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Cách tháo gỡ các vướng mắc, xung đột trong GĐGR tại xã 

Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (2017-2018) 

Mã số dự án: 339-004-1013 ZG  

Đồng tài trợ bởi: 

MISEREOR – CCFD – SCCF – CENDI, 2017-2018    

 Phần I  

Các thông tin cơ bản về xã Đăk Nên 

 

Xã Đăk Nên nằm phía Tây–Bắc của huyện Kon Plông, cách trung tâm huyện khoảng 

75 km. 

 

Là xã tiếp giáp ranh giới của 3 tỉnh: Kon Tum – Quảng Nam – Quảng Ngãi 

 

- Phía Nam giáp với xã Đăk Ring, 

- Phía Tây giáp với xã Măng Bút,  

- Phía Bắc giáp với xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, 

- Phía Đông giáp với xã Sơn Long, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 

  

Đến tháng 12/2016, tình hình sử dụng đất của xã Đăk Nên như sau: 

 

Tổng diện tích tự nhiên: 11.823 ha 

 

Đất sản xuất nông nghiệp: 687 ha, trong đó: 

 

 - Đất sản xuất lúa nước là 83 ha, còn lại là đất nương rẫy 

 

Đất lâm nghiệp: 9.601ha, trong đó: 

 

- Rừng phòng hộ: 3.650 ha do BQL Thạch Nham quản lý 

- Rừng sản xuất: 5.951 ha, trong đó 1.000 ha của 51 hộ đã có Sổ đỏ năm 2004, diện 

tích đất còn lại là do xã quản lý. 

 

Đất khác: 1.535 ha (đất xây dựng, giao thông, ao hồ, đất chưa sử dụng). 
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Tính đến tháng 12/2016, toàn xã có 10 làng với 528  hộ, 2.341 khẩu, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số Ca Dong là 520 hộ, với 2.134 khẩu, chiếm 98,93% tổng số hộ. 

 

 Một góc cảnh quan xã Đăk Nên 
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I. Sơ đồ vị trí xã Đăk Nên trong huyện Kon Plông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          B 

Xã  Ngọc Tem 

Xã  Măng Bút 

Xã  Đăk Rinh 

Xã  Đăk Tăng 
Xã  Pờ Ê 

Xã  Măng Cành 

Xã  Hiếu 

Xã Đắk Long 

Đi Kon Tum 60km 

Đi Quảng Ngài 90km 

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 

Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Huyện Kon Rẫy 

Tỉnh Quảng Nam 

Kon Plông 

QL 24 

Xã   Đăk Nên 

TĐ Đắc 

Rinh 
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Phần II 

Tình hình sử dụng đất xã Đăk Nên đến năm 2016 

Đăk Puk 

Đăk Tiêu 

Xô Thác 

Đăk Lai 

Đăk Lup 

Tu Ngú 

Xô Luông mới 

Làng Vương mới  

Tu Rét 
Tu Thôn 

Xã Đăk Rinh 

Xã Măng Bút 

Tỉnh Quảng Nam 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Tu Thôn 

Rừng giao 

cho 51 hộ 

năm 2005 

1000 ha 

Xô Thác 

Tỉnh Quảng Nam 

Xô Luông cũ 

Làng Vương  cũ 
Rừng PH 

BQL 

Thạch 

Nham 

Rừng do 

UBND xã 

quản lý 

Đất do 

UBND xã 

quản lý 

Đất do 

UBND xã 

quản lý 

Đất do 

UBND xã 

quản lý 
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Các vướng mắc liên quan đến đất rừng trong quá trình GĐGR tại xã Đăk Nên 

Loại vướng mắc thứ 1: Việc tổ chức thực hiện GĐGR cho các hộ gia đình theo QĐ 

178/2001/QĐ-TTg tại Tiểu khu 375 thuộc xã Đăk Nên của UBND huyện Kon Plông 

theo quyết định QĐ số 566/QĐUB về việc giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chúng 

nhận quyền sử dụng đất cho 51 hộ gia đình tại tiểu khu 375 với tổng diện tích 1000 

ha ngày 25/7/2005.  

 

1. Căn cứ vào các văn bản chính sách của nhà nước 

 

Ngày 16/11/1999, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định 163/1999/NĐ-CP về việc 

giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu 

dài vào mục đích lâm nghiệp. Trong đó, tại Điều 8, Điều 9 có ghi: Nhà nước giao 

rừng được quy hoạch sản xuất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài 

vào mục đích lâm nghiệp. 

 

Mục đích của NĐ 163/1999/NĐ-CP là quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả thông qua 

việc giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, trong 

nghị định này chưa phân định rõ quyền lợi của các chủ rừng. 

 

Do vậy, ngày 12/11/2001 Chính phủ ra Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền 

hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, nhận khoán rừng và đất lâm 

nghiệp. Mục đích của Quyết định 178/2001/QĐ-TTg là nhằm tạo động lực kinh 

tế, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, làm cho có thu nhập đáng kể từ 

việc bảo vệ rừng, đảm bảo cuộc sống của những người sống dựa vào rừng.  

 

2. Căn cứ các bất cập khi thực hiện tại xã Đăk Nên 

 

Thực hiện Quyết định 178/2001/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi từ rừng của người 

dân, UBND huyện Kon Plông và UBND xã Đăk Nên đã tổ chức GĐGR cho các 

hộ gia đình tại Tiểu khu 375 theo QĐ số 566/QĐUB ngày 25 tháng 7 năm 2005.  

 

- UBND huyện Kon Plông lúc đó đã thuê Phân viện điều tra quy hoạch rừng 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức thực hiện. Phân viện này thuê lại Công 

ty đo đạc bản đồ Phương Minh thực hiện.  

- UBND xã đã tổ chức họp toàn thể cán bộ xã, làng mở rộng bàn về kế hoạch, 

địa điểm, danh sách giao.  

- Địa điểm được chọn là TK 375, thuộc địa phận hành chính của 3 làng: Tu 

Thôn, Tu Rét, Tu Ngú.  
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- Các hộ gia đình được chọn giao lúc đó bao gồm trưởng làng, phó trưởng làng, 

bí thư chi bộ làng, chủ tịch xã, bí thư xã, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể 

thuộc 8 làng. Tổng cộng có  51 hộ gia đình, gồm: Tu Thôn (12 hộ), Tu Rét (16 

hộ), Tu Ngú (8 hộ), Đăk Lup (6 hộ), Đăk Lai (5 hộ);  Xô Thác (1 hộ);  Làng 

Vương (1 hộ);  Xô Luông  (2 hộ).  

o Có 36 hộ trong tổng số 51 hộ thuộc 3 làng: 1) Tu Thôn; 2) Tu Ngú và 

3) Tu Rét.  

o Còn lại 15 hộ trong tổng số 51 hộ  là các cán bộ của 5 làng khác, 

sống và cư trú ngoài địa giới hành chính thuộc 3 làng, nhưng cũng 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng thuộc 3 làng 

trên.  

 

Bất cập ở đây là cách lựa chọn hộ được giao mang tính áp đặt của cán bộ xã, 

không thông qua dân của các làng, không tổ chức họp dân và lấy ý kiến tham 

gia của người dân. 

 

- Các hộ được lựa chọn mang tính áp đặt từ trên xuống được nhận đất và rừng 

làng thông qua đội kỹ thuật quan liêu, không đi khảo sát thực tế vùng rừng và 

đất sẽ giao, mà chỉ sử dụng bản đồ UTM tỷ lệ 1/50.000 vùng xã Đăk Nên, 

phóng to lên thành tỷ lệ 1/25.000, chọn TK 375 để giao cho 51 hộ này. Sau khi 

tách các vùng đất ruộng, chia vùng đất rừng này thành 51 lô, ghi tên các hộ gia 

đình vào các lô trên bản đồ cho các hộ được giao, sau đó mời các hộ đi ra 

ngoài đường chỉ từ xa vị trí các hộ gia đình sẽ được nhận, mà không đi đến tận 

nơi của từng lô đất, không xác định ranh giới thực địa giữa các lô đất và rừng 

giữa các hộ sẽ được nhận. 

 

- Sau khi tổ kỹ thuật, UBND xã Đăk Nên và phòng địa chính hoàn chỉnh thủ tục 

GĐGR và trình ký, ngày 25/7/2005, UBND huyện Kon Plông ra quyết định số 

566/QĐUB về việc giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho 51 hộ gia đình tại TK 375 với tổng diện tích 1.000 ha. 

 

Những bất cập không chỉ ở khâu lựa chọn đối tượng được nhận quyền sử dụng 

đất không thuộc người dân sở tại thuộc 3 làng trên TK 375 thuộc ranh giới 

hành chính của 3 làng, mà khi triển khai GĐGR, công ty Đo đạc Bản đồ 

Phương Minh và tổ kỹ thuật tự thao tác và phân chia quan liêu trên bản đồ. 

Cách làm này vô hiệu hóa quyền của người dân và vô hiệu hóa sự tồn tại 

khách quan của các lô đất trên diện tích thuộc TK 375 trong tiến trình chia lô 

cho các hộ được áp đặt nhận rừng, ví dụ: 
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- Người dân không được biết, không được bàn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi 

và trách nhiệm của GĐGR; 

- Không xác định được ranh giới hành chính của các làng, ranh giới các lô 

khoảnh ngoài thực địa; 

- Người được giao đất không biết thực sự vùng đất của mình nằm ở đâu, như thế 

nào; 

- Có 15 hộ dân không thuộc lãnh thổ hành chính của 3 làng vẫn được giao rừng 

và đất thuộc địa giới hành chính của ba làng Tu Thôn, Tu Ngú, Tu Rét; 

- Bản đồ GĐGR cũ không chính xác do phương pháp giao quan liêu trên giấy tờ, 

không ra thực địa, không lấy dân làm chủ, không dựa trên ranh giới truyền 

thống nên các lô mà hộ gia đình  được nhận đất và rừng lại chồng lên cả khu 

dân cư, đường giao thông,  đất nông nghiệp... (Xem Bản đồ giao đất giao rừng 

của Công ty Đo đạc Bản đồ Phương Minh năm 2005 dưới đây. Hiện tại công 

ty Phương Minh không rõ đang còn hoạt động hay đã phá sản?!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ GĐGR năm 2005 tại TK 375 do công ty đo đạc bản đồ Phương Minh thực hiện   
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3. Cách xử lý loại vướng mắc thứ 1 do CODE-CENDI tư vấn 
 

Bước 1. Tiếp cận các căn cứ văn bản pháp lý  

Hệ thống văn bản trước Quyết định 178/2001/QĐ-TTg: 

Nghị định số 163/1999/NĐ-CP qui định về Quyền của hộ cá nhân được nhận Giấy 

Chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

 

Luật Đất đai số 13/2003/QH 11 quy định tại: 

Điều 17:  

đ) Bản mô tả tình hình chung về địa giới hành chính; 

e) Biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính; 

g) Phiếu thống kê về các yếu tố địa lý có liên quan đến địa giới hành chính; 

h) Biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính; 

Điều 47:  

e) Biến động trong quá trình sử dụng đất và các thông tin khác có liên quan; 

Điều 48:  

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tới từng thửa đất tới các hộ gia đình 

qui định. 

 

Hệ thống văn bản pháp lý sau Quyết định 178/2001/QĐ-TTg 

 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11;  

 Pháp lệnh số 34/2007/PL – UBTVQH11 quy định về dân chủ cấp cơ sở, những 

nội dung phải công khai để dân biết, những nội dung để dân quyết định, những nội 

dung để dân giám sát chính quyền cấp cơ sở; 

 Quyết định 755/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất cho đồng bào tại chỗ và các hộ nghèo ở xã, làng, bản đặc biệt khó khăn; 

 Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 qui định: 

1. Tính pháp lý về vai trò tham gia công khai, dân chủ, minh bạch của người dân 

trong tiến trình Giao Đất Giao rừng: Tại Điều 3. Điềm 4; Điều 10. Điểm 1. 

Mục d; Điều 12. Điểm 2. Mục a và b. Điều 14. Điểm 7  

2. Pháp nhân của Cộng đồng dân cư về rừng tín ngưỡng là rừng rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại Điều 2. Điểm 8; Điều 4. Điểm 6; Điều 5 

Điểm 2; Điều 14. Điểm 8; Điều 16. Điểm 1, mục d. Điều 86. Điểm 1. 
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3. Pháp lý của cộng đồng về hương ước/luật tục của cộng đồng qui định tại: Điều 

2. Điểm 8; Điều 14. Điểm 8; Điều 16. Điểm 1, mục d. 

4. Pháp nhân của Cộng đồng về Quyền sử dụng sử dụng, quản lý và phát triển 

rừng tín ngưỡng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại toàn bộ 

các Điểm và các Mục của Điều 86 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 

 

Viện CODE-CENDI phối hợp chặt chẽ với Già làng, các nông dân nòng cốt tại các 

làng của xã Đăk Nên, các cơ quan chuyên môn đại diện của chính quyền Làng, xã 

Đăk Nên và  huyện Kon Plông của với  Công ty Kỹ thuật Bản đồ theo qui định của 

Chính quyền địa phương, đã từng bước tháo gỡ thực trạng chống chéo, chồng lấn 

ranh giới, độ sai lệch về diện tích, về địa giới hành chính tại Quyết định số 

566/QĐUB về việc giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho 51 hộ gia đình tại TK 375 với tổng diện tích 1.000 ha ngày 25/7/2005. Các bước 

thảo gỡ tiếp tục phần 1 trên đây để xử lý êm đẹp các vướng mắc như sau: 

 

Bước 2. Tiếp cận chính quyền các Làng, xã Đăk Nên và Huyện Kon Plông với 

các thứ tự sau đây. 

 

1. Vận động chính quyền huyện Kon Plông thành lập Ban chỉ đạo giao đất, giao 

rừng cấp huyện gồm đầy đủ các cơ quan chuyên môn tham gia. 

 

Những bài học về GĐGR dựa vào luật tục của cộng đồng, pháp lý hóa hương ước của 

cộng đồng trong đồng quản lý các cánh rừng tâm linh, rừng truyền thống bảo vệ 

nguồn nước liên làng qua thiết lập mạng lưới nông dân nòng cốt trẻ tại xã Pờ Ê do tổ 

chức NPA và SCCF hỗ trợ trong những năm trước đó đã góp phần tích cực vào xây 

dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa CODE-CENDI và cán bộ chuyên ngành cũng như 

đội ngũ lãnh đạo Chính quyền địa phương từ làng, xã đến huyện trong tiến trình vận 

động các bước pháp lý cấp huyện để áp dụng cho chương trình GĐGR tại xã Đăk 

Nên do chương trình đồng tài trợ này (MISEREOR-CCFD- SCCF-CENDI).  

 

Thành công của việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa Viện CODE-CENDI tại xã 

Pờ Ê mà khi triển khai chương trình GĐGR tại xã Đăk Nên, UBND huyện Kon Plông 

đã đồng tình cao và đã ra ngay quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 về 

việc thành lập Ban chỉ đạo giao đất gắn với giao rừng của huyện Kon Plông tại xã 

Đăk Nên. Việc thành lập Ban chỉ đạo GĐGR là một chiến lược tiếp cận của CODE-

CENDI nhằm từng bước tạo cơ hội tham gia nhiều nhất của các ban ngành địa 

phương và lãnh đạo huyện Kon Plông vào các bước tìm hiểu sâu minh triết, luật tục 

và qui định về các chuẩn mực ứng xử của đồng bào Ca Dong trong triết lý phụng 

dưỡng thiên nhiên như là một tiền đề tiên quyết và cơ bản trong GĐGR tại vùng Tây 

Nguyên. Đây là cơ hội để các cán bộ chuyên ngành và lãnh đạo chính quyền địa 
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phương hiểu hơn về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào vùng Tây 

Nguyên gắn bó hữu cơ với rừng - một căn cứ quyết định để cải thiện cách hiểu và 

thái độ của lãnh đạo chính quyền địa phương về người Ca Dong trong quyền bảo vệ 

và quản lý rừng của họ sau này. Với người Ca Dong, rừng là nền tảng văn hóa, cấu 

trúc làng và nguồn sinh kế.  

 

Với kinh nghiệm của CODE-CENDI, tiến trình khẳng định chủ quyền của các cộng 

đồng đối với rừng tâm linh, rừng sinh kế, rừng truyền thống bảo vệ nguồn nước chính 

là cơ hội để các cán bộ chuyên ngành và lãnh đạo chính quyền hiểu sâu sắc hơn về 

văn hóa và niềm tin phụng dưỡng rừng của đồng bào Ca Dong mà bấy lâu nay họ vẫn 

bị xã hội và lãnh đạo các cấp chính quyền áp đặt là mê tín dị đoan, lạc hậu. Chính vì 

vậy mà các chương trình phát triển của quốc gia thường tách họ ra khỏi rừng tổ tiên 

của họ trong nhiều năm qua.  

 

Kết quả là một ban chỉ đạo bao gồm: cán bộ phòng nông nghiệp, phòng tài nguyên 

môi trường, phòng đăng ký sử dụng đất, phòng tư pháp,  hạt kiểm lâm, chủ tịch xã, 

địa chính xã và đại diện già làng của xã Đăk Nên  đã được thành lập tại Quyết định 

số1137/QĐ-UBND ngày 06/12/2016.  

 

2. Tổ chức một chương trình nghiên cứu sâu về Luật tục và hệ sinh thái có hồn của 

người Ca Dong ở xã Đăk Nên với sự tham gia của một số thành viên trong ban 

chỉ đạo cấp huyện.  

 

Kết quả nghiên cứu đã rút ra những căn cứ thực tiễn, làm cơ sở cho các bước GĐGR 

và xử lý các xung đột của quá khứ tại Đăk Nên như sau: 

 

- P Lơi là cấu trúc làng của người Ca Dong.  Cấu trúc P Lơi được thể hiện từ minh 

triết và hiểu biết về cấu trúc cảnh quan địa hình và sinh thái trong hệ sinh thái mà 

người Ca Dong trú ngụ; 

- Do vậy, cấu trúc làng Ca Dong gắn chặt với địa thế, địa hình, dông núi, mó nước, 

dòng chảy của nước từ trên núi xuống để tạo nên các cụm làng sinh sống hòa 

quyện với các kiến trúc của hệ sinh thái. Người Ca Dong cúng các vị thần thiên 

nhiên theo triền núi, dong rừng và các mó nước ở trong rừng; 

- Người Ca Dong tin hệ sinh thái có linh hồn. Linh hồn trú ngụ trong hệ sinh thái 

nhằm che chở và phù hộ cho con người được bình yên. Sự bình yên đó của người 

Ca Dong do chính người Ca Dong tin và tự nguyện ứng xử với Giàng trú ngụ 

trong hệ sinh thái của mình. Phát hiện này trong quá trình nghiên cứu là một chỉ 

số thành công đáng kể cho các cán bộ chuyên môn của Huyện Kon Plông và đóng 

một vai trò quan trọng trong tiến trình xử lý bất cập của chương trình GĐGR quan 
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liêu tại Quyết định số 566/QĐ-UB ngày 25/7/2005 tại tiểu khu 375 với tổng diện 

tích 1.000 ha rừng bị chồng chéo và chồng lấn.  

- Lãnh đạo Truyền thống của người Ca Dong là người hiểu biết sâu sắc về hệ sinh 

thái nơi họ sống (gọi là Ka Rả P Lơi)  tức là Già làng. Già làng là những lãnh tụ 

được cộng đồng suy tôn bằng uy tín và hiểu biết  của cá nhân chứ không phải do 

Chính quyền chỉ định; 

- Tính cộng đồng là một trong những đặc trưng cốt lõi nhất của người Ca Dong; 

- Rừng là tài sản chung của toàn bộ các thành viên trong P Lơi - làng tức là của cả 

cộng đồng cùng bảo vệ. Rừng không thể là tài sản chia cắt cho từng cá nhân theo 

quan niệm và niềm tin của Người Ca Dong hàng trăm năm nay.  

 

Kết quả của bước nghiên cứu này phát hiện được sự bất cập giữa nền quản trị rừng 

đất và nước truyền thống của các “P Lơi/ Làng” theo niềm tin, các Nghi lễ và Hội lễ 

dựa vào luật tục của các P Lơi /Làng có khác nhau hoàn toàn với cách quản lý hành 

chính thông qua “Thôn” của chính quyền. Tình trạng một Làng bị xé nhỏ ra thành 

nhiều“Thôn”; hoặc một “Thôn”là sự áp đặt hợp nhất của mấy P Lơi/Làng đã xảy ra 

ở xã Đăk Nên. Những bất cập này được áp dụng để từng bước tháo gỡ các vướng 

mắc, chồng chéo, chồng lấn rừng, đất trong tiến trình xử lý GĐGR tiếp tại xã Đăk 

Nên.  

 

3. Vận dụng những kết quả từ nghiên cứu bản sắc văn hóa sống trong P Lơi của hệ 

sinh thái, các làng tự tổ chức ôn lại luật tục, hương ước của P Lơi - làng và tự xây 

dựng qui ước với sự tư vấn đắc lực của CODE-CENDI và cán bộ chuyên ngành tư 

pháp của Huyện 

 

- Các hương ước và qui ước dựa vào luật tục và tri thức bản địa cộng đồng trong 

quản lý quản lý, bảo vệ và phát triển đất rừng đã được từng làng họp và ôn lại, 

viết lại trên giấy A0, các thành viên trong ban chỉ đạo cấp huyện và cán bộ 

Viện CODE-CENDI giúp đánh máy và biên tập; 

- Các hương ước được đại diện các làng trình bày tại cuộc hộp do UBND xã tổ 

chức để lấy ý kiến phản biện và góp ý của lãnh đạo và ban ngành cấp xã; 

- Sau khi thông qua cấp xã, các hương ước được trình bày tại cuộc họp do Ban 

chỉ đạo cấp huyện tổ chức để lấy ý kiến phản biện và đặc biệt là phòng tư pháp 

huyện góp ý để trình Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt về mặt pháp lý. 
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Kết quả của bước 3 này là UBND huyện Kon Plông ra 10  quyết định từ số thứ tự 

242/QĐUBND đến số 251/QĐUBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục và 

hương ước của 10 làng trở thành một chức năng luật pháp tại các làng để quản 

trị, quản lý, bảo về và phát triển rừng theo niềm tin, văn hóa và luật tục của 10 

Làng: 1) Tu Thôn, 2) Tu Rét, 3) Tu Ngú, 4) Đăk Lup, 5) Đăk Lai, 6) Làng Vương, 

7) Xô Luông, 8) Xô Thác,  9) Đăk Puk. 10)  Đăk Tiêu.   

 

Nội dung của 10 bản quy ước này là  cơ sở pháp lý khẳng định quyền của cộng 

đồng trên những vùng đất rừng truyền thống của họ và làm cơ sở để giải quyết 

các vướng mắc khi thực hiện GĐGR tại dự án số 339-004-1013 ZG giai đoạn 

2017-2018 để làm căn cứ pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc về chồng lấn, 

chồng chéo do hậu quả của chương trình GĐGR theo Quyết định số 566/QĐUB 

ngày 25/7/2005 của 51 hộ gia đình tại tiểu khu 375 với tổng diện tích 1.000 ha 

gây ra. 

 

4. Tổ chức liên tiếp các cuộc tập huấn luật pháp, lồng ghép với luật tục vừa được 

chính quyền Huyện Kon Plông hợp pháp hóa. 

 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo GĐGR huyện Kon Plông, tổ chức tập huấn: 1) Pháp 

lệnh dân chủ số 34/2007/PL – UBTVQH11; 2) Luật Bảo vệ môi trường số 

55/2014/QH13; 3) Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 4) Các nội dung về 

GMO, thuốc diệt cỏ, hóa chất độc hại tới hệ sinh thái và văn hóa của người Ca 

Dong cũng được lồng ghép vào các chương trình tập huấn pháp luật cùng với 

Ban chỉ đạo cấp huyện; 

- Tập huấn được lặp lại  3 lần tới 528 hộ dân xã Đăk Nên nhằm đảm bảo người 

dân thực sự nắm được các Điều, Điểm quan trọng của các văn bản pháp lý và 

phân phát tài liệu đến từng hộ gia đình làm cẩm nang thực hành pháp luật.  

 

Kết quả của bước 4 này là người dân cảm thấy tự hào và tự tin hơn sau khi tập huấn 

và đọc tài liệu, họ hiểu được rằng niềm tin thờ phụng rừng thiêng  của P Lơi/Làng đã 

được Luật pháp ghi nhận nhiều lần tại Điều 2. Điểm 8; Điều 4. Điểm 6; Điều 5 Điểm 

2; Điều 14. Điểm 8; Điều 16. Điểm 1, mục d. Điều 86. Điểm 1. Đặc biệt là Luật tục 

của P Lơi/Làng Ca Dong được đề cập tại Điều 2. Điểm 8; Điều 14. Điểm 8; Điều 16. 

Điểm 1, mục d. của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14.  

 

5. Tổ chức các cuộc thảo luận về  luật tục của hệ thống cấu trúc lãnh đạo truyền 

thống của các làng  
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- Già làng các làng theo cấu trúc P Lơi đứng ra tổ chức họp các già làng và lãnh đạo 

của làng thảo luận, thống nhất đề nghị các hộ đã nhận Sổ đỏ từ năm 2005 của 

chương trình GĐGR áp đặt từ trên xuống không có sự tham gia của người dân, 

nay sẽ nhập các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Đất từ năm 2005 để trả lại rừng 

cộng đồng theo niềm tin của người Ca Dong, sẽ do cả cộng đồng bảo vệ theo văn 

hóa truyền thống kết hợp với các qui định mới nhất của Luật Lâm nghiệp số 

16/2017/QH14. 

- Các già làng, kết hợp với trưởng thôn và nông dân nòng cốt gặp riêng các hộ  

nhận Sổ đỏ 2005 để vận động các hộ trả lại cho cộng đồng; 

- Tổ chức họp dân toàn làng, các hộ có Sổ đỏ trình bày nguyện vọng trả lại để nhập 

chung vào cộng đồng, các hộ ký vào văn bản tự nguyện trả lại Sổ đỏ về quyền cá 

nhân về đất rừng để nhập chung vào cộng đồng; 

- Các hộ tự nguyện viết đơn xin trả lại kèm theo Sổ đỏ. 

 

Kết quả của bước 5 này là sự mãn nguyện sau bao nhiêu năm băn khoăn nhận Sổ đỏ 

do bị áp đặt từ trên xuống mà trong thâm tâm của họ khi họ cầm Sổ đỏ cá nhân, họ 

cảm thấy có lỗi với P Lơi/Làng trong niềm tin và văn hóa của người Ca Dong, rừng 

là thuộc về P Lơi/Làng phụng dưỡng và cúng rừng. Giàng ở trong rừng phù hộ cho 

cả P Lơi/Làng. Rừng không thể xé lẽ, chia tách cho cá nhân được. Băn khoăn này đã 

được giải tỏa tại bước này. Các hộ giải thoát được băn khoăn và vui sướng viết đơn 

kèm Sổ đỏ nộp lại cho chính quyền.     

 

6. Tư vấn triển khai các hoạt động pháp lý để xử lý các tâm tư nguyện vọng của 5 

bước trên đây: 

 

- Thúc đẩy UBND xã Đăk Nên soạn tờ trình gửi phòng TNMT và UBND huyện xin 

thu hồi đất rừng của các hộ cả trên Sổ đỏ, cả trên thực địa; 

- Thúc đẩy hệ thống lãnh đạo truyền thống và chính thống của xã Đak Nên tổ chức 

cho các già làng, ban lãnh đạo làng, các thanh niên, các phụ nữ  của các làng xác 

định ranh giới truyền thống của các cặp làng: Tu Thôn – Tu Rét; Tu Rét – Tu 

Ngú; Tu Ngú – Đăk Lup; 

- Thúc đẩy các hoạt động  tập huấn và thực hành cho các già làng, ban lãnh đạo 

làng, các thanh niên, các phụ nữ  của các làng về đánh giá hiện trạng đất rừng làng 

qua GPS và khảo sát thực tế theo các lát cắt sinh thái. 

 

Kết quả của bước 6 này là UBND huyện Kon Plông thu hồi 1.000 ha của 51 hộ bị 

nhận năm 2005 tại Quyết định số 544/QĐUB ngày 13/11/2017 vừa chồng chéo, vừa 

chồng lấn, vừa sai vị trí và áp đặt các hộ không thuộc địa giới hành chính của tiểu 

khu 375. 
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7. Hoàn chỉnh các thủ tục giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các cộng đồng. 

 

- Thúc đẩy các đợt điền giã với sự tham gia của hệ thống lãnh đạo truyền thống của 

các làng Ca Dong, các nông dân nòng cốt, phụ nữ, thanh niên, các thành viên cốt 

cán trong ban chỉ đạo cấp xã và huyện, chuyên gia tư vấn đo đạc, bản  đồ của tỉnh 

Kon Tum nhằm định vị lại các ranh giới chồng chéo, chồng lấn, sai lệch từ hậu 

quả GĐGR quan liêu của năm 2005; 

- Thúc đẩy tiến trình xử lý nội nghiệp và các văn bản pháp lý liên quan; 

- Thúc đẩy tiến trình kiểm tra chéo sau khi xử lý nội nghiệp và ngoại nghiệp; 

- Thúc đẩy tiến trình họp các làng và ban tư vấn đo đạc bản đồ để khẳng định lần 

cuối cùng trước khi có quyết định bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các làng; 

- Thúc đẩy Ban chỉ đạo GĐGR cấp huyện, Ban tư vấn đo đạc bản đồ và đại diện 

các làng kiểm tra mốc thực địa trước khi bàn giao Sổ đỏ; 

- Lễ bàn giao Giấy Chứng nhận quyền quản lý rừng và đất của các làng; 

- Lễ ra quân cắm cột mốc ranh giới giữa các làng; 

 

Kết quả của các bước trên là UBND huyện Kon Plông ra Quyết định số 1127/QĐ 

UBND ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng cho các 

cộng đồng dân cư xã Đăk Nên (xem chi tiết báo cáo tổng kết dự án). 

 

UBND huyện Kon Plông ra Quyết định số 1175/QĐ UBND về giao đất gắn với giao 

rừng và cấp giấy CNQDS đất rừng cho các cộng đồng dân cư xã Đăk Nên (xem chi 

tiết báo cáo tổng kết dự án). 

 

Sau GĐGR, bắt đầu từ tháng 1/2019 người dân xã Đăk Nên chính thức được hưởng 

lợi từ quĩ dịch vụ môi trường rừng với tiền mặt 3 triệu đồng/mỗi hộ. Một thành công 

ngoài mong đợi của dự án này.  
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Loại vướng mắc thứ 2: Vướng mắc về việc xây dựng đập thủy điện Đăk Rinh làm 

ảnh hưởng đến không gian sinh tồn và tín ngưỡng của người dân 2 Làng Xô Luông, 

Làng Vương của xã Đăk Nên. 

 

1. Nguyên nhân của vướng mắc 

 

Năm 2014, để xây dựng đập thủy điện Đăk Rinh, người ta di chuyển toàn bộ dân 2 

làng vùng lòng hồ là Xô Luông, Làng Vương về định canh, định cư ở nơi mới thuộc 

TK 375.  

 

Tại đây, người ta xây dựng các khu định cư mới bằng các nhà ngói, sàn bê tông, có 

công trình phụ riêng. Mỗi ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng. Đền bù cho người dân mỗi 

hộ trung bình từ 500 triệu đến 700 triệu tùy diện tích canh tác bị mất. Cấp thêm đất 

sản xuất, đất vườn cho các hộ di dời. Ngoài ra, người ta lấy khoảng 300 ha để phân 

cho 50 hộ Xô Luông và 40 hộ Làng Vương vừa làm đất ở, đất vườn, đất ruộng, đất 

nương và hệ thống giao thông, thủy lợi.  

 

Điều bất cập ở đây đối với cộng đồng 2 làng Xô Luông và Làng Vương là: 

 

- Khi chuyển đến nơi mới, người dân không có rừng để làm nơi thờ phụng, gửi gắm 

niềm tin 

- Những ngôi nhà bê tông có giá trị 300 triệu đồng hoàn toàn không phù hợp với 

văn hóa của người Ca Dong.  

- Do vậy chỉ có một nữa số hộ dân về ở nơi mới, những hộ này làm thêm nhà mới 

theo kiểu Ca Dong bằng tre, gỗ ở đằng sau để ở, còn nhà xây bằng bê tông thì làm 

chuồng trại, kho củi. Còn lại một nữa hộ dân quay lại gần đường chỗ cũ làm nhà 

tạm và sinh sống ở đó. 

 

2. Cách tháo gỡ vướng mắc do CODE - CENDI tư vấn 

 

- Dựa trên các căn cứ pháp lý như cách xử lý xung đột phần I; 

- Để đảm bảo quyền của người dân, mỗi cuộc họp dân đều được tổ chức 2 lần: 1 lần 

với các hộ ở nơi mới và một lần các hộ đã quay lại gần chỗ cũ; 

- Tổ chức xây dựng quy ước dựa vào luật tục và tri thức bản địa cộng đồng trong 

quản lý quản lý, bảo vệ và phát triển đất rừng.  

- Tổ chức xác định lại ranh giới truyền thống của 2 làng tại nơi cũ với các cặp làng: 

Xô Luông – Đăk Lai; Xô Luông – Làng Vương; Làng Vương – Xô Thác; 

- Để đảm bảo quyền tín ngưỡng của người dân, chương trình GĐGR vẫn tổ chức 

giao lại đất rừng thiêng của 2 làng Xô Luông và Làng Vương tại chỗ cũ. 
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Loại vướng mắc thứ 3: Vướng mắc do kết quả giao khoán rừng trên đất của xã quản 

lý tại hai làng Đăk Tiêu và Đăk Puk. 

 

1. Nguyên nhân của các vướng mắc 

- Năm 2016, để tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, 

UBND xã Đăk Nên đã giao khoán rừng do xã quản lý cho các nhóm hộ ở làng 

Đăk Tiêu và Đăk Puk và đã thuê Công ty tư vấn DHF về thực hiện vấn đề này. 

Công ty tư vấn cũng chỉ làm trên bản đồ và chỉ trên bản đồ cho các nhóm hộ. Đặc 

biệt có hai điểm sai quan trọng: 

- Toàn bộ đất rừng (kể cả rừng thiêng) của Đăk Tiêu lại do nhóm hộ của Đăk Puk 

nhận khoán bảo vệ. 

- Ranh giới của hai làng không lấy ranh giới truyền thống là Đăk Tong Cho (suối 

máng lợn) mà lấy theo dông núi. 

2. Cách tháo gỡ do CODE - CENDI tư vấn 

- Tư vấn các cuộc họp lãnh đạo UBND xã Đăk Nên về việc thu hồi kết quả giao 

khoán cho các nhóm hộ ở các làng mà tiến hành giao lại cho các cộng đồng. 

- Họp các già làng, lãnh đạo của hai làng Đăk Puk, Đăk Tiêu thống nhất các làm; 

- Tổ chức họp dân của từng Làng Đăk Puk, Đăk Tiêu về việc thu hồi của nhóm hộ 

để giao lại cho công đồng Làng; 

- Tổ chức xác định lại ranh giới truyền thống ngoài thực địa. Các già làng và người 

dân hai Làng thống nhất lấy Đăk Tông Cho làm ranh giới. Đây là ranh giới truyền 

thống từ xưa đến nay. 

3. Kết quả đạt được về hợp pháp hóa luật tuc sau toàn bộ chương trình GĐGR 

tại 10 cộng đồng/làng thuộc xã Đăk Nên: 

 

1. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Đăk Lai 
 

2. Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Đăk Lup; 

 

3. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Đăk Puk; 

 

4. Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Đăk Tiêu; 

 

5. Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục Làng Vương; 

 

6.  Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Tu Ngú; 

 

7. Quyết định số 250QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Tu Rét; 
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8. Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Tu Thôn; 

 

9. Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Xô Luông; 

 

10. Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 phê duyệt luật tục làng Xô Thác.   
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Kết quả sử dụng đất xã Đăk Nên đến năm 2018 
Sau khi giải quyết các vướng mắc 

Xô Thác 

 

Đăk Tiêu 

Xô Thác 

Đăk Lai 

Đăk Lup 

Tu Ngú 

Xô Luông mới 

Làng Vương mới  

Tu Rét 
Tu Thôn 

Xã Đăk Rinh 

Xã Măng Bút 

Tỉnh Quảng Nam Tỉnh Quảng Nam 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Tu Thôn: 

Xô Luông cũ 

Làng Vương  cũ 
Rừng PH 

BQL 

Thạch 

Nham 

Đất do 

UBND 

xã 

quản lý 

Đất do 

UBND xã 

quản lý 338,98 ha 

Tu Rét: 

373,16 ha 

Tu Ngú: 

309,26 ha 

Đăk Lúp: 

291,54 ha 

Đak Lai: 

393,72 ha 

Xô Luông: 

103,43 ha 

Làng Vương: 80,2 ha 

Xô Thác: 

111,56 ha 

Đăk Puk: 

60,99 ha 

Đăk Tiêu: 

161,46 ha 

B 
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Một số hình ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người dân 2 Làng Tu Thôn và Tu Rét thống nhất ranh giới truyền thống ngoài thực địa 

Người dân Tu Thôn xem bản đồ trước khi ra thực địa 
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Người dân 2 Làng Đăk Puk và Đăk Tiêu thống nhất lấy Đăk Tông Cho (suối máng lợn) làm ranh giới 

 

Người dân 2 Làng Đăk Tiêu – Đăk Puk xem bản đồ trước khi đi thực địa 
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Khu tái định cư áp đặt của Thủy điện Đăk Rinh cho làng Xô Luông  nhưng dân không ở!

Người dân 2 Làng Xô Luông – Làng Vương cùng cắm mốc ranh giới truyền thống 


