CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Pờ Ê, ngày 28 tháng 12 năm 2015
THỎA THUẬN HỢP TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNGTRÊN ĐỊA BÀN XÃ PỜ Ê
Giữa
Ủy ban nhân dân xã Pờ Ê
Ban Quản lý Rừng PH Thạch Nham
Hạt kiểm lâm huyện Kon P Lông
và
Cộng đồng dân cư các làng ở xã Pờ Ê
Căn cứ nhu cầu thực tiễn về Đồng quản trị rừng trên cơ sở kết hợp giữa Luật
tục của cộng đồng và luật bảo vệ phát triển rừng của Nhà Nước hướng tới chiến
lược lồng ghép quản lý rừng gắn với đảm bảo sinh kế bền vững của các làng tộc
người H Rê tại xã Pờ Ê, huyện Kon P Lông, tỉnh Kon Tum
Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Trụ sở UBND xã Pờ Ê , chúng
tôi gồm có:
- Uỷ Ban Nhân dân xã Pờ Ê (UBND xã Pờ Ê);
- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Nham (BQL RPH Thạch Nham);
- Hạt kiểm lâm huyện Kon P Lông (Hạt KL huyện Kon PLông);
- Cộng đồng dân cư các làng Vi Ô Lăk, Vi K Oa, Vi K Tàu, Vi Pờ Ê 1, Vi Pờ Ê
2. Vi K Lâng 1, Vi K Lâng 2 xã Pờ Ê.
Sau khi thảo luận, các bên cùng thống nhất mục tiêu phối hợp với nhau trong
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Pờ Ê nhằm đạt được các mục tiêu
sau:
Điều 1. Mục tiêu hợp tác
Có được một mô hình phối hợp giữa cộng đồng các làng H’rê, chính quyền xã Pơ
Ê, Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch nham và Hạt Kiểm Lâm huyện Kon Plong
trong quản lý và bảo vệ rừng trên cơ sở lồng ghép giữa Luật tục và luật pháp của
Nhà nước, nhằm tạo ra được mô hình đồng quản trị rừng bền vững góp phần cải
thiện và phát triển sinh kế của đồng bào có cuộc sống văn hóa tinh thần và kinh tế
gắn với rừng trên địa bàn huyện Kon Plong;
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Có được một mô hình nâng cao năng lực đồng quản trị rừng và đất rừng của các
bên thông qua phối hợp hoạt động bảo vệ rừng dựa vào tri thức cộng đồng và luật
pháp của Nhà nước góp phần xây dựng và phát triển làng văn hóa sinh thái du lịch
tại xã PƠ Ê trong huyện du lịch sinh thái Kon plong;
Có được một mô hình đồng quản lý rừng và chiến lược sử dụng hợp lý đất rừng
trên cơ sở hồi phục tập đoàn cây bản địa, vườn ươm bản địa, phong trào trồng cây
bản địa dưới tán rừng và những khu đất trống để làm giàu rừng gắn với duy trì bản
sắc sinh kế làm cơ sở chia sẽ và nhân rộng;
Điều 2. Nguyên tắc hợp tác
Tôn trọng và tuân thủ chủ trương chính sách của Nhà nước về quản lý sử dụng và
bảo vệ phát triển rừng gắn với đất lâm nghiệp;
Tôn trọng văn hoá phong tục và tri thức cộng đồng trong quản lý, sử dụng và phát
triển rừng, đất rừng của đồng bào dân tộc trên cơ sở đảm bảo ổn định xã hội, an
ninh quốc phòng và an toàn sinh kế;
Các địa danh truyền thống được tôn trọng và lồng ghép vào hệ thống bản đồ hiện
trạng, qui hoạch và giao đất của Nhà Nước.
Điều 3. Nội dung hợp tác
1. Thành lập mạng lưới đồng quản lý bảo vệ rừng chung. Mạng lưới này có nhiệm
vụ:
- Cùng nhau tổ chức lập kế hoạch giám sát, tuần tra, kiểm tra rừng theo định kỳ;
- Cùng nhau triển khai các hoạt động làm giàu rừng tự nhiên dựa trên việc thu
thập giống cây bản địa và hệ thống vườn ươm cây bản địa để trồng mới trên
những khu đất trống;
- Cùng nhau kiến nghị các giải pháp, các sáng kiến trong xử lý các vi phạm trong
tiến trình đồng quản trị rừng giữa các bên.
2. Tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thí điểm các mô hình làm giàu vốn rừng dựa
vào tri thức cộng đồng và tập đoàn cây bản địa, mô hình phát triển kinh tế cộng
đồng dựa vào tính đa dạng sinh học dưới tán rừng gắn với dịch vụ sản phẩm sinh
thái và ưu tiên củng cố và xây dựng làng văn hóa sống hài hòa và bằng hữu với
rừng;
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3. Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu một số mô hình quản lý sử dụng và bảo vệ phát
triển rừng truyền thống đại diện cho một số dân tộc trên địa bàn;
4. Phối hợp tổ chức hoặc tham gia các tọa đàm, hội thảo liên quan đến kết quả triển
khai đồng quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh và
Trung ương.
Điều 4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên
UBND xã Pờ Ê
- Điều phối các bên lên kế hoạch phối hợp tuần tra và bảo vệ rừng;
- Lập kế hoạch tuần tra định kỳ phù hợp với lịch thời vụ, nghi lễ và hội lễ của các
làng;
- Báo cáo định kỳ và các sự việc đột xuất tới tất cả các bên tham gia đồng quản
trị;
- Lập biên bản và giải quyết khi có vi phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng;
- Thành lập mạng lưới nông dân sinh thái trẻ và hình thành qui chế sinh hoạt của
mạng lưới nông dân sinh thái trẻ trong các làng để chuẩn bị cho kế hoạch xây
dựng ngân hàng giống cây bản địa và vườn đa dạng sinh học tại các làng;
- Tổ chức các hoạt động trồng thêm rừng cây bản địa và hoạt động giao lưu chia
sẽ trong mạng lưới nông dân sinh thái trẻ;
- Chủ động phát động phòng trào thanh thiếu niên, học sinh thi đua có khen
thưởng về thu hái các hạt cây thiêng theo mùa để xây dựng kho tàng giống cây
bản địa (cây thiêng) có nguy cơ tuyệt chủng; kết hợp với mạng lưới nông dân
sinh thái trẻ để bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng làm vườn đa dạng sinh học tại các
làng trên cơ sở các thanh niên thích làm vườn và yêu thiên nhiên.
BQLRPH Thạch Nham
- Phối kết hợp tổ chức các hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng;
- Tổ chức các đợt tập huấn kỹ thuật về trồng, chăm sóc các loại cây lâm nghiệp
bản địa cho bà con đồng bào;
- Phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng
- Tham gia tổ chức các chuyến nghiên cứu và triển khai thí điểm tại cộng đồng về
làm giàu rừng, phục hồi rừng, trồng rừng thay thế bằng tập đoàn cây lâm nghiệp
bản địa; mô hình canh tác dưới tán rừng, nông lâm kết hợp, mô hình phát triển
sản phẩm sinh kế truyền thống có tiềm năng thị trường gắn với rừng và đất
rừng.
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Hạt kiểm lâm huyện Kon PLông
- Tổ chức các đợt tập huấn Chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng;
- Tư vấn giải quyết các trường hợp vi phạm đến rừng;
- Tham gia tổ chức các chuyến nghiên cứu và triển khai thí điểm tại cộng đồng về
làm giàu rừng, phục hồi rừng, trồng rừng thay thế bằng tập đoàn cây lâm nghiệp
bản địa; mô hình canh tác dưới tán rừng, nông lâm kết hợp.
Cộng đồng dân cư các làng
- Thực hiện đầy đủ những điều quy định trong Quy ước cộng đồng và những quy
định của pháp luật;
- Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng theo kế hoạch của các bên;
- Tham gia tổ chức các chuyến nghiên cứu và triển khai thí điểm tại cộng đồng về
làm giàu rừng, phục hồi rừng, trồng rừng thay thế bằng tập đoàn cây lâm nghiệp
bản địa; mô hình canh tác dưới tán rừng, nông lâm kết hợp;
- Xây dựng các vườn ươm cây lâm nghiệp bản địa;
- Xây dựng mạng lưới nông dân nồng cốt làm vườn đa dạng sinh học bảo đảm
sinh kế sinh thái của làng;
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua thu hái các hạt giống cây bản địa (cây
thiêng) do UBND xã phát động.
Điều 5. Quy định khác
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, các bên cùng
nhau thực hiện tốt thoả thuận này. Các bên có thông báo trước cho nhau về định
hướng, kế hoạch để chủ động chuẩn bị kế hoạch hợp tác cho năm tiếp theo;
Văn bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi
bên giữ 01 bản .
Bản thoả thuận có hiệu lực kể từ ngày ký./.
UBND xã Pờ Ê BQL Thạch Nham

Hạt kiểm lâm huyện
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Các cộng đồng

