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1 .  G I Ớ I  T H I Ệ U  

1 . 1 .  K h á i  n i ệ m  v ề  k ỹ  t h u ậ t  l â m  s i n h  t r o n g  
q u ả n  l ý  r ừ n g  c ộ n g  đ ồ n g  ( C F M )   

Sự khác biệt giữa kỹ thuật lâm sinh truyền thống và kỹ thuật lâm 
sinh trong quản lý rừng cộng đồng (CFM) 
 
 
Có những sự khác biệt giữa kỹ thuật lâm sinh truyền thống và kỹ thuật lâm sinh áp 
dụng cho rừng cộng đồng. Kỹ thuật lâm sinh truyền thống thường áp dụng đối với các 
lâm trường quốc doanh, các công ty lâm nghiệp, trong khi đó kỹ thuật lâm sinh cho 
quản lý rừng cộng đồng thường áp dụng trên qui mô nhỏ ở trong phạm vi cộng đồng.  
 

Các chỉ tiêu so sánh 
 

Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp cộng đồng (CFM) 

Kh�i l��ng g� khai 
thác trong m�t l�n 
 

Lớn (Dựa vào hiệu quả kinh tế 
của khai thác) 

Nhỏ (Chủ yếu cho nhu cầu hộ gia 
đình và một ít cho thương mại) 

Gi�i pháp lâm sinh 
áp d�ng 

Khai thác chọn với cường độ lớn 
trong một lần (Khai thác hết lượng 
tăng trưởng trên 20 năm của 
rừng) 
 

Chặt chọn từng cây theo cỡ kính, 
loài, cường độ nhỏ (Dựa vào mô 
hình rừng ổn định trong 5 năm, tiêu 
chuẩn lựa chọn cây chặt, cây 
chừa) 

T�n s�, luân kỳ khai 
thác 

Không thường xuyên ("Chặt" và 
"Chờ") 
 

Thường xuyên hàng năm 

Công ngh# s$ d�ng Dây chuyền khai thác, vận xuất, 
vận chuyển chủ yếu là máy móc 
cơ giới 
 

Sử dụng dụng cụ đơn giản của địa 
phương, chủ yếu vận xuẩt bằng thủ 
công, gia súc 

Tác đ�ng đ&n môi 
tr�'ng 

Tác động lớn đến đất, cây tái sinh 
và cây rừng khác do sử dụng máy 
móc và cường độ chặt lớn 
 

Tác động của khai thác đến đất, tái 
sinh, cây rừng khác là thấp do sử 
dụng dụng cụ đơn giản, cường độ 
chặt thấp. 

Nhu c�u nuôi d�)ng 
r*ng sau khai thác 

Rất cao (Vì tác động lớn đến tài 
nguyên rừng) 
 

Thấp (Nhưng phụ thuộc vào kỹ 
thuật lựa chọn cây và chặt hạ) 

 
Kỹ thuật lâm sinh áp dụng trong quản lý rừng cộng đồng hướng đến khai thác sử dụng 
lâm sản với khối lượng thấp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng (một ít cho thương mại) 
thường xuyên, lâu dài của cộng đồng; phương tiện khai thác mang tính thủ công, phù 
hợp với nguồn lực cộng đồng. Do đó khai thác rừng trong quản lý rừng cộng đồng còn 
được gọi là "khai thác có tác động thấp".  
Vì vậy, để thực hiện việc quản lý sử dụng rừng ổn định lâu dài, tác động vào rừng thấp 
thì những biện pháp kỹ thuật lâm sinh thích hợp, dựa vào nguồn lực và kiến thức sinh 
thái địa phương trong quản lý rừng cộng đồng là hết sức cần thiết. Tài liệu kỹ thuật 
lâm sinh đơn giản này sẽ góp phần vào công việc này để hướng dẫn cộng đồng tổ 
chức quản lý sử dụng rừng bền vững. 
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Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật lâm sinh trong CFM 
 
 
Để quản lý, sử dụng rừng cộng đồng ổn định, tác động thấp đến rừng, phù hợp với 
nguồn lực và nhu cầu của người dân, các nguyên tắc sau đây cần được áp dụng  để 
phát triển kỹ thuật lâm sinh trong CFM. 
 

Các nguyên tắc Hiệu quả 
 

Có s, tham gia c-a 
ng�'i dân, c�ng đ.ng 
 

Nâng cao năng lực của cộng đồng trong quản lý rừng. Người dân 
địa phương có thể tự thực hiện được các biện pháp lâm sinh 

S$ d�ng r*ng đa m�c 
tiêu, đa tác d�ng 

Quản lý rừng cộng đồng đáp ứng được nhu cầu đa dạng sản phẩm  
từ rừng của cộng đồng: gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ (thức ăn, dược 
liệu, vật liệu,..). 
Tác động vào rừng thấp nên rừng duy trì được đồng thời nhiều 
chức năng của rừng: sản xuất, phòng hộ, bảo tồn gen – đa dạng 
sinh học 
 

V2n d�ng kinh nghi#m, 
ki&n th3c sinh thái đ4a 
ph�ơng 

Kiến thức kinh nghiệm bản địa về sử dụng thực vật rừng (cây 
thuốc, vật liệu, thức ăn, ...) được lồng ghép để đáp ứng nhu cầu 
cộng đồng và sử dụng rừng đa tác dụng 
 

K6 thu2t lâm sinh, công 
ngh# đ4a ph�ơng nh�ng 
có sơ s7 khoa h8c 
 

Khai thác rừng ít tác động đến môi trường, phù hợp với nguồn lực 
cộng đồng 

S$ d�ng r*ng cân đ�i 
gi9a cung c�u, b�o đ�m 
r*ng b;n v9ng 
 

Đáp ứng được nhu cầu lâm sản của cộng đồng một cách thường 
xuyên và duy trì được vốn rừng ổn định 
 

Hi#u qu� chi phí Tối ưu hóa thời gian và nguồn lực cần thiết để phù hợp với khả 
năng của cộng đồng 
  

 

Mô hình rừng ổn định được xem như nền tảng cho việc khai thác sử 
dụng rừng tự nhiên bền vững 
 
 
Mô hình rừng ổn định là mô hình định hướng dùng để so sánh với trạng thái rừng hiện 
tại, nhờ đó có thể xác định được số lượng cây khai thác ở các cấp đường kính khác 
nhau trong 5 năm.  
 
Cơ sở của việc xây dựng và áp dụng mô hình rừng ổn định trong khai thác sử dụng 
rừng tự nhiên bền vững  trong CFM: 

� Mô hình rừng ổn định có dạng phân bố số cây giảm theo cấp kính gia tăng, mô 
hình tạo ra sự ổn định của rừng dựa vào tăng trưởng đường kính. Cấu trúc 
rừng đạt năng suất ở mức thích hợp, phù hợp với từng mục tiêu quản lý kinh 
doanh rừng của cộng đồng và ổn định trong từng vùng sinh thái, từng kiểu rừng 
và lập địa. Do đó, cần xây dựng các mô hình rừng ổn định cho từng vùng sinh 
thái, kiểu rừng và mục tiêu quản lý kinh doanh. 

� So sánh số cây thực tế của từng lô rừng với mô hình rừng ổn định theo từng 
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cấp kính, số cây vượt lên là số cây tăng trưởng theo cấp kính trong 5 năm. Đây 
là số cây cộng đồng được phép khai thác trong thời gian này đồng thời vẫn duy 
trì vồn rừng ổn định. Số cây được phép khai thác sẽ được cộng đồng lập kế 
hoạch khai thác thích hợp với lao động, nhu cầu sử dụng và thị trường. 

� Tiếp cận với mô hình rừng ổn định là đơn giản, người dân chỉ cần đo đếm số 
cây được trực quan hoá bằng thước đo chu vi có dải màu khác nhau theo từng 
cấp kính. Do đó, cộng đồng có thể thực hiện hiện được việc điều tra rừng. Việc 
so sánh rừng hiện tại với mô hình rừng ổn định cũng được trực quan hóa bằng 
việc vẽ sơ đồ cột, cộng đồng có thể tự so sánh cung cầu để tính toán lượng 
chặt cho nhu cầu của mình mà đồng thời vẫn bảo đảm duy trì vốn rừng ổn định. 

� Định kỳ 5 năm điều tra rừng nhằm xác định lượng tăng trưởng số cây theo cấp 
kính, tiếp tục so sánh với mô hình rừng ổn định để lập kế hoạch quản lý rừng 5 
năm và hàng năm. 

� Mô hình rừng ổn định được thiết lập bởi cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, 
các nhà khoa học và cần được cấp có thẩm quyền phê chuẩn để làm cơ sở áp 
dụng. 

Ví dụ ở tỉnh Dăk Nông, mô hình rừng ổn định được thiết lập với cỡ kính 5cm dựa vào 
tăng trưởng đường kính trong 5 năm xấp xỉ 5cm. Và để đơn giản hơn khi áp dụng 
trong quản lý rừng cộng đồng, 2 cỡ kính lân cận được gộp lại tạo thành cấp kính 10cm 
(giảm số cấp kính để đơn giản hơn trong so sánh).  

Mô hình rừng ổn định cự ly cỡ kính 5cm
Rừng thường xanh, tỉnh Dăk Nông
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Mô hình rừng ổn định cự ly cỡ kính 10cm
Rừng thường xanh, tỉnh Dăk Nông
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Số cây/ha mô hình rừng ổn
định

1299 326 148 67 48

10 20 30 40 > 40

 

Khi so sánh số cây của từng lô rừng với mô hình rừng ổn định, số cây/ha của mô hình 
được nhân cho diện tích của lô rừng. Ví dụ so sánh số cây của lô Đăng Ta RLăng có 
diện tích 41ha với mô hình rừng ổn định đã xác định được số cây dư ra ở các cấp kính 
(có 3 cấp kính nhỏ hơn 40cm dư số cây, cấp kính >40cm thiếu cây), đây là số cây có 
thể chặt trong 5 năm (Sơ đồ dưới đây chỉ so sánh các cấp kính lớn hơn 10cm) 

So sánh số cây của lô rừng với mô hình rừng ổn định
Lô Đăng Ta RLăng, diện tích 41 ha - Buôn Bu Nơr, X. Dak R'Tih, H. Dăk RLắp, 

T. Dăk Nông

-
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Số cây rừng ổn định  13,366  6,060  2,748  1,964 

Số cây của lô rừng  18,382  7,004  6,552  1,638 

10 - 20 cm 20 - 30 cm 30 - 40 cm > 40 cm
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1 . 2 .  M ụ c  t i ê u  v à  n h óm  đ ố i  t ư ợ n g  c ủ a  t à i  l i ệ u  
h ư ớ n g  d ẫ n   

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn 
 
 
Tài liệu này được biên soạn với các mục tiêu cụ thể sau: 

� Cung cấp những nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng và phát triển các giải 
pháp kỹ thuật lâm sinh có sự tham gia của người dân. 

� Hỗ trợ các cán bộ lâm nghiệp, khuyến nông viên những người đào tạo cho 
nông dân về các giải pháp lâm sinh. 

� Làm cơ sở để tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý rừng cộng 
đồng hàng năm đã được phê duyệt.  

 
 

Đối tượng sử dụng tài liệu  
 
 
Đối tượng sử dụng tài liệu là: 

� Cán bộ khuyến nông và cán bộ lâm nghiệp làm việc với cộng đồng địa phương 
trong tổ chức thực hiện và giám sát quản lý rừng cộng đồng. 

� Các nhà quản lý và cán bộ địa phương tham gia trong tiến trình quản lý giám 
sát quản lý rừng cộng đồng. 

� Sinh viên lâm nghiệp trong các trường đại học và đặc biệt là các trường trung 
học chuyên nghiệp lâm nghiệp, tài liệu này có thể giúp họ học tập các môn học 
về lâm nghiệp xã hội, lâm nghiệp cộng đồng, khuyến lâm. 
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2 .  T Ổ NG  Q U AN  V Ề  K Ỹ  T H U Ậ T  L ÂM  S I N H  T R O NG  
C FM  

Hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm sinh trong CFM 
 
 
Hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm sinh cần được phát triển dựa vào nhu cầu thực tiễn 
quản lý rừng cộng đồng. 
Ở Việt Nam, rừng đặc dụng được quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước, chỉ có 
rừng phòng hộ và sản xuất được giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình quản lý sử 
dụng lâu dài. Do đó, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cần được ưu tiên phát triển cho 
hai loại rừng này. 
 
Kế hoạch 5 năm phát triển rừng và kế hoạch quản lý rừng hàng năm của cộng đồng 
và nhóm hộ được xây dựng cho hai loại là rừng tự nhiên và đất trống lâm nghiệp. 
 
Đất trống lâm nghiệp chủ yếu được phát triển trồng rừng, nông lâm kết hợp; và giải 
pháp này phụ thuộc vào nhu cầu và nguồn lực đầu tư của người dân, phụ thuộc vào 
điều kiện sinh thái cụ thể của từng địa phương. Ngoài ra, hiện tại cũng đã có một số 
quy trình quy phạm trồng các loại cây rừng, tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình 
5 triệu ha rừng. Do đó, khi phát triển giải pháp lâm sinh cho đất trống cần tham khảo 
các tài liệu này và vận dụng cụ thể theo từng địa phương, vì vậy tài liệu hướng dẫn 
này sẽ không đề cập đến giải pháp cho đất trống. 
 
Đối với rừng tự nhiên giao cho cộng đồng, nhóm hộ, tùy theo trạng thái rừng hiện tại  
và nhu cầu quản lý sử dụng của người dân, đối chiếu với mô hình rừng ổn định có thể 
cho thấy có các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cơ bản sau đây: 

- Với mục đích là gỗ củi: Cần thực hiện các giải pháp chặt chọn, làm giàu 
rừng, xúc tiến tái sinh tự nhiên và phòng chống cháy rừng. 

- Với mục đích là lâm sản ngoài gỗ: Cần thực hiện các giải pháp quản lý 
và nhân giống – gieo trồng. 

- Với mục đích phòng hộ nghiệm ngặt: Các giải pháp cần thực hiện là bảo 
vệ, cải thiện quần thể, phòng chống cháy rừng. 

Với các lô rừng có mục đích phát triển lâm sản ngoài gỗ, phòng hộ thì biện pháp kỹ 
thuật cần phải được phát triển cho từng địa phương cụ thể (phụ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên, nhu cầu và nguồn lực của người dân, thị trường, kiến thức địa phương, kiến 
thức khoa học đã có...), nó sẽ không được đề cập trong tài liệu này. 
 
Trên cơ sở đó, tài liệu hướng dẫn này tập trung giới thiệu các giải pháp kỹ thuật lâm 
sinh cơ bản nhất áp dụng cho rừng tự nhiên để sản xuất gỗ, củi phục vụ đời sống 
cộng đồng và góp phần vào kinh doanh thương mại. 
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Kế hoạch 5 năm phát triển rừng/ Kế hoạch quản lý 
rừng hàng năm được xây dựng bởi cộng đồng/

nhóm hộ

Rừng tự nhiên Đất trống LNKiểu rừng, đất rừng

Rừng SX & PH giao cho cộng 
đồng/nhóm hộ

Rừng đặc dụng

Không có trong 
hướng dẫn lâm 
sinh (bảo vệ 

nghiêm ngặt và 
nghiên cứu)

Phân loại rừng theo chức năng

Trạng thái rừng
Nhu cầu của người 

sử dụng

Mục đích quản lý rừngMô hình rừng ổn định

Kết hợp giữa trạng thái rừng và 
nhu cầu của người sử dụng

Không chặt cây, cải 
thiện rừng

Nhu cầu của người 
sử dụng

Giải pháp (mô hình, 
loài, cự  ly,...) 

Mục đích quản lý rừng

Gỗ Củi LSNG Phòng hộ đất, 
nước

Giải pháp 
lâm sinh

Gỗ, củi, LSNG,... (hỗn 
giao)

Định hướng quản lý 
đất lâm nghiệp, rừng

Chặt chọn

Làm giàu rừng

Xúc tiến tái sinh tự nhiên

Nhân giống

Quản lý

Giải pháp có trong hướng dẫn này

Giải pháp chưa có trong hướng dẫn này, phát triển theo địa phương, dựa vào
người dân, nhà nghiên cứu và khuyến nông lâm

Ghi chú

Phòng cháy rừng

Lập kế hoạch quản lý rừng

Phòng cháy rừngPhòng cháy rừng

 
 
 
 

Tiến trình phát triển giải pháp kỹ thuật lâm sinh trong quản lý rừng cộng đồng 
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Ba giải pháp kỹ thuật lâm sinh chính áp dụng trong quản lý rừng tự 
nhiên được hướng dẫn trong tài liệu 
 

 
1. Chặt chọn 
2. Làm giàu rừng 
3. Xúc tiến tái sinh tự nhiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chặt chọn cường độ nhỏ, ở 
các cấp kính khác nhau 
theo mô hình rừng ổn định 
để cải thiện cấu trúc rừng  
và lợi dụng sản phẩm gỗ 
củi cho nhu cầu cộng đồng 


