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1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh “chống biến đổi khí hậu” chung của toàn cầu, Việt Nam đã có những nỗ
lực không chỉ về quản lý giảm mất rừng, mà còn chú trọng đến phục hồi, phát triển rừng.
Điều này được thể hiện thông qua những thay đổi lớn trong các chính sách có liên quan
đến Lâm nghiệp trong những năm gần đây. Trong đó, Tây Nguyên với những đặc thù
về rừng, tài nguyên rừng gắn liền với hệ sinh thái nhân văn đa dạng ở các địa phương,...
và những vấn đề “nóng” liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng, canh tác nông nghiệp
trên đất lâm nghiệp,... đã đặt ra nhu cầu cấp bách trong việc tìm kiếm các giải pháp hiệu
quả hơn trong quản lý những diện tích rừng tự nhiên còn lại, cũng như phục hồi và phát
triển những diện tích rừng đã và vẫn đang bị chuyển đổi, suy thoái.
Chính phủ cũng đã quan tâm và thông qua “Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng
bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030” do Thủ tướng Chính phủ ký phê
duyệt và ban hành kèm Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019. Cụ thể hóa việc triển
khai đề án trong điều kiện của tỉnh, để cùng với các tỉnh Tây Nguyên nỗ lực giảm mất
rừng và suy thoái rừng theo đề án, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có quyết định số
3419/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của
Thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, giao cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu
phát triển Lâm nghiệp bền vững chỉ đạo thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả.
Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam - TBVN) rất quan
tâm và hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động phục hồi rừng (PHR), phát triển các mô hình nông
lâm kết hợp thay thế nhiều diện tích canh tác nông nghiệp độc canh không bền vững ở
Tây Nguyên, đặc biệt là ở cấp độ cộng đồng và hộ gia đình. Các hoạt động tập trung hỗ
trợ cho chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý lâm nghiệp, các chủ rừng và người
dân địa phương trong việc phục hồi rừng, quản lý bảo vệ và hưởng lợi lâu dài, bền vững
từ tài nguyên rừng. Hỗ trợ của TBVN với mục đích góp phần phục hồi hiện trạng rừng
ở Tây Nguyên, đồng thời đóng góp tích cực vào Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) về
thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoạt động tư vấn “Xác định các khu vực cần thực hiện
hoạt động phục hồi rừng phù hợp” là một trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ của TBVN,
nhằm xác định các khu vực cần phục hồi rừng trên phạm vi toàn tỉnh; từ đó đề xuất kế
hoạch và các kỹ thuật phục hồi rừng phù hợp. Hoạt động này rất cần thiết nhằm góp
phần hỗ trợ tiến trình thực hiện kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển
rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

2 MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Mục tiêu
-

Mô tả được hiện trạng tài nguyên rừng và các kết quả đạt được về phục hồi rừng
của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2015 – 2020;

1

-

Xác định được các khu vực cần tiến hành thực hiện hoạt động phục hồi rừng trên
toàn tỉnh;

-

Xây dựng được đề xuất và kiến nghị phù hợp nhằm tạo cơ sở khoa học và điều
kiện thuận lợi cho tỉnh Đắk Lắk trong công tác phục hồi rừng.

Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
-

Rừng tự nhiên thuộc các kiểu rừng chính của tỉnh gồm rừng lá rộng thường xanh,
rừng lá rộng nửa rụng lá, rừng lá rộng rụng lá theo mùa (rừng Khộp), rừng tre
nứa thuộc 03 loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất

-

Về chủ quản lý rừng gồm: Các Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng, BQL rừng
phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp (CTLN) Lâm
nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, cộng đồng, hộ gia đình, rừng hiện do Ủy ban nhân
dân (UBND) các xã tạm quản lý

Phạm vi: Nghiên cứu sẽ triển khai phân tích ở tất cả 15 huyện, thành phố, thị xã. Các
khu vực PHR xác định ở 13 huyện, thành phố còn rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ các huyện Krông Buk và thị xã Buôn Hồ không còn hoặc còn
ít diện tích rừng tự nhiên)

Địa điểm và giới hạn nghiên cứu
-

Mô tả kết quả phục hồi rừng đã thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020; xác định
các khu vực cần thực hiện PHR ở 13 huyện và thành phố trên toàn tỉnh

-

Đề xuất kỹ thuật phù hợp, cụ thể cho hoạt động PHR: Chỉ thực hiện ở 02 huyện
Lắk và Krông Bông. Trong đó tập trung cho đối tượng rừng và đất rừng đã giao
cho hộ gia đình, cộng đồng.

3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nội dung nghiên cứu
-

Tổng quan về biến động diện tích rừng và kết quả PHR ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2015 – 2020

-

Cập nhật hiện trạng và đánh giá biến động thảm phủ rừng tỉnh Đắk Lắk (2015-2020)

-

Xác định các khu vực cần tiến hành thực hiện hoạt động PHR trên toàn tỉnh

-

Đề xuất liên quan đến PHR trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên toàn tỉnh

-

Đề xuất kỹ thuật cụ thể cho các khu vực cần PHR thuộc các chủ quản lý là hộ gia
đình, cộng đồng, tại huyện Krông Bông và Lắk.
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Phương pháp thực hiện
3.2.1 Phương pháp tiếp cận
Nghiên cứu kết hợp phương pháp kế thừa các nguồn dữ liệu; điều tra thực địa kết hợp
tham vấn các bên liên quan; kỹ thuật GIS, viễn thám; tổng hợp, phân tích và đề xuất
của chuyên gia.
- Kế thừa dữ liệu từ các nguồn số liệu thứ cấp có cập nhật về diễn biến tài nguyên
rừng và đất lâm nghiệp, phục hồi rừng... có liên quan từ 2015 - 2020; bản đồ hiện trạng
rừng (2015 – 2020), các loại bản đồ nền gồm bản đồ địa hình, thổ nhưỡng, phân bố lượng
mưa, phân vùng sinh thái làm cơ sở xác định khu vực cần PHR trên địa bàn nghiên cứu;
- Kỹ thuật GIS, viễn thám: Sử dụng ảnh Sentinel - 2 của Cơ quan vũ trụ Châu Âu
(EAS) và ảnh Landsat đa thời gian của Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS – United
States Geological Survey) được xử lý trên nền tảng Google Earth Engine (GEE)
(https://code.earthengine.google.com/). Bao gồm các công việc khai báo đưa dữ liệu ảnh
vào nền tảng, tiền xử lý ảnh (hiệu chỉnh hình học, quang học, tăng cường chất lượng ảnh,
lọc mây…), phân loại ảnh, đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh, hiển thị kết quả
và xuất kết quả. Cuối cùng, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để biên tập bản đồ
biến động thảm phủ rừng, bản đồ các khu vực cần PHR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
- Điều tra thực địa kết hợp tham vấn tại 02 huyện Lắk và Krông Bông (Chỉ tập
trung đối với rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp do hộ gia đình và cộng đồng quản lý):
Điều tra tại các điểm lấy mẫu ở các trạng thái rừng để đánh giá độ chính xác kết quả
phân loại ảnh; tổ chức hội thảo nhỏ để thảo luận lựa chọn phương thức PHR phù hợp
cho từng khu vực của các đơn vị chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng. Danh sách thành
viên, đại biểu tham gia các hoạt động nghiên cứu, tham vấn được ghi nhận ở Mục 1 (từ
trang 5 – 7, Phụ lục kèm theo).
- Chuyên gia tổng hợp, phân tích và đề xuất.
3.2.2 Phương pháp thực hiện cho từng nội dung cụ thể
Nội dung 1: Tổng quan về biến động diện tích rừng và kết quả phục hồi rừng của
tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020
- Kế thừa thông tin, số liệu từ báo cáo cập nhật diễn biến rừng hàng năm của tỉnh
từ 2015 – 2020 (nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); Chi cục
Kiểm lâm (CCKL) tỉnh). Số liệu rừng, đất lâm nghiệp và biến động diện tích từ 20152020 được tổng hợp ở Mục 2 (trang 7 – Phụ lục kèm theo).
- Tham khảo và kế thừa thông tin, số liệu từ các báo cáo, kết quả nghiên cứu đã
công bố có liên quan đến hoạt động PHR ở các huyện, tỉnh (các nguồn báo cáo, dữ liệu
từ Sở NN&PTNT, CCKL tỉnh Đắk Lắk, CCKL Vùng IV, các Hạt kiểm lâm (HKL), các
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đơn vị chủ rừng (ĐVCR); tình hình kinh tế, xã hội các địa phương (từ nguồn Niên giám
thống kê, UBND các huyện và các nguồn có liên quan khác).
- Ghi nhận thêm thông tin từ thảo luận, phỏng vấn các đơn vị chủ rừng; đồng thời
kết hợp trong quá trình điều tra thực tế hiện trường về hoạt động, kết quả phục hồi rừng
ở hai huyện có điều tra thực địa là Krông Bông và Lắk
Nội dung 2: Cập nhật hiện trạng và đánh giá biến động thảm phủ rừng tỉnh Đắk
Lắk (2015 – 2020)
Ứng dụng GIS trong thiết lập bản đồ, đánh giá biến động thảm phủ rừng, cụ thể:
- Thu thập bản đồ hiện trạng thảm phủ rừng thời điểm năm 2015 và năm 2020 tại
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.
- Từ lớp dữ liệu định dạng *.tab trong phần mềm Mapinfo chuyển sang định dạng
*.shp để chạy trong các phần mềm GIS, đưa vào phần mềm ArcGIS để tiến hành chuẩn
hóa dữ liệu: hiệu chỉnh lỗi topology, khai báo đầy đủ thông tin về hiện trạng… và cuối
cùng, biên tập bản đồ hiện trạng thảm phủ rừng năm 2015 và năm 2020 trên khu vực
nghiên cứu.
Cách thực hiện cụ thể:
Sau khi có hai bản đồ hiện trạng tại hai thời điểm 2015 và 2020, nghiên cứu tiến
hành chồng xếp hai bản đồ trong môi trường làm việc của phần mềm ArcGIS để tiến
hành phân tích biến động.
Đầu tiên, sử dụng chức năng Interset trong ArcToolbox/Analysis Tools/Overlay.
Đưa 2 bản đồ năm 2015 và 2020 đã được chuẩn hóa vào hộp thoại. Kết quả có bảng
thuộc tính chồng xếp như Hình 3.1

Hình 3.1: Dữ liệu sau khi tiến hành chồng xếp từ lớp hiện trạng 2015 và 2020
Để cập nhật diện tích biến động thảm phủ rừng, cần chọn vào trường dữ liệu vừa
tạo và dùng công cụ Field Calculator cập nhật thông tin.
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Hình 3.2: Tạo trường dữ liệu mới và cập nhật thông tin
Cuối cùng sẽ có bản đồ biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2015 - 2020
Nội dung 3: Xác định các khu vực cần phục hồi rừng trên toàn tỉnh
i) Xác định các khu vực cần PHR trên toàn tỉnh: Dựa vào kết quả tổng quan, bản
đồ hiện trạng đã được kế thừa và dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian với ưu điểm được
cập nhật liên tục tại khu vực nghiên cứu. Cách thực hiện cụ thể như sau:
Thu thập số liệu thứ cấp:
- Thu thập cơ sở dữ liệu, thông tin, bản đồ cập nhật về diễn biến diện tích, hiện
trạng rừng của tỉnh và các huyện (từ các nguồn: Sở NN&PTNT, CCKL tỉnh và vùng IV,
các HKL, các đơn vị chủ rừng; các dự án, các cơ quan nghiên cứu, ...)
- Thu thập bản đồ Thổ nhưỡng tỷ lệ 1/150.000 năm 2005 từ Phân viện Quy hoạch
và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung;
- Thu thập ảnh viễn thám: Ảnh vệ tinh Sentinel-2 của ESA được lưu trữ trên
https://scihub.copernicus.eu/. Đây là sản phẩm của 2 vê ̣tinh có đặc điểm hoàn toàn giống
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nhau được phóng lên quỹ đạo năm 2015 (Sentinel 2A) và 2017 (Sentinel 2B). Vệ tinh
Sentinel-2 cung cấp ảnh ở 13 kênh phổ trong dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại với chu
kỳ cập nhật trong 5 ngày. Với độ phân giải không gian tốt (10m ở các kênh nhìn thấy và
cận hồng ngoại), được cung cấp hoàn toàn miễn phí, ảnh vê ̣tinh Sentinel-2 đang trở thành
nguồn dữ liệu quý giá để thực hiện công tác theo dõi, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ như:
giám sát rừng, biến động lớp phủ hay quản lý thiên tai (Thales Alenia Space, 2018).
Trong nghiên cứu này ảnh được sử dụng là Sentinel-2A, độ phân giải 10m, thu thập các
phân cảnh ảnh trong vòng 1 năm từ 01/01/2020 - 31/12/2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Việc thu thập ảnh trong một chuỗi thời gian như trên để tăng cường chất lượng ảnh bởi
ảnh vệ tinh quang học thường bị ảnh hưởng của khí quyển, hơi nước, mây che phủ làm
mất thông tin của bề mặt đất cũng như việc khó có thể tìm được một cảnh ảnh trong một
thời điểm duy nhất đáp ứng được chất lượng ảnh với đầy đủ thông tin, không bị ảnh
hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh và không thể hiện được quy luật biến đổi theo mùa của
một số thảm phủ trên mặt đất. Do đó, phân cảnh ảnh cuối cùng được sử dụng chính là
một layer ảnh (Image () - một ảnh đơn) biểu diễn giá trị trung vị của tất cả các ảnh trong
tập ảnh đã thu thập.
Bảng 3.1: Đặc điểm của ảnh vệ tinh Sentinel-2A
Resolution
10m

20m

60m

-

Band
Name
Central Wavelength
B02
Blue
490nm
B03
Green
560nm
B04
Red
665nm
B08
NIR
842nm
B05
Red Edge 1
705nm
B06
Red Edge 2
740nm
B07
Red Edge 3
783nm
B8a
Red Edge 4
865nm
B11
SWIR 1
1610nm
B12
SWIR 2
2190nm
B01
Aerosols
443nm
B09
Water vapor
940nm
B10
Cirrus
1375nm
Nguồn: http://www.geosage.com/highview/features sentinel2.html

Cụ thể, trên nền tảng của Google Earth Engine (GEE), ảnh Sentinel-2A được thu
thập trong một chuỗi thời gian để tăng cường chất lượng hình ảnh bằng hàm ee.
Image Collection (‘Image ID’) cho phép tải hợp ảnh như một đối tượng theo mã
ảnh. Các câu lệnh được thể hiện trong hộp thoại dưới đây.

var s2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2"); var admin1 =
ee.FeatureCollection("FAO/GAUL_SIMPLIFIED_500m/2015/level1"); var
Dlk = admin1.filter(ee.Filter.eq('ADM1_NAME', 'Dak Lak')) var geometry =
Dlk.geometry() var rgbVis = {min: 0.0, max: 3000, bands: ['B4', 'B3', 'B2']};
var filtered = s2.filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 5))
.filter(ee.Filter.date('2020-01-01', '2021-01-01'))
.filter(ee.Filter.bounds(geometry)) var composite =
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filtered.median().clip(geometry) Map.addLayer(composite, rgbVis, 'Dak Lak
Composite')

Phân loại ảnh viễn thám
Trình tự thực hiện phân loại ảnh viễn thám gồm các bước: Tiền xử lý ảnh, phân loại
ảnh và đánh giá độ chính xác.
* Tiền xử lý ảnh
Sentinel-2 là sản phẩm cấp - 2A cung cấp hình ảnh phản xạ đáy khí quyển (Bottom
Of Atmosphere - BOA) lấy từ các sản phẩm cấp - 1C liên quan. Quá trình tiền xử lý ảnh
Sentinel-2 gồm các bước sau:
Hiệu chỉnh khí quyển: Chuyển các giá trị số trên ảnh về giá trị bức xạ vật lý tại
sensor, chuyển đổi từ các giá trị phổ bức xạ tại sensor sang phổ phản xạ của vật thể ở
phía trên khí quyển. Để xác định công thức chuyển đổi: Giá trị số (Digital number - DN)
trên ảnh về giá trị của bức xạ vật lý tại sensor, từ giá trị của bức xạ vật lý tại sensor về
giá trị của phản xạ ở tầng trên khí quyển của vật thể. Quá trình hiệu chỉnh khí quyển ảnh
được thực hiện qua 2 bước sau:
+ Chuyển các giá trị số (DN) trên ảnh về giá trị của bức xạ vật lý tại sensor bằng
công thức:
Lλ = ML* Qcal*AL
(1)
Trong đó: - Lλ: Giá trị bức xạ phổ tại ống kính của sensor; Qcal: Giá trị số trên ảnh (DN);
ML: giá trị RADIANCE_MULT_BAND_x; AL: giá trị RADIANCE_ADD_BAND_x.
+ Chuyển các giá trị của bức xạ vật lý tại sensor về giá trị của phản xạ ở tầng trên
khí quyển của vật thể (đối tượng) bằng công thức:
ρλ= (MρQcal + Aρ)/sin(θsz)
(2)
Trong đó: ρλ: phản xạ ở tầng trên của khí quyển (Planetary TOA reflectancre) (thứ
nguyên, không có đơn vị); Qcal: Giá trị số trên ảnh (DN); Mρ: giá trị
REFLECTANCE_MULT_BAND_x; Aρ: giá trị REFLECTANCE_ADD_BAND_x;
θsz: góc thiên đỉnh (góc cao) của mặt trời (độ).
Hiệu chỉnh hình học: Trước khi thực hiện giải đoán ảnh, ảnh vệ tinh cần được nắn
chỉnh hình học để hạn chế sai số vị trí và chênh lệch địa hình, sao cho hình ảnh gần với
bản đồ địa hình ở phép chiếu trực giao nhất. Kết quả giải đoán phụ thuộc vào độ chính
xác của ảnh. Do vậy, đây là một công việc quan trọng cho bước phân tích tiếp theo.
Tổ hợp kênh ảnh: Dữ liệu ảnh thu nhận được bao gồm các kênh phổ riêng lẻ, do vậy
cần phải tiến hành gom các kênh ảnh để phục vụ việc giải đoán ảnh. Khi thu thập ảnh
viễn thám, các ảnh thu được nằm ở dạng các kênh phổ khác nhau và có màu đen trắng.
Do vậy, để thuận lợi cho việc giải đoán ảnh và tăng độ chính xác người ta thường tiến
hành tổ hợp màu.
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Lọc ảnh theo thời gian: Ảnh được lựa chọn thời gian phù hợp với đặc điểm khu vực
nghiên cứu.
Xử lý mây: Đây là một bước quan trọng trong việc tạo lập dữ liệu ảnh cho phân loại
thảm phủ nhằm giúp cho việc phân loại đạt độ chính xác cao hơn.
Cắt ảnh theo ranh giới khu vực nghiên cứu: Thông thường trong một cảnh ảnh viễn
thám thu được thường có diện tích rất rộng ngoài thực địa, trong khi đối tượng nghiên
cứu chỉ sử dụng một phần hoặc diện tích nhỏ trong cảnh ảnh đó. Để thuận tiện cho việc
xử lý ảnh nhanh, tránh mất thời gian trong việc xử lý và phân loại ảnh tại những khu
vực không cần thiết, cần cắt bỏ những phần thừa trong cảnh ảnh.
*Phân loại ảnh
Sử dụng chỉ số thực vật NDVI để xác định hiện trạng thảm phủ rừng: Nghiên cứu sử
dụng chỉ số thực vật hay chỉ số thực vật được chuẩn hóa sự khác biệt (NDVI Normalized Difference Vegetation Index) để phân loại ảnh. Chỉ số thực vật phản ảnh
đặc điểm độ che phủ của thực vật như là sinh khối, chỉ số diện tích lá và phần trăm thực
phủ (Xie et al., 2008). Chỉ số thực vật NDVI được xác định dựa trên sự phản xạ khác
nhau của thực vật thể hiện giữa kênh phổ khả kiến và kênh phổ cận hồng ngoại, dùng
để biểu thị mức độ tập trung của thực vật trên mặt đất. Chỉ số NDVI được tính theo công
thức (Rouse et al., 1973):
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

NIR − RED
(3)
NIR + RED

Chỉ số NDVI biến thiên từ -1 đến 1. Trạng thái của thảm thực vật tương ứng với các
thang giá trị của NDVI dựa theo Weier at al. (2000).
Bảng 3.2: Giá trị NDVI của các trạng thái thảm thực vật
Giá trị NDVI
< 0,1
0,1 – 0,2
0, 2 – 0,3
0,3 – 0,6
> 0,6

Trạng thái thảm thực vật
Khu vực cằn cỗi của đá, cát, mặt nước, bê tông
Đất đá cằn cỗi, cây bụi
Cây bụi và trảng cỏ, đất nông nghiệp để trống
Trảng cỏ, cây trồng nông nghiệp, rừng thưa
Rừng tự nhiên
Nguồn: Weier at al, 2000

* Đánh giá độ chính xác
Điều tra điểm mẫu đế đánh giá độ chính xác của ảnh giải đoán; bao gồm mẫu
huấn luyện và mẫu đánh giá, cụ thể:
Số lượng mẫu huấn luyện: Theo Jensen (1996), các lớp đồng nhất (mặt nước) cần
số lượng mẫu ít, các lớp không đồng nhất như rừng, cây công nghiệp,... cần số lượng
mẫu nhiều. Số lượng mẫu trong mỗi lớp ≥ 10 lần số lượng kênh được sử dụng. Với
nghiên cứu này, 4 kênh ảnh được sử dụng nên cần ít nhất 40-60 mẫu huấn luyện. Như
vậy, nghiên cứu cần thu thập 200 - 240 mẫu huấn luyện ứng với 5 lớp phủ cho mỗi
huyện nghiên cứu/khu vực cùng kiểu rừng.
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Số lượng mẫu đánh giá độ chính xác của ảnh: theo Congalton et al.(1999) cần
tối thiểu 50 mẫu cho mỗi lớp, nếu diện tích khu vực lớn hơn 400.000 ha; hoặc nếu có
trên 12 lớp cần có 75 – 100 mẫu cho mỗi lớp.
Kích thước mẫu: Phụ thuộc vào địa hình, độ phân giải không gian của ảnh. Theo
Justice et al. (1981) tính theo công thức:
𝐴 = 𝑃 ∗ (1 + 2𝐿) (4)

Trong đó: A là kích thước mẫu tối thiểu, P là độ phân giải không gian của ảnh, L là ước tính
độ chính xác vị trí theo pixel (bằng sai số của GPS/độ phân giải không gian của ảnh).
Trong nghiên cứu này, chỉ thực hiện điều tra điểm mẫu để đánh giá độ chính xác của
giải đoán ảnh ở 02 huyện Lắk và Krông Bông trên phạm vi 07 xã gồm các xã Ea Trul,
Hòa Sơn, Khuê Ngọc Điền, Cư Đrăm, Yang Mao (huyện Krông Bông) và Đắk Nuê, Đắk
Phơi (huyện Lắk), với tổng số 320 điểm mẫu. Trong đó có 45 điểm là đất trống trên rừng
và ĐLN giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình; 72 điểm ở những vị trí có rừng, còn
lại là khu dân cư, đất canh tác, mặt nước, đường giao thông, công trình. Cơ sở dữ liệu
về 320 điểm mẫu được tổng hợp ở Mục 4 (Từ trang 15 – 18, Phụ lục kèm theo).
Tiêu chí đánh giá độ chính xác kết quả phân loại ảnh:
Độ chính xác toàn cục (Overall Accuracy)

𝑇=

∑𝐾
𝑖=1 𝑂𝑗𝑖
𝑛

× 100

(5)

Độ chính xác người sản xuất (Producer accuracy)

𝑡𝑖+1 =

𝑆𝑖+ −𝑂𝑗𝑖
𝑆𝑖+

× 100

(6)

Độ chính xác người sử dụng (Use accuracy)

𝑡+𝑗 =

𝑆+𝑗 −𝑂𝑗𝑖
𝑆+𝑗

× 100

(7)

Trong đó: + 0ji là giá trị thể hiện sự phù hợp ở hàng i và cột j.
+ Si+ là tổng giá trị theo hàng (i= 1,2,….,K)
+ S+j là tổng giá trị theo cột (j=1,2,….,K)
+ n là tổng số pixel trong bộ dữ liệu
Chỉ số Kappa (K) được tính toán bằng cách nhân tổng số pixel trong tất cả các lớp đúng
trên mặt đất (P) với tổng các pixel được phân loại đúng nằm trên đường chéo của ma
trận sai số (xii) sau đó trừ đi tổng số pixel đúng trên mặt đất trong một lớp (xi+1) nhân
với tổng số pixel được phân loại trong lớp đó (x+i) và chia cho bình phương tổng số
pixel trừ cho tổng số pixel đúng mặt đất trong lớp (x+i) nhân với tổng pixel được phân
loại trong lớp đó (x+i). Công thức cụ thể như sau:

𝐾=

P ∑𝑖 xii −∑𝑖 xi +x+i
P2 −∑i xi +x+i

(8)

Giá trị hệ số Kappa tương ứng với độ chính xác của ảnh vệ tinh được xác định theo
Congalton (1991).
Lúc này, phương pháp Random Forest được sử dụng. Đây là thuật toán phân lớp thuộc
tính được phát triển bởi Leo Breiman tại đại học California, Berkeley. Random Forest
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được xây dựng dựa trên 3 thành phần chính là: (1) CART, (2) học toàn bộ, hội đồng các
chuyên gia, kết hợp các mô hình, và (3) tổng hợp bootstrap (bagging). Random forest
được ứng dụng phục vụ các mục đích phân loại, tính hồi quy và các nhiệm vụ khác bằng
cách xây dựng nhiều cây quyết định (Decision tree). Một cây quyết định là một cách
đơn giản để biểu diễn một giao thức (Protocol). Nói cách khác, cây quyết định biểu diễn
một kế hoạch, trả lời câu hỏi phải làm gì trong một hoàn cảnh nhất định. Mỗi Node của
cây sẽ là các thuộc tính, và các nhánh là giá trị lựa chọn của thuộc tính đó. Bằng cách đi
theo các giá trị thuộc tính trên cây, cây quyết định sẽ cho ta biết giá trị dự đoán.

(Nguồn: https://topdev.vn/blog/top-10-thuat-toan-machine-learning-danh-cho-newbie/)

Hình 3.3. Sơ đồ biểu diễn các cây quyết định trong phương pháp Random Forest
Chi tiết các bước tiến hành phân loại ảnh viễn thám xác định các khu vực cần PHR tại
tỉnh Đắk Lắk được trình bày ở Mục 3 (trang 7 – 14, Phụ lục kèm theo)
ii) Xác định các khu vực ưu tiên PHR: Tính ưu tiên được xem xét với nhiều yếu
tố tự nhiên, xã hội và các khía cạnh có liên quan ảnh hưởng đến khu vực rừng cần PHR
như: độ dốc, độ cao, lớp phủ, loại đất, lượng mưa, khoảng cách đến khu dân cư, vùng
canh tác… Do vậy, trên cơ sở các khu vực cần PHR được xác định, các nguồn dữ liệu
sẵn có, dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết của chuyên gia, tiến hành lựa chọn các yếu tố
ảnh hưởng, xác định chỉ tiêu, tiêu chí so sánh và sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc
(AHP-Analytical Hierarchy Process) (Saaty, 1980, 1987, 2008; Saaty; Saaty and
Vargas, 2001), tính toán trọng số, so sánh tính quan trọng của từng cặp tiêu chí cùng thứ
bậc, kiểm tra so sánh để xác định mức độ ưu tiên.
* Phân tích thứ bậc (AHP)
Mức độ quan trọng theo thang so sánh của các chỉ tiêu trong AHP như Bảng 5
Bảng 3.3: Mức độ quan trọng theo thang so sánh của Saaty
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Mức độ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

Định nghĩa
Quan trọng bằng nhau
Quan trọng có sự trội hơn một ít
Quan trọng nhiều hơn
Rất quan trọng, dễ nhận thấy sự khác biệt ảnh hưởng
Cực kỳ quan trọng, lấn át hoàn toàn
Mức trung gian giữa các mức trên
Nguồn: Saaty, 1996

Các bước tiến hành phân tích thứ bậc:
- Bước 1: Phân tích vấn đề và xác định yêu cầu.
- Bước 2: Xác định các yếu tố và xây dựng cây phân cấp yếu tố
- Bước 3: Thiết lập ma trận so sánh cặp, trong đó hệ số của ma trận là điểm số so
sánh giữa các yếu tố. Giá trị so sánh cặp được thực hiện thông qua ý kiến chuyên gia
- Bước 4: Tính toán trọng số cho từng mức, từng nhóm yếu tố.
- Bước 5: Tính tỷ số nhất quán (CR). Tỷ số nhất quán phải ≤10%, nếu lớn hơn, thực
hiện lại các bước 3, 4, 5.
- Bước 6: Thực hiện bước 3, 4, 5, 6 cho tất cả các mức và các nhóm yếu tố.
- Bước 7: Tính toán trọng số tổng hợp và nhận xét
Tỷ số nhất quán CR được dùng để xác định mức độ không nhất quán của các nhận
định trong phương pháp AHP. Tỷ số nhất quán CR được tính theo công thức:
CR=

𝐶𝐼
𝑅𝐼

(9)

Trong đó: - CI: chỉ số nhất quán được xác định bằng công thức:
𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛
𝑛−1

(10)

𝑛
𝑛
với giá trị riêng lớn nhất của ma trận so sánh: 𝜆𝑚𝑎𝑥 = Σ𝑖=1
𝑤𝑖 ∗ Σ𝑗=1
𝑎𝑖𝑗

- RI: chỉ số ngẫu nhiên, xác định dựa vào số tiêu chí được so sánh. Giá trị
RI tra tại bảng số cho sẵn (Bảng 3.4 trình bày giá trị RI tương ứng với 10 tiêu chí).
Bảng 3.4. Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số tiêu chí lựa chọn
n
RI

3
0.58

4
0.9

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

Sau khi tính toán được trọng số của các chỉ tiêu, tiến hành tổng hợp để có được chỉ
số thích hợp của từng yếu tố.
* Tích hợp GIS và phân tích thứ bậc để thiết lập bản đồ phân vùng khu vực ưu tiên phục
hồi rừng cho toàn tỉnh
GIS cho phép xây dựng các phân tích không gian, quản lý, tích hợp và chồng lấp các
lớp thông tin. Mô hình phân tích thứ bậc sẽ hỗ trợ cho GIS, tổng hợp các thông tin, gán các
trọng số phù hợp nhất cho các yếu tố đã được lựa chọn. Sau khi phân cấp, tính trọng số các
yếu tố, sử dụng phần mềm GIS chồng xếp các bản đồ chuyên đề và bản đồ hiện trạng thành
lập bản đồ các thuộc tính, tích hợp các trọng số và tính chỉ số ảnh hưởng.

11

𝑛

𝑃𝐻𝑅 = ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗 (11)
𝑗=1

Trong đó: Wij là trọng số yếu tố; Xij là chỉ số được chuẩn hoá
* Lựa chọn và phân cấp các tiêu chí để phân tích AHP xác đinh tính ưu tiên cho các khu
vực PHR ở Đắk Lắk
Tính ưu tiên được xem xét với nhiều yếu tố tự nhiên, xã hội và các khía cạnh có
liên quan ảnh hưởng đến khu vực rừng cần PHR như: độ dốc, độ cao, lớp phủ, loại đất,
lượng mưa, khoảng cách đến khu dân cư, vùng canh tác… Do vậy, trên cơ sở các khu
vực cần PHR được xác định, các nguồn dữ liệu sẵn có, dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết
của chuyên gia, tiến hành lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng, xác định chỉ tiêu, tiêu chí so
sánh và sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP-Analytical Hierarchy Process)
(Saaty, 1980, 1987, 2008; Saaty; Saaty and Vargas, 2001), tính toán trọng số, so sánh
tính quan trọng của từng cặp tiêu chí cùng thứ bậc, kiểm tra so sánh để xác định mức độ
ưu tiên. Kết quả, 7 tiêu chí đã được lựa chọn là những yếu tố có ảnh hưởng đến PHR
dựa vào điều kiện thực tế của tỉnh và cụ thể ở 02 huyện có khảo sát hiện trường để xác
định mức độ ưu tiên, bao gồm: Hiện trạng rừng (HT), độ dốc (Doc); địa thế (Diathe), cự
ly đến khu dân cư (Culy), cự ly đến khu canh tác (Clcanhtac), khó khăn cho việc đi lại
(Kkdilai), dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Riêng tại hai huyện Krông Bông và Lắk
tập trung đối với rừng do cộng đồng, hộ gia đình quản lý, có bổ sung thêm 01 tiêu chí
mức độ quan tâm của người dân đến phục hồi rừng (Qtam). Các tiêu chí được phân cấp
cụ thể như Bảng 3.5
Bảng 3.5. Các tiêu chí liên quan được lựa chọn và phân cấp để phân tích AHP
TT Tiêu chí

1

2

3

4

HT

Doc

Diathe

Culy

Yếu tố
Mô tả phân cấp liên Mã
ảnh
quan đến PHR
hóa
hưởng
Hiện
trạng
rừng

Độ dốc

Địa thế

Đất có cây bụi rải rác

2

Cơ sở đánh giá ưu tiên PHR
Ưu tiên hoạt động phục hồi rừng

Nghèo kiệt

1

Có thể phục hồi tự nhiên

0-8

4

Thuận lợi cho di chuyển, ít bị xói mòn

9 - 15

3

16 - 25

2

>25

1

Khó tiếp cận, địa hình phức tạp

Chân

3

Dễ tiếp cận

Sườn

2

Đỉnh

1

Khó tiếp cận

< 10 km

3

Gần địa điểm phục hồi

10 - 20

2
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TT Tiêu chí

Yếu tố
Mô tả phân cấp liên Mã
ảnh
quan đến PHR
hóa
hưởng
Cự ly đến
khu dân
cư

5

Cự ly đến
Clcanhtac khu canh
tác

Xa địa điểm phục hồi
1
> 20

7

8

Mức độ
Kkdilai khó khăn
cho đi lại

Dich vụ
môi
DVMTR
trường
rừng

Qtam

Sự quan
tâm đến
PHR của
dân (chỉ
thực hiện
ở 02
huyện có
trao đổi
với dân)

Gần địa điểm phục hồi

0.5km

4

0.6 - 2

3

2.1 - 3

2

>3 km

1

Xa địa điểm phục hồi

4

Thuận tiện trong vận chuyển, thu
hoạch sản phẩm

Tải nhẹ
6

Cơ sở đánh giá ưu tiên PHR

Công nông

3

Xe máy

2

Đi bộ

1

Có
Không

2
1

Khó khăn trong vận chuyển, thu hoạch
sản phẩm
Được chi trả DVMTR, khuyến khích
dân mong muốn PHR
Chưa có hưởng lợi nên ít chú ý hoặc
không quan tâm đến PHR

Rất quan tâm

4

Tìm kiếm thông tin, mong muốn được
hỗ trợ PHR, tự giác đề xuất

Quan tâm

3

Khi có triển khai sẽ thực hiện

2

Khi có triển khai, có thể thực hiện hoặc
không

Ít quan tâm

1

Không chú ý, thiếu quan tâm đến PHR
bởi nhiều lý do

Không quan tâm

Các bản đồ đơn tính sau khi chuẩn hóa sẽ được chồng xếp lên bản đồ hiện trạng rừng
năm 2020 và lớp mặt nạ thảm phủ phân loại từ chỉ số NDVI của ảnh Sentinel-2A. Kết
quả thể hiện tại các hình sau đây.
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Độ dốc

Địa thế

Khoảng cách đến khu canh tác

Khoảng cách đến khu dân cư

Khó khăn trong đi lại

Dịch vụ môi trường rừng

Hiện trạng cần PHR
Hình 3.4: Các bản đồ đơn tính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Các bước tiến hành thiết lập ma trận so sánh, xác định trọng số của các yếu tố liên quan
đến mức độ ưu tiên của các khu vực PHR trên toàn tỉnh và riêng tại hai huyện Krông
Bông và Lăk, tính tỷ số nhất quán, thiết lập biểu thức tính trọng số tổng hợp để xác định
ưu tiên được trình bày ở Mục 7 (Từ trang 41 – 43, Phụ lục kèm theo)
Dựa vào kết quả giá trị của trọng số tổng hợp được tính dựa vào kết quả biểu thức được
xác định cho từng khu vực cần PHR. Mức ưu tiên PHR của các khu vực được chia làm
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04 cấp theo giá trị của trọng số tổng hợp, với giá trị (GT) khoảng cách giữa mỗi cấp
được tính theo công thức:
GT khoảng cách =

𝐺𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑇𝑚𝑖𝑛
4

. Trong đó GTmax là giá trị trọng số lớn nhất và GTmin

là giá trị trọng số nhỏ nhất. Mức độ ưu tiên được xếp thứ tự từ 1 – 4, dựa theo giá trị
trọng số tổng hợp từ cao đến thấp của các khu vực cần PHR đã xác định.
Nội dung 4: Đề xuất liên quan đến phục hồi rừng dựa trên cơ sở kết quả nghiên
cứu cho toàn tỉnh
Đề xuất hướng giải pháp phục hồi rừng theo trạng thái, kiểu rừng:
- Chủ yếu dựa vào kết quả xử lý ảnh viễn thám với các loại bản đồ đươc thiết lập
gồm bản đồ hiện trạng rừng, biến động lớp phủ rừng, khu vực cần PHR, phân cấp ưu
tiên khu vực PHR trên theo ranh giới hành chính
- Kết hợp dữ liệu tổng hợp được từ nguồn số liệu thứ cấp; kết quả tổng quan về
biến động diện tích rừng, phục hồi rừng,…
- Đề xuất giải pháp PHR dựa vào “Hướng dẫn kỹ thuật phuc hồi rừng tự nhiên”
(Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển, 2020) cho các trạng thái, kiểu rừng ở từng địa phương;
căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT “Quy định về các biện pháp lâm sinh”
Riêng đối với các khu vực cần PHR giao cho cộng đồng, HGĐ tại 02 huyện Lắk và
Krông Bông:
- Dựa vào kết quả tổng quan về biến động diện tích rừng, phục hồi rừng và các loại
bản đồ hiện trạng, biến động lớp phủ rừng, bản đồ khu vực cần PHR và phân cấp ưu tiên
khu vực cần PHR trên địa bàn 02 huyện đã được xác định ở các nội dung trên
- Tham vấn các bên liên quan ở huyện về các khu vực rừng thuộc đối tượng cần PHR:
Trước khi triển khai điều tra thực địa nghiên cứu đã trao đổi, phỏng vấn với 20 người ở
huyện Krông Bông và Lắk. Thành phần bao gồm đại diện lãnh đạo và nhân viên chuyên
trách ở Hạt kiểm lâm, các chủ rừng ở địa phương. Danh sách ở Phụ lục 1, trang 56)
- Điều tra xác định đối tượng cần thực hiện PHR: Trên cơ sở bản đồ các khu vực
cần PHR của 02 huyện, nghiên cứu đã lập 32 ô điều tra cây gỗ trên thực địa ở các khu
vực rừng cần PHR của hộ gia đình và cộng đồng tại 05 xã Ea Trul, Hòa Sơn, Khuê Ngọc
Điền, Cư Đrăm và Yang Mao ở huyện Krông Bông và 02 xã Đắk Nuê và Đắk Phơi ở
huyện Lắk. Các nội dung điều tra bao gồm dữ liệu về phân bố cây gỗ; mật độ cây tái
sinh triển vọng; mật độ tái sinh trên mặt đất rừng và xác định lỗ trống thiếu/không đủ
tái sinh trong rừng (Theo hướng dẫn của Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển, 2020). Bản đồ vị
trí 32 ô điều tra được mô tả ở Hình 3.5 (trang 16); cơ sở dữ liệu 32 ô điều tra được tổng
hợp ở Mục 9 (Từ trang 57 – 58, Phụ lục kèm theo).
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- Tổ chức hội thảo tham vấn ở 02 huyện Krông Bông và Lắk với sự tham gia của
40 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo huyện, các xã có giao đất giao rừng cho cộng
đồng, HGĐ, hạt Kiểm Lâm, phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, đại diện
chủ rừng là các CTLN, các Ban quản lý rừng đặc dụng, cộng đồng, hộ gia đình. Nội
dung tập trung thảo luận về đề xuất phương thức PHR phù hợp, nhu cầu và khả năng
của người dân liên quan đến PHR ở các khu vực rừng hiện do cộng đồng, HGĐ ở các
địa phương đang quản lý. Danh sách thành viên, đại biểu tham gia được ghi nhận ở Mục
1 (từ trang 5 – 7, Phụ lục kèm theo).
-

Hình 3.5: Bản đồ vị trí 32 ô điều tra cây gỗ trên thực địa ở 02 huyện
Tổng hợp, phân tích và đề xuất
- Đề xuất biện pháp PHR theo các trạng thái/kiểu rừng chung cho từng huyện
trong toàn tỉnh trong đó có phân chia diện tích theo xã, tiểu khu, các chủ rừng, mức độ
ưu tiên (dựa theo 07 tiêu chí: Hiện trạng rừng, độ dốc, địa thế, cự ly đến khu dân cư, cự
ly đến khu canh tác, mức độ khó khăn cho đi lại và dịch vụ môi trường rừng)
- Đối với rừng hiện do cộng đồng, HGĐ 02 huyện Lắk và Krông Bông: Tổng hợp
kết quả điều tra hiện trường ở các ô đo đếm đại diện để tính toán và mô tả các chỉ tiêu,
đặc điểm tương ứng với các diện tích rừng cần PHT theo trạng thái/kiểu rừng. Trên cơ
sở đó, đề xuất những biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp theo các trạng thái/kiểu rừng
thuộc các CĐ, HGĐ cụ thể thuộc các xã, các tiểu khu; trong đó có phân chia theo mức
độ ưu tiên (dựa theo 08 tiêu chí: Hiện trạng rừng, độ dốc, địa thế, cự ly đến khu dân cư,
16

cự ly đến khu canh tác, mức độ khó khăn cho đi lại, dịch vụ môi trường rừng và mức độ
quan tâm đến PHR của người dân)
Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tương ứng với các chỉ tiêu, đặc điểm
cụ thể của đối tượng rừng, được mô tả ở Mục 10 (Từ trang 59 – 62, Phụ lục kèm theo)
- Nội dung 5: Xây dựng đề xuất kỹ thuật phục hồi rừng cụ thể cho các chủ
quản lý thuộc phạm vi nghiên cứu ở hai huyện Krông Bông và Lắk.
- Trích xuất dữ liệu từ bản đồ các khu vực cần PHR có tích hợp mức độ ưu tiên
cho PHR; kèm theo cơ sở dữ liệu, thông tin về các biện pháp KTLS phù hợp cho từng
khu vực cần PHR theo dự kiến đối với rừng giao cho cộng đồng, HGĐ ở 02 huyện Krông
Bông và Lắk;
- Trao đổi, thảo luận với các hộ, nhóm hộ và cộng đồng kết hợp trong quá trình người
dân tham gia khảo sát và điều tra hiện trường rừng; cùng với kết quả ghi nhận tại 02 hội
thảo tham vấn cấp huyện về các nội dung: Nhu cầu, khả năng của người dân về PHR, các
loài cây dự kiến chọn để trồng bổ sung, làm giàu rừng, trồng rừng hoặc NLKH; những
thuận lợi, khó khăn của người dân ở các địa phương liên quan đến các giải pháp PHR;
- Đề xuất kỹ thuật PHR cụ thể tại các khu vực rừng cần PHR của các chủ quản lý là
hộ gia đình, cộng đồng, tại 02 huyện Krông Bông và Lắk, căn cứ theo:
+ Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 và Kế
hoạch thực hiện triển khai Đề án của UBND tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định
số 3419/QĐ-UBND ngày 13/11/2019;
+ Hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên (Bảo Huy và Nguyễn Thế Hiển, 2020);
+ Điều kiện thực tế về tự nhiên, kinh tế, xã hội,... tại mỗi địa phương
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4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả xác định các khu vực cần thực hiện PHR cho toàn tỉnh
4.1.1 Tổng quan về biến động diện tích rừng và PHR ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2015 – 2020
Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có tổng diện tích: 13,070.41 km² (đã
trừ diện tích chồng lấn với tỉnh Khánh Hòa), nằm ở khu vực trung tâm của vùng; phía Bắc
giáp với tỉnh Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp với Campuchia, phía
Tây Nam giáp tỉnh Đắk Nông, phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Tính đến năm
2019, tổng dân số của tỉnh là 1.87 triệu dân, với 49 dân tộc sinh sống. Mật độ dân số: 143
người/km². Hiện tỉnh có 15 đơn vị hành chính, bao gồm: TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn
Hồ và 13 huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea H'leo, Ea Kar, Ea Súp, Krông Bông,
Krông Buk, Krông Pắc, Lắk, M’Đrắk, Krông Ana, Krông Năng.
Đắk Lắk là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn về rừng và ĐLN. Theo số liệu của
UBND tỉnh Đắk Lắk (số 453/QĐ-UBND ngày 26/2/2021) đến cuối năm 2020 toàn
tỉnh có 508,563 ha đất có rừng, với 437,734 ha rừng tự nhiên và 70,829 ha rừng trồng,
độ che phủ của rừng đạt 38.8%. Hệ thống rừng đặc dụng trong phạm vi tỉnh gồm 0 6
khu: Vườn quốc gia (VQG) Yok Don (Buôn Đôn), VQG Chư Yang Sin (Krông Bông,
Lắk), Rừng đặc dụng Nam Ka và Rừng Lịch sử - Văn hóa - Môi trường Hồ Lắk (Lắk)
và Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Ea sô (Ea Kar) và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh
Thông nước (Ea H’Leo, Krông Năng). Rừng còn phân bố ở hầu hết các huyện trong
tỉnh, chỉ có 4/15 huyện có diện tích rừng tự nhiên dưới 50 ha (Thị xã Buôn Hồ, huyện
Krông Buk, Krông Pắc và Cư Kuin). Rừng tự nhiên phân bố nhiều ở hành lang biên
giới giáp Campuchia và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hoà, Phú Yên. Các kiểu rừng
ở Đắk Lắk gồm có rừng kín lá rộng thường xanh, rừng lá kim á nhiệt đới, rừng kín nửa
rụng lá mưa mùa nhiệt đới, rừng thưa lá rộng rụng lá theo mùa (rừng khộp), rừng hỗn
giao tre nứa…
Trong bối cảnh hiện nay, lâm nghiệp là một trong những ngành đóng vai trò ngăn chặn
và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH). Chính vì vậy cần
phải có những giải pháp để bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát triển diện tích rừng đã
bị suy giảm cho thế hệ tương lai. Việc theo dõi diễn biến rừng là cơ sở khoa học quan
trọng cho việc đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phục hồi
và phát triển rừng bền vững.
4.1.1.1 Biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp
Tổng hợp các số liệu về rừng và đất lâm nghiệp (ĐLN) đã được công bố từ nguồn Báo
cáo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ 2015
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đến 2021 cho thấy có sự thay đổi về diện tích qua các năm. Kết quả biến động diện tích
rừng và ĐLN của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020 được mô tả ở các đồ thị Hình 4.1.
Biến động diện tích rừng và đất lâm nghiêp tỉnh Đắk Lắk
(2015 - 2020)
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Hình 4.1 Biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Từ kết quả hình 4.1 cho thấy diện tích rừng và ĐLN từ năm 2015 – 2018 thay đổi không
đáng kể, nhưng lại tăng nhanh từ năm 2019 và duy trì đến năm 2020. Trong đó, diện
tích có rừng bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng giảm nhanh vào năm 2017 và tăng
dần trở lại vào 2018, duy trì đến 2020. Trong khi diện tích ĐLN chưa có rừng tăng dần
qua các năm. Diện tích các thành phần của rừng và ĐLN tỉnh Đắk Lắk tăng, giảm cụ thể
như Hình 4.2
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Hình 4.2. Số lượng diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk thay đổi trong
giai đoạn 2015 – 2020
Giai đoạn từ 2015 -2020, diện tích đất có rừng và chưa có rừng của tỉnh Đắk Lắk tăng,
giảm ngược chiều nhau. Trong đó, tổng quát chung là diện tích rừng và đất lâm nghiệp
tăng 16,700.90 ha; nguyên nhân ở đây là diện tích đất có rừng giảm 6,380.40 ha (do diện
tích rừng tự nhiên giảm 34,445.40 ha trong khi diện tích rừng trồng (từ 3 tuổi trở lên)
tăng 28,065.00 ha). Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch lâm nghiệp tăng 23,081.930
ha.
4.1.1.2 Thay đổi diện tích rừng tự nhiên theo kiểu rừng, trạng thái, địa phương
i) Thay đổi theo kiểu rừng: Với 03 kiểu rừng tự nhiên cơ bản là rừng thuần cây gỗ, rừng
hỗn giao gỗ và tre nứa; rừng thuần tre nứa có sự thay đổi cụ thể như sau:
Bảng 4.1: Thay đổi diện tích các kiểu rừng tự nhiên tỉnh Đắk Lắk (2015-2020)
Năm
Kiểu Rừng

2015

2016

2017

2018
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2020

2015 2020

Rừng tự nhiên

472,179.70 471,583.40 461,384.60 457,642.91 446,222.70 437,734.30 -34,445.40
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Hình 4.3. Số diện tích các kiểu rừng tự nhiên tỉnh Đắk Lắk tăng, giảm
( 2015 – 2020)
Trong giai đoạn này, rừng cây gỗ tự nhiên giảm 35,174.30 ha; rừng tre nứa giảm 965.80
ha và rừng hỗn giao cây gỗ và tre nứa tăng 1,694.70 ha. Điều này cho thấy rừng hỗn
giao gỗ - tre nứa là kiểu rừng có khả năng phục hồi, nhất là sau canh tác nương rẫy.
ii) Thay đổi diện tích các trạng thái rừng (phân theo trữ lượng) của rừng cây gỗ tự nhiên
Số liệu rừng gỗ tự nhiên phân theo trạng thái được tổng hợp ở Bảng 4.2
Bảng 4.2. Thay đổi diện tích các trạng thái rừng gỗ tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020)
Diện tích rừng tự nhiên hàng năm (ha)

Năm
Trạng
thái rừng

DT thay
đổi từ
2015 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

457,502.60

457,064.00

446,601.60

442,875.00

431,603.08

422,445.31

-35,174.30

99,676.40

99,651.90

99,630.80

99,600.09

99,333.25

98,764.39

-912.01

Rừng trung
bình

127,459.30

127,398.60

126,919.60

126,743.33

122,781.92

118,346.45

-9,112.85

Rừng nghèo

158,943.30

158,838.50

153,549.60

151,480.26

143,737.39

136,656.58

-22,286.72

Rừng nghèo
kiệt

69,754.70

69,506.90

64,844.50

63,118.12

62,595.22

62,955.90

-6,798.80

Rừng gỗ tự
nhiên
Rừng giàu
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Rừng
hồi

phục

1,668.90

1,668.10

1,657.10

1,933.20

3,155.30

5,721.99

4,053.09

2,000.00

Diện tích (ha)

-3,000.00

-8,000.00

-13,000.00

-18,000.00

-23,000.00
Series1

Rừng giàu

Rừng trung bình

Rừng nghèo

Rừng nghèo kiệt

Rừng phục hồi

-912.01

-9,112.85

-22,286.72

-6,798.80

4,053.09

Hình 4.4: Thay đổi diện tích các trạng thái rừng cây gỗ tự nhiên tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020)
Với đối tượng rừng tự nhiên khi phân loại theo trữ lượng gỗ (thường gọi là trạng thái
rừng). Trong giai đoạn 2015 đến 2020 toàn tỉnh Đắk Lắk đã mất đi tổng cộng 35,174.3
ha rừng tự nhiên thuần cây gỗ, trung bình mất khoảng 7,000 ha/năm, như vậy diện tích
rừng tự nhiên bị mất gần 20 ha/ngày.
Biến động diện tích các trạng thái rừng giai đoạn 2015 – 2020 cụ thể qua bảng 4.4 trên
như sau: (1) Các trạng thái rừng có diện tích giảm là: rừng giàu giảm 912.01 ha; rừng
trung bình giảm 9,112.85 ha; rừng nghèo giảm 22,286.72 ha và rừng nghèo kiệt giảm
6,798.80 ha; (2) Trạng thái rừng có diện tích tăng lên là: rừng phục hồi tăng 4,053.09
ha. Diện tích rừng mất đi lớn hơn diện tích rừng tăng lên, nên đánh giá chung diện tích
rừng tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020 có xu hướng suy giảm mạnh; đặc
biệt là ở trạng thái rừng nghèo. Điều này liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng
ĐLN, tình trạng canh tác nông nghiệp trên ĐLN chưa thể giải quyết được và vẫn đang
tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương.
iii) Suy giảm diện tích rừng tự nhiên phân theo huyện:
Diễn biến tài nguyên rừng tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk theo địa phương cấp huyện (thị xã,
thành phố) trong giai đoạn 2015 đến 2020 có sự biến động cụ thể được tổng hợp ở bảng
4.3:
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Bảng 4.3: Số liệu diện tích rừng tự nhiên hàng năm theo các huyện của tỉnh Đắk
Lắk và biến động diện tích rừng giai đoạn 2015 - 2020
Biến động
diện tích
rừng 20152020

Diện tích rừng tự nhiên hàng năm (ha)
T
T

Năm
Huyện

2015

2016

2017

2018

2019

2020

106,601.21

106,601.20

106,347.70

106,304.18

106,003.30

103,788.80

0.30

0.30

0.30

0.28

0.27

0.30

0.00

7,358.59

7,358.10

6,632.30

6,440.43

6,028.61

5,372.40

-1,986.19

1

Buôn Đôn

2

Cư Kuin

3

Cư M'Gar

4

Ea H'leo

31,390.30

31,261.70

30,857.60

30,716.77

30,697.02

30,971.20

-419.10

5

Ea Kar

28,954.36

28,881.70

28,397.90

28,075.38

28,062.17

27,925.90

-1,028.46

6

Ea Súp

82,874.69

82,622.10

71,844.80

68,915.39

69,531.98

68,801.30

-14,073.39

7

Krông A Na

2,359.84

2,359.80

2,359.60

2,359.77

2,301.51

2,212.60

-147.24

8

Krông Bông

69,543.83

69,583.50

69,194.40

69,158.42

69,375.68

67,014.50

-2,529.33

9

Krông Búk

2.50

2.50

2.60

2.54

2.54

2.50

0,00

10

Krông Năng

5,831.59

5,830.80

5,550.70

5,548.43

5,676.12

5,682.80

-148.79

11

Krông Pắc

30.40

30.40

12

Lắk

78,439.19

78,148.00

77,825.70

77,821.52

77,030.42

75,936.80

-2,502.39

13

M'Đrắk

58,517.39

58,627.80

57,738.80

57,832.21

51,195.90

49,708.90

-8,808.49

14

Tp. Buôn Ma
Thuột

275.50

275.50

275.20

273.24

317.18

316.40

40.90

15

Tx. Buôn Hồ

-

-

-

-

-

-

0.00

472,179.69

471,583.40

457,027.60

453,448.56

446,222.70

437,734.40

-34,445.29

Tổng

-2,812.41

-30.40
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Diện tích (ha)
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0.0
Ea Súp
Series1 14073.4

M'Đrắk

Buôn
Đôn

Krông
Bông

Lắk

Cư
M'Gar

Ea Kar

Ea H'leo

Krông
Năng

Krông A
Na

8808.5

2812.4

2529.3

2502.4

1986.2

1028.5

419.1

148.8

147.2

Hình 4.5: Diện tích rừng tự nhiên bị mất ở các huyện của tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020)
Trong vòng 6 năm vừa qua, diện tích rừng tự nhiên tiếp tục bị giảm ở 10 huyện, ít nhất
là huyện Krông Ana là 147.2 ha, diện tích rừng giảm cao nhất ở huyện Ea Súp với
14,073.4 ha. Điều này phụ thuộc vào tổng diện tích rừng tự nhiên còn phân bố ở mỗi
huyện. Ea Súp là huyện mất rừng tự nhiên nhiều nhất do bởi nhiều nguyên nhân, liên
quan đến công tác quản lý rừng chưa đảm bảo. Đặc biệt còn do tác động của việc chuyển
đổi rừng khộp sang trồng cao su, trồng điều, trồng rừng nguyên liệu giấy (Keo lai, Bạch
đàn) của các công ty, doanh nghiệp được cho thuê đất thuê rừng; tình trạng phá rừng
xâm canh, lấn chiếm rừng và ĐLN để canh tác nông nghiệp, trồng các loài cây nông –
công nghiệp như sắn, mía, lúa, bông vải, thuốc lá… Cũng theo số liệu tổng hợp này, đến
năm 2020 thì thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Pắc không còn rừng tự nhiên; các huyện
Cư Kuin và Krông Buk còn rừng tự nhiên với diện tích không đáng kể (< 3ha)
4.1.1.3 Kết quả phục hồi và phát triển rừng ở tỉnh giai đoạn 2015 – 2020
i) Về phục hồi rừng:
Từ nguồn số liệu thứ cấp, tài liệu tham khảo ở tỉnh và các huyện, nghiên cứu chưa ghi
nhận được những kết quả liên quan đến công tác phục hồi rừng. Tuy nhiên qua kết quả
chồng xếp bản đồ để xác định biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2015 – 2020, bên cạnh
những biến động giảm về diện tích do mất rừng, rừng bị suy thoái, có ghi nhận số liệu
những diện tích “rừng tăng cường chất lượng” (chiếm 4,8%) và “Rừng tự nhiên phục
hồi” (chiếm 0,7%). Đây là kết quả đạt được thông qua quá trình khoanh nuôi, bảo vệ
rừng, hạn chế hoặc không có tác động của con người. Khi rừng được quản lý, bảo vệ tốt
thì chất lượng rừng sẽ được cải thiện từ trạng thái nghèo lên trung bình, trung bình lên
giàu… hoặc những diện tích đất trồng, cỏ dại, cây bụi rải rác cây gỗ (DT1, DT2) có cây
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gỗ phục hồi đảm bảo diện tích từ 0.3 ha trở lên và độ tàn che cây rừng > 0,1. (Kết quả
chi tiết được trình bày ở Mục 4.1.2.3 trong báo cáo)
Như vậy có thể thấy, trong giai đoạn này kết quả PHR chủ yếu là rừng tự phục hồi tự
nhiên. Việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như xúc tiến tái sinh tự nhiên, xúc
tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, làm giàu rừng chưa được triển khai để phục hồi rừng.
ii) Về phát triển rừng:
Từ kết quả tổng hợp số liệu diện tích rừng bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng có trong
quy hoạnh lâm nghiệp từng năm ở các huyện từ 2015 – 2020, biến động diện tích rừng
cững được xác định theo các chiều hướng tăng (+), giảm (-), được ghi nhận ở Bảng 4.4
Khi so sánh cột cuối (Biến động) của bảng 4.4 so với cột cuối của bảng 4.3 nhận thấy,
sau 05 năm từ 2015 – 2020, khi diện tích rừng tự nhiên giảm ở hầu hết các địa phương,
thì diện tích có rừng ở một số huyện như M’Đắk, Krông Bông, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea
H’leo, Krông Năng, Krông Buk, Tp Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ… có chuyển biến
tích cực. Đạt được điều này là do công tác trồng rừng ở các địa phương đã có những
thành quả đáng ghi nhận trong những năm gần đây
Bảng 4.4: Diễn biến diện tích có rừng phân theo các địa phương của tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020).
Địa phương
Buôn Đôn

Diện tích tự
nhiên (ha)
141,015.00

Tổng diện tích có rừng trong QHLN (rừng tự nhiên + rừng trồng) (ha)
2015

2016

2017

107,470.44 107,470.40 107,115.00

Biến động
(+/-) (ha)
2015 2020

2018

2019

2020

107,107.42

106,875.50

104,876.40

-2,594.04

Cư Kuin

28,830.00

759.80

759.80

541.90

541.85

1,252.10

1,248.70

488.90

Cư M'Gar

82,449.00

8,031.87

8,031.40

7,064.10

6,871.33

6,489.10

8,182.90

151.03

Ea H'leo

133,409.00

43,865.38

43,895.40

40,562.90

40,726.20

48,107.52

47,326.10

3,460.72

Ea Kar

103,700.00

32,755.03

32,852.20

31,175.90

31,064.56

31,946.69

32,153.40

-601.63

Ea Súp

176,531.00

88,744.45

88,807.90

75,497.90

74,153.40

75,644.41

74,315.40 -14,429.05

Krông A Na

35,590.00

4,335.10

4,336.20

4,002.60

4,005.62

3,894.50

3,919.60

-415.50

Krông Bông

125,695.00

71,755.85

71,890.00

70,217.00

70,301.02

70,524.30

69,294.30

-2,461.55

Krông Búk

35,767.00

193.08

193.10

190.10

190.04

2,241.48

2,410.10

2,217.02

Krông Năng

61,460.00

8,424.58

8,278.30

7,639.60

7,702.33

10,800.12

12,032.60

3,608.02

Krông Pắc

62,577.00

2,915.87

2,982.20

2,534.40

2,252.63

2,447.90

2,360.70

-555.17

Lắk

125,607.00

83,861.33

83,296.30

80,810.00

80,868.81

80,910.30

79,576.20

-4,285.13

M'Đrắk
Tp.
Buôn
Ma Thuột
Tx.
Buôn
Hồ
Tổng
cả
tỉnh

133,748.00

72,234.69

72,374.40

68,074.60

69,378.68

62,964.32

68,292.80

-3,941.89

37,707.00

1,147.88

1,147.60

1,088.60

1,091.58

1,708.07

1,581.20

433.32

28,260.00

39.04

39.00

6.60

6.59

679.80

993.10

954.06

526,534.39 526,354.20 496,521.20

496,262.06

506,486.11

1,312,345.00

508,563.50 -17,970.89
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Cụ thể kết quả trồng rừng của tất cả các địa phương đều tăng dần theo các năm, từ 2015
– 2020, được thể hiện thông qua diện tích rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên theo các
huyện (Bảng 4.5)
Bảng 4.5: Diện tích rừng trồng từ 03 năm tuổi trở lên theo các huyện ở Đắk Lắk
(2015 – 2020)
Đơn vị tính (ha)
Năm

Stt
Huyện

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 Buôn Đôn

751.76

745.90

767.30

767.25

872.20

1,087.60

2 Cư Kuin

542.21

542.20

541.60

541.59

1,251.83

1,248.50

3 Cư M'Gar

565.13

609.50

431.80

430.90

460.49

2,810.50

4 Ea H'leo

9,853.57

11,098.30

9,705.30

10,009.43

17,410.50

16,354.90

5 Ea Kar

3,112.01

3,084.00

2,778.10

2,989.19

3,884.52

4,227.50

6 Ea Súp

3,173.30

4,065.40

3,653.20

5,238.02

6,112.43

5,514.10

7 Krông A Na

1,575.51

1,647.10

1,643.10

1,645.86

1,592.99

1,707.00

8 Krông Bông

1,205.95

1,151.50

1,022.70

1,142.61

1,148.62

2,279.90

187.50

187.50

187.50

187.50

2,238.94

2,407.60

10 Krông Năng

2,580.55

2,435.20

2,088.90

2,153.91

5,124.00

6,349.80

11 Krông Pắc

1,612.21

2,598.90

2,534.40

2,252.64

2,447.90

2,360.70

12 Lắk

4,287.88

3,251.70

2,984.40

3,047.29

3,879.88

3,639.40

12,434.55

11,726.80

10,335.80

11,546.47

11,768.42

18,583.90

843.52

843.30

813.40

818.35

1,390.89

1,264.80

39.04

39.00

6.60

6.59

679.80

993.10

42,764.69

44,026.30

39,494.10

42,777.60

60,263.41

70,829.30

9 Krông Búk

13 M'Đrắk
Tp. Buôn
14 Ma Thuột
15 Tx. Buôn Hồ
Tổng toàn tỉnh

Như vậy, trên toàn tỉnh diện tích rừng trồng năm 2020 tăng so với năm 2015 là 28,064.61
ha. Trong đó 14 huyện, thị xã, thành phố diện tích rừng trồng đều tăng, có những địa
phương diện tích năm 2020 tăng hơn 50% so với năm 2015, cụ thể như các huyện Cư
Kuin, Cư M’Gar, Krông Buk, Krông Năng, Thị xã Buôn Hồ. Đây là những huyện diện
tích rừng tự nhiên còn rất ít hoặc không đáng kể, nên công tác trồng rừng ngày càng
được chú trọng hơn. Trong khi huyện Lắk, diện tích rừng trồng năm 2020 giảm đi so
với năm 2015 là 648.48 ha. Điều này liên quan đến các diện tích rừng trồng đã đến thời
điểm khai thác, trồng mới… chưa thành rừng (rừng trồng dưới 3 năm tuổi)
Bảng 4.6: Diện tích rừng trồng chưa thành rừng (dưới 3 năm tuổi) theo các huyện
của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 – 2020
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Đơn vị tính (ha)
Năm

Stt

Địa phương

2015

2016

2017

2019

2020

1 Buôn Đôn

117.47

123.40

123.40

131.65

131.70

2 Cư Kuin

217.29

217.30

217.30

217.25

217.30

3 Cư M'Gar

108.15

63.80

61.40

71.75

90.70

2,621.51

1,535.40

1,529.80

195.05

140.40

5 Ea Kar

688.66

886.40

854.20

558.80

596.60

6 Ea Súp

2,696.46

2,120.50

2,399.60

824.60

493.70

7 Krông A Na

399.75

329.20

327.20

329.70

293.60

8 Krông Bông

1,006.07

1,155.00

1,254.70

1,501.60

211.60

9 Krông Búk

3.08

3.10

3.10

2.20

2.20

10 Krông Năng

12.44

12.40

195.70

325.80

134.30

11 Krông Pắc

1,273.26

352.90

137.70

77.50

129.60

12 Lắk

1,134.26

1,896.70

1,908.10

1,270.60

1,090.90

13 M'Đrắk

1,282.75

2,019.80

1,669.70

2,954.50

5,848.90

28.86

28.90

28.90

22.90

8.10

20.90

20.90

8,504.80

9,410.50

4 Ea H'leo

Tp. Buôn Ma
14 Thuột
15 Tx. Buôn Hồ
Tổng toàn tỉnh

11,590.01

10,744.80

10,710.80

Tổng diện tích rừng trồng dưới 03 năm tuổi của toàn tỉnh năm 2020 là 9,410.50 ha.
Những diện tích rừng trồng mới, chưa thành rừng này trong 1 – 3 năm tới sẽ bổ sung và
thay thể cho những diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác, chờ đầu tư trồng mới...
Trong đó các huyện tiềm năng về trồng rừng như M’Đrắk, Ea Kar ngoài diện tích lớn
rừng trồng từ 03 năm tuổi trở lên, diện tích rừng trồng chưa thành rừng cũng chiếm số
lượng khá lớn.
4.1.1.4 Diễn biến tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020
Hiện tại ở Việt Nam thành phần cây được tính vào tổng tán diện tích rừng không chỉ bao
gồm cây rừng tự nhiên mà còn cả rừng trồng và một số loài cây thân gỗ lâu năm như
cao su, cây đặc sản như Điều, Bời lời, Mắc ca… (theo Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT
ngày 16/11/2018 Quy định về kiểm tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng)
Trong giai đoạn 2015 – 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Đắk Lắk có sự biến động nhất
định nhưng không lớn. Năm 2015 tỷ lệ che phủ rừng là 39.24% và đến năm 2020 con
số này là 38.75% (tức có giảm 0.49%), thấp hơn 3.14% so với tỷ lệ che phủ rừng trung
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bình của cả nước là 41.89%. (theo Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCLN, ngày 15/4/2020
của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
Bảng 4.7: Diễn biến tỷ lệ che phủ rừng theo các huyện của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2015 - 2020

76.13

76.12

75.96

75.93

75.79

74.37

Biến
động
(+/-)
2015 2020
-1.76

2 Cư Kuin

1.88

1.88

1.88

1.88

4.34

4.33

2.45

3 Cư M'Gar

9.61

9.66

8.57

8.33

7.87

9.92

0.31

4 Ea H'leo

30.92

31.75

30.40

30.53

36.06

35.47

4.56

5 Ea Kar

30.92

30.83

30.06

29.96

30.81

31.01

0.08

6 Ea Súp

48.74

49.11

42.77

42.01

42.85

42.10

-6.65

7 Krông A Na

11.06

11.26

11.25

11.25

10.94

11.01

-0.04

8 Krông Bông

56.29

56.28

55.86

55.93

56.11

55.13

-1.16

9 Krông Búk

0.53

0.53

0.53

0.53

6.27

6.74

6.21

10 Krông Năng

13.69

13.45

12.43

12.53

17.57

19.58

5.89

2.62

4.20

4.05

3.60

3.91

3.77

1.15

12 Lắk

65.86

64.81

64.34

64.38

64.42

63.35

-2.51

13 M'Đrắk

53.05

52.60

50.90

51.87

47.08

51.06

-1.99

14 Tp. Buôn Ma Thuột

2.97

2.97

2.89

2.89

4.53

4.19

1.23

15 Tx. Buôn Hồ

0.14

0.14

0.02

0.02

2.41

3.51

3.38

39.24

39.29

37.83

37.81

38.59

38.75

-0.49

Độ che phủ rừng (tính cả cây cao su, cây đặc sản) (%)
TT

Địa phương
2015

1 Buôn Đôn

11 Krông Pắc

Toàn Tỉnh Đắk Lắk

2016

2017

2018

2019

2020
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Tỷ lệ che phủ rừng (%)

80.0
60.0
40.0
20.0
-

Tp.
Toàn
Tx.
Cư
Buôn Cư
Ea
Ea Krông Krông Krông Krông Krông
M'Đrắ Buôn
tỉnh
Ea Kar
Lắk
Buôn
M'Ga
Đôn Kuin
H'leo
Súp A Na Bông Búk Năng Pắc
k
Ma
Đắk
r
Hồ
Thuột
Lắk

2015 76.1

1.9

9.6

30.9

30.9

48.7

11.1

56.3

0.5

13.7

2.6

65.9

53.0

3.0

0.1

39.2

2020 74.4

4.3

9.9

35.5

31.0

42.1

11.0

55.1

6.7

19.6

3.8

63.4

51.1

4.2

3.5

38.8

Hình 4.6: Biến động tỷ lệ che phủ rừng các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk
(2015 -2020)
Tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương trong tỉnh là rất khác nhau: Một số huyện có tỷ
lệ che phủ rừng cao hơn trung bình cả nước là các huyện Buôn Đôn, Krông Bông, Lắk,
M’Đrắk, Ea Sup; lý do ở hầu hết các huyện này có các khu rừng đặc dụng, gồm VQG,
KBTTN… có diện tích rừng tự nhiên lớn, được bảo vệ khá tốt. Trong khi đó có những
huyện thì tỷ lệ che phủ rừng rất thấp (dưới 5%), điều này dẫn đến nguy cơ cao về an
toàn sinh thái như thị xã Buôn Hồ (3.51%); thành phố Buôn Ma thuột (4.19%), huyện
Krông Pắc (3.77%), huyện Cư Kuin (4.33%). Đây cũng là những địa phương không còn
rừng tự nhiên hoặc còn với diện tích không đáng kể. Điều này chứng tỏ rừng tự nhiên
quan trọng và có tính quyết định đến tỷ lệ che phủ rừng ở các địa phương. Đây cũng
chính là lý do cần thiết phải chú trọng PHR tự nhiên.
4.1.2 Hiện trạng rừng và biến động thảm phủ rừng tỉnh Đắk Lắk
Bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Đắk Lắk ở 02 thời điểm 2015 và 2020 được thu thập tại
nguồn cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (Hình
4.7) được sử dụng để chồng xếp bản đồ để phân tích biến động.
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Hiện trạng rừng năm 2015

Hiện trạng rừng năm 2020

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk
Hình 4.7: Bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2015 và 2020
Các bước chồng xếp 02 bản đồ trong môi trường làm việc của phần mềm ArcGIS để
tiến hành phân tích biến động (Phương pháp được mô tả chi tiết ở tập Phụ lục kèm theo).
Kết quả cuối cùng, có được bản đồ biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2015 – 2020
(Hình 4.8)
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Hình 4.8: Bản đồ biến động hiện trạng rừng tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Dữ liệu diện tích biến động được trích xuất từ bản đồ (Hình 4.8) được mô tả ở Bảng 4.9,
ngoài diện tích rừng không thay đổi, có những diện tích biến động của rừng theo chiều
hướng suy giảm đó là những diện tích rừng bị suy thoái, mất rừng. Ngược lại cũng xác
định được những diện tích rừng biến động theo chiều hướng tăng, bao gồm rừng trồng
mới, rừng tăng cường chất lượng và rừng tự nhiên phục hồi.
Bảng 4.8: Biến động diện tích thảm phủ rừng tỉnh Đắk Lắk 2015 – 2020
Đơn vị tính (ha)

TT

Huyện/thị
xã/TP

1 Buôn Đôn
2 Cư Kuin
3 Cư M'Gar

Rừng
không
thay đổi

Rừng bị
suy
thoái

Mất
rừng

97,456.1

3,754.8

5,739.0

7.9

419.8

1,320.5

2,406.6

2,393.6

4,093.3

Rừng
tăng
cường
chất
lượng
6,920.5

Rừng
trồng
mới

920.1

Rừng
tự
nhiên
phục
hồi
93.8

758.7
2,256.4

352.8

Tổng

114.884.3
2,506.9

212.8

11,715.6
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TT

Huyện/thị
xã/TP

Rừng
không
thay đổi

Rừng bị
suy
thoái

Mất
rừng

14,652.2

Rừng
tăng
cường
chất
lượng

4 Ea H'leo

24,968.9 13,506.2

5 Ea Kar

27,659.4

7,402.0

4,956.8

50.4

6 Ea Súp

63,274.9 32,114.9

19,985.7

Rừng
trồng
mới

2,686.0 10,639.4

Rừng
tự
nhiên
phục
hồi

Tổng

1,813.4

68,266.1

4,007.2

63.6

44,139.6

2,959.4

5,598.5

1,299.5

125,232.9

7 Krông A Na

2,154.7

2,750.6

2,582.3

90.6

1,988.2

35.4

9,601.8

8 Krông Bông

58,069.1

8,528.3

13,518.4

8,514.3

2,321.2

204.5

91,155.8

2.5

610.9

524.0

5,272.3

2,461.1

2,174.1

163.3

1,587.0

2,926.5

12 Lắk

66,846.2 11,075.4

5,156.2

13 M'Đrắk
Tp. Buôn Ma
14 Thuột

48,894.6 11,029.1

8,892.1

9 Krông Búk
10 Krông Năng
11 Krông Pắc

255.7

Tỷ lệ (%)

189.1

2,770.0

8,513.6

6,871.9
96,823.5

190.4 20,307.0

203.5

89,516.7

39.9

2,057.4

141.6

9.5

397,432.3 98,060.0

87,179.9

32,393.2 57,148.0

12.9

12,971.6

935.0

17.0

14.5

105.0

4,297.2

517.1

58.7

1,307.8

2,195.0

409.3

15 Tx. Buôn Hồ
Toàn tỉnh

170.4

22.5

4.8

812.8

8.4

168.1
5,006.6

677,219.9

0.7

Trực quan hóa để có thể thấy rõ hơn sự thay đổi về diện tích của biến động thảm phủ
rừng tỉnh giai đoạn từ 2015 – 2020 (Hình 4.9)
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Biến động thảm phủ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 – 2020
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00

Diện tích (ha)

Rừng không
thay đổi

Rừng bị suy
thoái

Mất rừng

397,432.30

98,060.00

87,179.90

Rừng tăng
cường chất
lượng
32,393.20

58.7

14.5

12.9

4.8

Tỷ lệ (%)

Rừng trồng
mới

Rừng tự nhiên
phục hồi

57,148.00

5,006.60

8.4

0.7

Hình 4.9: Biến động thảm phủ rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 – 2020
Từ bản đồ biến động thảm phủ rừng (Hình 4.8) cũng đã xác định diện tích, tỷ lệ
9%) tương ứng với từng nhóm biến động theo từng địa phương (cấp xã, huyện). Cụ thể:
4.1.2.1 Mất rừng:
Mất rừng là khi diện tích rừng bị chặt trắng hoặc bị chuyển đổi sang mục đích sử dụng
khác, tại các địa phượng trong giai đoạn 2015 – 2020 được thể hiện ở Bảng 4.10
Bảng 4.9: Diện tích rừng bị mất của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020
stt Huyện
1 Buôn Đôn
2 Cư Kuin
3 Cư M'Gar
4 Ea H'leo
5 Ea Kar
6 Ea Súp
7 Krông A Na

Diện
Tỷ
tích
lệ
Khu vực mất rừng (xã/phường)
(ha)
(%)
5,739.0 6.6 Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wel, Krông Na, Tân Hòa
Cư E Wi, Đray Bhang, Ea Bhôk, Ea Hu, Ea
1,320.5 1.5
Tiêu, Hòa Hiệp
Ea Pôk, Quảng Phú, Cư Dlie M'Nông, Ea Kiết,
4,093.3 4.7
Ea Kuêh, Ea M'Dróh, Ea Tar
Ea Đ'răng, Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Hiao, Ea
14,652.2 16.8 H’Leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea
Tir, Ea Wy
Cư Bông, Cư Ê Lang, Cư Yang, Cư Bông, Ea
4,956.8 5.7
K'Mút, Ea Ô, Ea Pal, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tih
TT Ea Súp, Cư Kbang, Cư M'lan, Ea Bung, Ea
19,985.3 22.9
Lê, Ea Rôk, Ia J'Lơi, Ia Lốp, Ia R'vê, Ya Tờ Mốt
TT Buôn Trấp, Băng A Đrênh, Bình Hòa, Đray
2,582.3 3.0
Sáp, Dur K'Mal, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền
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Diện
tích
(ha)

stt Huyện

8 Krông Bông

Tỷ
lệ
(%)

13,518.4 15.5

9 Krông Búk

524.0

0.6

10 Krông Năng

2,174.1

2.5

11 Krông Pắc

2,926.5

3.4

12 Lắk

5,156.2

5.9

13 M'Đrắk

8,892.1 10.2

14 Tp, Buôn Ma Thuột
15 Tx, Buôn Hồ
Toàn tỉnh Đắk Lắk

517.1

0.6

141.6
87,179.5

0.2

Khu vực mất rừng (xã/phường)
TT Krông K'Mar, Cư D'răm, Cư K'Ty, Cư Pui,
Yang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa
Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền,
Yang Ré
Chư K'Pô, Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin,
Pơng Đrang
Cư Klong, Dlei Ya, Ea Dah, Ea Hồ, Ea Puk,
Ea Tam
TT Phước An, Ea Hiu, Ea Kênh, Ea K'Nuếch,
Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yong, Hòa Tiến,
Krông Buk, Tân Tiến, Vụ Bổn
TT Liên Sơn, Bông Krang, Buôn Tría, Buôn
Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea
Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao
TT M'Drắk, Cư K Róa, Cư M'Ta, Cư Prao, Cư
San, Ea H'Mlay, Ea Lai, Ea M'Doal, Ea Pil, Ea
Riêng, Ea Trang, Krông Jing
Ea Tam, Khánh Xuân, Thành Nhất, Cư Ebua,
Ea Kao, Hòa Khánh, Hòa Phú, Hòa Thắng
An Lạc, Bình Tân, Thiện An, Cư Bao, Ea Đrông

22.9%

16.8%

15.5%

10.2%
6.6%
4.7%

5.9%

5.7%
3.0%

1.5%
Buôn
Đôn

Cư
Kuin

2.5%

3.4%

0.6%
Cư
M'Gar

Ea Ea Kar Ea Súp Krông A Krông Krông Krông Krông
H'leo
Na
Bông
Búk
Năng
Pắc

Lắk

M'Đrắk

0.6%

0.2%

Tp.
Buôn
Ma
Thuột

Tx.
Buôn
Hồ

Hình 4.10: Tỷ lệ % rừng bị mất ở các huyện trong tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Từ 2015 – 2020, diện tích rừng của Đắk Lắk bị mất là 87,179.5 ha, chiếm đến 12.9%
diện tích rừng toàn tỉnh. Diện tích rừng bị mất có phân bố ở hầu hết các xã có rừng,
trong đó 3 huyện Ea Súp; Ea H’Leo và huyện Krông Bông là các huyện có diện tích
rừng bị mất lớn nhất. Diện tích rừng trồng mới và phục hồi nhỏ hơn diện tích rừng bị
mất. Như vậy, trong 5 năm qua, diện tích rừng tự nhiên của Đắk Lắk mất đi nhiều hơn
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diện tích rừng tăng lên, nên nhìn chung diện tích rừng của tỉnh có xu hướng giảm (giảm
17,970.9ha).
4.1.2.2 Suy thoái rừng
Suy thoái rừng được hiểu là hiện tượng rừng suy giảm đo được, do con người gây ra
làm suy giảm trữ lượng gỗ tại các vùng rừng trong một thời gian nhất định; hay nói cách
khác suy thoái rừng là khi cấu trúc và chức năng của rừng bị tác động bởi các yếu tố tiêu
cực bên ngoài, ví dụ như: cháy rừng, khai thác chọn, khai thác củi và các sản phẩm lâm
sản ngoài gỗ, đào bới triệt hạ thực bì... Diện tích rừng bị suy thoái trong giai đoạn 2015
– 2020 của tỉnh Đắk Lắk được thể hiện ở bảng 4.11.
Bảng 4.10: Diện tích rừng bị suy thoái của tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
TT Huyện
1 Buôn Đôn
2 Cư Kuin
3 Cư M'Gar

4 Ea H'leo

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng suy thoái
(xã/phường)

3,754.8

3.8

Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer, Krông
Na, Tân Hòa

419.8

0.4

Cư Ea Wi, Dray Bhang, Ea Hu, Ea
Tiêu, Hòa Hiệp

2,393.6

2.4

TT Ea Pôk, TT Quảng Phú, Cư Dlie
M'Nông, Cư Suê, Ea Drơng, Ea
Kiết, Ea Kuêch, Ea M'Dróh

13,506.2

13.8

Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Hiao, Ea
H'Leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea
Sol, Ea Tir, Ea Wy

5 Ea Kar

7,402.0

7.5

Cư Bông, Cư Ê Lang, Cư Yang, Cư
Prong, Ea Kmut, Ea Ô, Ea Pal, Ea
Sar, Ea Sô, Xuân Phú

6 Ea Súp

32,114.9

32.8

TT Ea Súp, Cư Kbang, Cư M'Lan,
Ea Bung, Ea Lê, Ea Rok, Ia J'Lơi, Ia
Lốp, Ea R'Vê, Ya Tờ Mốt

2.8

TT Buôn Trấp, Băng A Drênh, Bình
Hòa, Đray Sáp, Dur Kmal, Ea Bông,
Ea Na, Quảng Điền

8,528.3

8.7

TT Krông K'Mar, Cư D'răm, Cư
K'Ty, Cư Pui, Yang Kang, Ea Trul,
Hòa. Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa
Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền,
Yang Ré, Yang Mao

610.9

0.6

Chư K'Pô, Cư Né, Cư Pơng, Ea
Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập

2,461.1

2.5

Cư Klong, Dlei Ya, Ea Dah, Ea Hồ,
Ea Puk, Ea Tam

7 Krông A Na

8 Krông Bông

9 Krông Búk
10 Krông Năng

2,750.6
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Diện tích
(ha)

TT Huyện
11 Krông Pắc

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng suy thoái
(xã/phường)

1.6

Ea Hiu, Ea Kênh, Ea K'Nuêc, Ea Uy,
Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa Tiến,
Krông Buk, Tân Tiến, Vụ Bổn

11.3

TT Liên Sơn, Bông Krang, Buôn
Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk
Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô,
Nam Ka, Yang Tao

11.2

TT M'Đắk, Cư K Róa, Cư M'Ta, Cư
Prao, Cư San, Ea H'Mlay, Ea Lai, Ea
M'Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang,
Krông Á

409.3

0.4

Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An,
Thành Nhất, Cư Ebua, Ea Kao, Hòa
Phú, Hòa Thắng

17.0

0.0

An Lạc, Cư Bao, Ea Blang, Ea Đrông

1,587.0

12 Lắk

11,075.4

13 M'Đrắk

11,029.1

14 Tp, Buôn Ma Thuột
15 Tx, Buôn Hồ
Toàn tỉnh

98,060.0

Tổng diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái trong giai đoạn 2015 - 2020 là 98,060.0 ha,
chiếm đến 14.5% tổng diện tích rừng toàn tỉnh. Trong đó tập trung ở các huyện Ea Sup
(32,114.9 ha), Ea Hleo (13,506.2 ha), Lắk (11,075.4 ha), M’Đrắk (11,029.1ha); Krông
Bông (8,528.3 ha) và Ea Kar (7,402.0 ha) là những huyện bị suy thoái với mức trên
7,000 ha, đặc biệt ở ở huyện Ea Sup diện tích bị suy thoái là trên 30,000 ha, chiếm đến
32.8% trong tổng diện tích rừng bị suy thoái của toàn tỉnh.
32.8%

13.8%

3.8%
0.4%
Huyện Buôn
Đôn

2.4%

11.3% 11.2%

8.7%

7.5%
2.8%

0.6%

2.5% 1.6%

Ea Ea Kar Ea Súp Krông Krông Krông Krông Krông
Cư
Cư
A Na Bông Búk Năng Pắc
Kuin M'Gar H'leo

0.4% 0.0%
Lắk

M'Đrắk

Tp.
Tx.
Buôn Buôn
Ma
Hồ
Thuột

Hình 4.11: Tỷ lệ % rừng bị suy thoái ở các huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Nguyên nhân của tình trạng mất rừng và suy thoái rừng ở tỉnh Đắk Lắk, được nghiên
cứu ghi nhận bao gồm:
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Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Chủ trương chuyển đổi nhiều diện tích rừng tự nhiên
nghèo sang trồng các loài cây công nghiệp như cao su, rừng trồng keo lai… ở các huyện
Ea Súp, Ea H’Leo, Ea Kar, Krông Bông, Lắk... và nhiều địa phương khác trong tỉnh.
Tình trạng di cư không theo kế hoach (Di cư tự do – DCTD) của đồng bào dân tộc thiểu
số phía Bắc đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn ra, di cư nội vùng chưa được kiểm
soát. Phần lớn số dân di cư tự do đều đến các khu vực có rừng hoặc bìa rừng để sinh
sống. Họ phá rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác. Điều này đã tạo áp lực, khó khăn rất
lớn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất đai của các chủ rừng, địa phương. Đây
cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất
rừng và đất sản xuất và gây ra tranh chấp, khiếu kiện, xung đột về đất đai giữa người
dân với các CTLN, dự án NLN của các doanh nghiệp được tỉnh cho thuê hoặc GĐGR
để bảo vệ và phát triển NLN.
Tự chuyển và lấn chiếm rừng tự nhiên trái phép để canh tác nông nghiệp: Diện tích rừng
tự nhiên là rừng sản xuất trước kia được giao cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng, cho
UBND các xã quản lý, và cho các doanh nghiệp thuê đất rừng; chủ yếu là những diện
tích rừng nghèo, nghèo kiệt hoặc rừng mới phục hồi nên hầu như chưa có thu nhập từ
rừng. Tuy nhiên, với quy định hiện nay người dân không nhận được hỗ trợ kinh phí bảo
vệ rừng đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất, cộng thêm tình trạng không
quản lý, giám sát tốt. Trong khi đó hiệu quả kinh tế từ các mô hình trồng cây công nghiệp
(Cà phê, Hồ tiêu, cây ăn quả như Sầu riêng, Bơ…), cây nông nghiệp (Sắn, Ngô lai,
Mía…) lại mang lại lợi nhuận cao, thị trường khá thuận lợi nên đã và đang trở thành áp
lực đối với rừng tự nhiên. Kết quả khảo sát hiện trường ở nhiều địa phương trong tỉnh
cho thấy, nếu không có chính sách hỗ trợ cụ thể, phù hợp thì diện tích rừng tự nhiên
được giao đến hộ gia đình, cộng đồng, rừng do UBND các xã quản lý có thể sẽ bị xâm
lấn cho mục tiêu sinh kế với các loài cây trồng có giá trị kinh tế.
Ảnh hưởng của khai thác bất hợp pháp đến suy thoái rừng tự nhiên: Tình trạng khai
thác, vận chuyển, buôn bán, chế biến lâm sản trái phép thời gian qua vẫn diễn ra với
hình thức và mức độ khác nhau. Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk (số 50/BCUBND ngày 26/02/2021) cho thấy, kết quả kiểm tra, xử lý trong 5 năm (2016-2020),
lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ
xử lý 4,332 vụ vi phạm lâm luật, cụ thể: Phá rừng trái pháp luật: 119 vụ; khai thác rừng
trái phép: 495 vụ; vận chuyển, mua bán trái phép động vật rừng, gỗ, lâm sản: 2,035 vụ;
các vi phạm khác: 1,683 vụ.
Ngoài những nguyên nhân chính nêu trên; còn có một số nguyên nhân gián tiếp làm mất
rừng và suy thoái rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đó là:
- Công tác thực thi pháp luật lâm nghiệp kết quả còn nhiều hạn chế, mặc dù đã
được các cấp, ngành quan tâm, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của lực lượng kiểm lâm.
Tình trạng khai thác rừng trái phép, xâm lấn đất rừng vẫn diễn ra. Với nhu cầu sử dụng
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đất, phát triển kinh tế ngày càng cao nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả thì tình
trạng khai thác trái phép và lấn chiếm rừng, đất rừng sẽ vẫn xảy ra một số nơi và có phần
nghiêm trọng hơn bởi các đối tượng vận chuyển gỗ trái pháp luật sẽ sử dụng nhiều thủ
đoạn tinh vi hơn. Công tác xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng ở một số địa
phương còn chậm, kéo dài, một số vụ vi phạm đã khởi tố điều tra hình sự nhưng quá
trình xử lý chưa kịp thời, do vậy không đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm. Công tác kiểm
tra phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
vẫn bộc lộ nhiều vấn đề hạn chế, tình hình vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng
một số nơi chưa được ngăn chặn triệt để; tình hình khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm
sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp ở một số nơi. Tình trạng suy giảm chất lượng rừng,
phá rừng trái phép dẫn đến mất rừng tự nhiên vẫn diễn biến rất phức tạp tại một số Công
ty lâm nghiệp, các dự án có quản lý, sử dụng rừng, diện tích do UBND cấp xã quản lý.
- Nhận thức của người dân và cộng đồng địa phương còn hạn chế: Các vi phạm
xảy ra trong lĩnh vực BV&PTR phần lớn do những đối tượng có địa chỉ cư trú không rõ
ràng gây ra, có trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, ý thức, trách nhiệm
trong việc chấp hành pháp luật còn hạn chế. Một số các đối tượng vi phạm có hoàn cảnh
kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập không ổn định...
- Tổ chức bộ máy quản lý lâm nghiệp còn bất cập, nhiều việc còn chồng chéo
không được phân định rõ nên chưa rõ trách nhiệm của các bên trong QLBVR. Trách
nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của các ngành, các cấp chính quyền
cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, nhất là cấp xã; việc triển khai các biện pháp cấp bách để
bảo vệ rừng chưa thường xuyên, còn lỏng lẻo, chưa phát huy hết trách nhiệm; không kịp
thời phát hiện, quyết liệt ngăn chặn các hành vi vi phạm xâm hại tới tài nguyên rừng.
- Các công ty TNHH MTV, 2TV Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các chủ rừng
khác tuy đã được sắp xếp lại nhưng còn yếu, chưa bảo vệ tốt được tài nguyên rừng, đất
rừng được nhà nước giao, cho thuê. Năng lực của hầu hết các doanh nghiệp tham gia
quản lý, phát triển rừng hạn chế, do vậy dẫn đến việc phá rừng, khai thác rừng trái pháp
luật còn diễn ra phức tạp (công ty TNHH MTV LN M’Đrắk, công ty TNHH MTV LN
Ea Kar, công ty TNHH MTV LN Chư Phả...).
- Các chính sách và nguồn lực đầu tư để tạo động lực thúc đẩy cho các lực lượng
tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng còn hạn chế, cơ chế
chính sách đối với công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, chưa
có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở vùng
sâu, vùng xa. Sự mất cân đối giữa lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ với nhiệm vụ
phải đảm nhận. Nguồn kinh phí để UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về rừng chưa được bố trí làm giảm hiệu lực quản lý của cấp xã. Chính sách của nhà nước
đối với các Công ty Lâm nghiệp gần đây mới được ban hành, nhiều đơn vị đang trong
quá trình chuyển đổi trong bối cảnh vẫn trong tình trạng hoạt động kinh tế không hiệu
quả. Chế độ lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác đối với cán bộ công chức, viên
chức trực tiếp làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở cơ sở còn hạn chế, do đó ảnh hưởng
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không nhỏ đến tinh thần, trách nhiệm của những người bảo vệ rừng (thậm chí đã có một
số người xin nghỉ việc, thôi đảm nhiệm nhiệm vụ do áp lực công việc), đây là một thực
tế đáng quan tâm.
- Các văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng chưa hoàn chỉnh, nhất là việc phân
định trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND các cấp, các cơ quan chức năng và chủ rừng
khi rừng bị xâm hại. Các cơ chế hưởng lợi của người dân, cộng đồng khi được giao rừng,
nhất là giao rừng nghèo, nghèo kiệt, rừng không nằm trong khu vực thụ hưởng chi trả dịch
vụ môi trường rừng, chưa kích thích được người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng.
- Hoạt động của Kiểm lâm, các lực lượng bảo vệ rừng khác theo hướng tăng cường
về địa bàn gần rừng để vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên,
do Kiểm lâm cơ sở ở một số nơi còn mỏng lại yếu về nghiệp vụ, trang thiết bị, phương
tiện chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, chưa đủ biện pháp mạnh để trấn áp “lâm
tặc”; bên cạnh đó chính quyền các cấp thiếu sự kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, nên
hoạt động bảo vệ rừng tận gốc, tại cấp xã cũng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, sự phối
hợp giữa các lực lượng chức năng như: Công an, Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng chưa
thực sự đồng bộ, thiếu chặt chẽ; công tác trao đổi thông tin nhiều lúc chưa kịp thời, còn
hạn chế dẫn đến công tác phòng ngừa, xử lý chưa đạt được kết quả như mong muốn.
4.1.2.3 Phục hồi rừng
Phục hồi rừng là quá trình tái thiết lập khả năng sản xuất của hệ sinh thái ở một mức nào
đó mà không nhất thiết phải có sự hiện diện của tất cả các loài động, thực vật như hệ sinh
thái rừng nguyên sinh. Dưới tác động của các yếu tố sinh thái và kinh tế, những khu rừng
phục hồi có thể xuất hiện một số loài mới và như vậy, theo thời gian chức năng phòng hộ
của rừng thứ sinh và một số dịch vụ khác cũng có thể được tái thiết lập.
Phục hồi rừng bằng khoanh nuôi là quá trình thúc đẩy diễn thế đi lên của hệ sinh thái
rừng, nâng cao mức độ đa dạng sinh học, điều chỉnh cấu trúc, sản lượng của chúng thông
qua việc bảo vệ không tác động hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như xúc
tiến tái sinh, xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung, làm giàu rừng.
Cần phải xác định các nguyên nhân và yếu tố rào cản của quá trình phục hồi rừng. Các
lý do có thể là đất rừng đã bị thoái hoá, hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất thấp, kết
cấu không tốt, nhiều mầm bệnh, xói mòn mạnh và lửa rừng. Để phục hồi rừng cần phải
xác định ảnh hưởng của các nhân tố tới sự mất rừng; từ đó cố gắng hạn chế hoặc loại bỏ
chúng. Đây được coi như một quan điểm, một sự nhìn nhận mới về phục hồi rừng, vì nó
đã bước đầu gắn kết phục hồi rừng với các yếu tố xã hội, khi nguyên nhân chính gây
nên mất rừng chủ yếu là do con người (ITTO, 2002).
Sau 5 năm từ 2015 đến 2020 đã có những diện tích từ đất trống, hoặc cỏ dại, cây bụi, rải
rác có vài cây gỗ (DT1, DT2) đã được phục hồi tạo nên hệ sinh thái có hoàn cảnh rừng,
tức đã có cây gỗ phục hồi với diện tích từ 0.3 ha trở lên và có độ tàn che cây rừng lớn
hơn 0.1. Theo nguyên tắc này, qua phân tích diễn biến rừng bằng cách chồng xếp bản
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đồ hiện trạng rừng năm 2015 và 2020 đã phát hiện diện tích rừng phục hồi ở các địa
phương thuộc tỉnh Đắk Lắk với tổng số 5,008.5 ha được tổng hợp ở Bảng 4.11
Bảng 4.11: Diện tích rừng tự nhiên phục hồi của tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Diện
tích
(ha)
93.8

stt Huyện
1 Buôn Đôn
2 Cư Kuin
3 Cư M'Gar

214.7

4 Ea H'leo

1,813.4

5 Ea Kar

63.6

6 Ea Súp

1,299.5

7
8
9
10
11

Krông A Na
Krông Bông
Krông Búk
Krông Năng
Krông Pắc

35.4
204.5
105.0

12 Lắk

935.0

13 M'Đrắk

203.5

14 Tp. Buôn Ma Thuột
15 Tx. Buôn Hồ
Toàn tỉnh Đắk Lắk

39.9

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng tự nhiên phục hồi
(xã/phường)

1.9 Ea Wer, Krông Na
4.3 TT Ea Pôk, Ea Kiết, Ea Kuêh
Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Hiao, Ea H'Leo,
36.2
Ea Khal, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy
1.3 Cư Yang, Cư Prông, Ea Sô
Cư Kbang, Cư M'Lan, Ea Bung, Ea lê, Ea
25.9
Rôk, Ia J'Lơi, Ia Lốp, Ea R'Vê, Ya Tờ Mốt
0.7 Đray Sáp, Dur Kmal, Quảng Điền
4.1 Cư Pui, Hòa Lễ
2.1 Cư Klong
Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk
18.7 Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam
Ka
Cư M'Ta, Cư San, Ea H'Mlay, Ea Lai, Ea
4.1
M'Doal, Ea Trang, Krông Jing
0.8 Ea Tam, Thành Nhất, Cư Ebua, Ea Kao

5,008.5

36.2%

25.9%

18.7%

4.3%
1.9%
Huyện

Buôn
Đôn

4.1%
1.3%

Cư
M'Gar

Ea H'leo Ea Kar

Ea Súp Krông A
Na

4.1%
2.1%

0.7%
Krông
Bông

Krông
Năng

0.8%
Lắk

M'Đrắk Tp. Buôn
Ma Thuột

Hình 4.12: Tỷ lệ % rừng tự nhiên phục hồi ở các huyện trong tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020)
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Kết quả cho thấy, ba huyện có diện tích rừng tự nhiên phục hồi cao là Ea H’Leo (1,813.4
ha, chiếm 32.6%); Ea Sup (gần 1,300 ha, chiếm gần 26%), Lắk (935 ha, chiếm 18.7%).
4.1.2.4 Rừng tự nhiên tăng cường chất lượng
Rừng tự nhiên tăng cường chất lượng được hiểu là theo thời gian rừng được quản lý,
bảo vệ tốt nên các thành phần thực vật của hệ sinh thái rừng. Trong đó chủ đạo là thành
phần cây gỗ đã sinh trưởng, phát triển một cách tự nhiên, thuận lợi không bị tác động
xấu từ ngoài cảnh, từ đó làm cho trạng thái rừng ngày càng được cải thiện, chất lượng
rừng ngày càng nâng cao, gia tăng từ rừng nghèo lên trung bình, rừng trung bình lên
rừng giàu… với các tiêu chí phản ánh chất lượng trạng thái rừng được giám sát, định
lượng được qua bản đồ số.
Quá trình chồng ghép bản đồ hiện trạng rừng ở 2 thời điểm năm 2015 và 2020; phân
tích sự thay đổi về chất lượng của 286,906 lô rừng (có cùng trạng thái) cho thấy, sau 5
năm rừng tự nhiên ở các huyện của tỉnh Đắk Lắk có tăng cường về mặt chất lượng rừng.
Kết quả được tổng hợp ở Bảng 4.12
Bảng 4.12: Diện tích rừng tự nhiên có tăng cường chất lượng của tỉnh Đắk Lắk
(2015 – 2020)
stt Huyện

Diện
tích
(ha)
6,920.5

1
2
3

Buôn Đôn
Cư Kuin
Cư M'Gar

4

Ea H'leo

5

Ea Kar

50.4

6

Ea Súp

2,959.4

7
8
9
10
11

Krông A Na
Krông Bông
Krông Búk
Krông Năng
Krông Pắc

90.6
8,514.3

12 Lắk
13 M'Đrắk
Tp. Buôn Ma
Thuột
15 Tx. Buôn Hồ
Toàn tỉnh Đắk Lắk
14

2,256.4
2,686.0

189.1

8,513.6
190.4
22.5

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng tự nhiên có tăng cường chất
lượng (xã/phường)

21.4 Ea Wer, Krông Na
7.0 TT Ea Pốk, Ea Kiết, Ea Kuêch
Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Hiao, Ea H'Leo, Ea
8.3
Khal, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy
0.2 Cư Yang, Cư Prông, Ea Sô
Cư Kbang, Cư M'Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rôk,
9.1
Ia J'Lơi, Ia Lốp, Ea R'Vê, Ya Tờ Mốt
0.3 Đray Sáp, Dur Kmal Quảng Điền
26.3 Cư Pui, Hòa Lễ
0.6 Cư Klong
Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng,
26.3 Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam
Ka
Cư M'Ta, Cư San, Ea H'Mlay, Ea M'Doal, Ea
0.6
Trang, Krong Jing
0.1 Ea Tam, Thành Nhất, Cư Ebua, Ea Kao

32,393.2

41

26.3%

26.3%

21.4%

7.0%

0.2%

0.0%
Buôn
Đôn

Cư
Kuin

9.1%

8.3%

0.3%

0.0%

0.6%

0.0%

Ea Ea Kar Ea Súp Krông Krông Krông Krông Krông
Cư
A Na Bông Búk Năng Pắc
M'Gar H'leo

Lắk

0.6%

0.1%

M'Đrắk

Tp.
Buôn
Ma
Thuột

Hình 4.13: Tỷ lệ % rừng tự nhiên được tăng cường chất lượng ở các huyện trong
tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020)
Kết quả trên cho thấy, có ba huyện có diện tích rừng tự nhiên tăng cường chất lượng
chiếm diện tích lớn là huyện Krông Bông (8,514.3 ha, chiếm 26.3%), huyện Lắk
(8,513.6 ha, chiếm 26.3%) và huyện Buôn Đôn (6,920.5 ha; chiếm 21.4%). Sở dĩ như
vậy là vì, ở trong địa giới của 3 huyện này có các khu rừng đặc dụng như Vườn Quốc
gia Yok Don thuộc huyện Buôn Đôn; VQG Chư Yang Sin thuộc huyện Krông Bông và
huyện Lắk; KBTTN Nam Ka, Khu rừng Lịch sử - Văn hoá - Môi trường hồ Lắk thuộc
huyện Lắk. Rừng tự nhiên của các Ban QLR đặc dụng này đã được quản lý, bảo vệ khá
tốt so với rừng tự nhiên thuộc các chủ rừng khác. Điều này đã góp phần quan trọng trong
việc làm gia tăng diện tích rừng tự nhiên được tăng cường chất lượng của tỉnh. Đây là
một điểm mạnh cần được duy trì và phát huy trong công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi
và phát triển rừng của tỉnh Đắk Lắk.
4.1.3.5. Trồng rừng
Công tác trồng rừng của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2015 – 2020 đã đạt được thành
quả khá tốt; tổng diện tích trồng rừng đạt 57,148 ha. Trong đó nổi bật nhất là huyện
M’Đrắk đã trồng được 20,307.0, chiếm 35.5% diện tích rừng trồng của tỉnh; công tác
trồng rừng chủ yếu là loài cây keo lai để làm nguyên liệu giấy được thực hiện ở tất cả
các xã của huyện; kế đến là huyện Ea H’Leo đã trồng được 10,639.4 ha, chiếm 18.6%.
Bảng 4.13: Diện tích rừng trồng mới của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015 - 2020
stt Địa phương
1 Buôn Đôn

Diện
tích
(ha)
920.1

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng trồng mới (xã/phường)

1.6

Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer, Krông Na, Tân Hòa
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stt Địa phương

Diện
tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Khu vực rừng trồng mới (xã/phường)

2 Cư Kuin

758.7

1.3

Cư Ea Wi, Đray Bhang, Ea Bhôk, Ea Hu, Ea
Tiêu, Hòa Hiệp

3 Cư M'Gar

352.8

0.6

TT Ea Pôk, TT Quảng Phú, Cư Dlie
M'Nông, Cư Suê, Ea Drông, Ea Kiết, Ea
Kueh, Ea M'Dróh

10,639.4

18.6

Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Hiao, Ea H'Leo, Ea
Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy

4 Ea H'leo
5 Ea Kar

4,007.2

7.0

Cư Bông, Cư Ê Lang, Cư Yang, Cư Ni, Cư
Prong, Ea Kmut, Ea Ô, Ea Pal, Ea Sar, Ea
Sô, Xuân Phú

6 Ea Súp

5,598.5

9.8

TT Ea Súp, Cư Kbang, Cư M'Lan, Ea Bung,
Ea Lê, Ea Rôk, Ia J'Lơi, Ia Lốp, Ea R'Vê, Ya
Tờ Mốt

1,988.2

3.5

TT Buôn Trấp, Băng A Đrênh, Bình Hòa,
Đray Sáp, Dur Kmal, Ea Bông, Ea Na,
Quảng Điền

2,321.2

4.1

TT Krông K'Mar, Cư Đ'răm, Cư K'Ty, Cư
Pui, Yang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa
Phong, Hòa Sơn, Hòa Thành, Khuê Ngọc
Điền, Yang Ré, Yang Mao

170.4

0.3

Chư K'Pô, Cư Né, Ea Sin, Pơng Đrang

10 Krông Năng

2,770.0

4.8

Cư Klong, Dlei Ya, Ea Đah, Ea Puk, Ea Tam

11 Krông Pắc

2,195.0

3.8

Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông,
Hòa Tiến, Krông Buk, Tân Tiến, Vụ Bổn

12 Lắk

4,297.2

7.5

TT Liên Sơn, Bông Krang, Đắk Nuê, Đắk
Phơi, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao

20,307.0

35.5

TT M'Đắk, Cư K Róa, Cư M'Ta, Cư Prao, Cư
San, Ea H'Mlay, Ea Lai, Ea M'Đoal, Ea Pil,
Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing

812.8

1.4

Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Thành,
Thành Nhất, Cư Ebua, Ea Kao, Hòa Phú,
Hòa Thắng, Hòa Khánh

9.5

0.0

An Lạc, Bình Tân

7 Krông A Na

8 Krông Bông
9 Krông Búk

13 M'Đrắk

14 Tp. Buôn Ma Thuột
15 Tx. Buôn Hồ
Toàn tỉnh Đắk Lắk

57,148.0
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Hình 4.14: Tỷ lệ % rừng trồng ở các huyện trong tỉnh Đắk Lắk (2015 – 2020).
Kết quả chồng xếp bản đồ cũng cho thấy một số địa phương tỷ lệ rừng trồng không đáng
kể (<1%) như thị xã Buôn Hồ, các huyện Krông Buk, Cư M’Gar.
4.1.3 Các khu vực cần tiến hành PHR trên toàn tỉnh
Dựa vào ảnh sau khi được phân loại và đánh giá, tiến hành lọc ra những khu vực được
phân loại là đất trống. Tiến hành chồng xếp polygon đất trống với bản đồ hiện trạng
rừng năm 2020 tỉnh Đắk Lắk (nguồn: Chi cục Kiểm lâm) để xác định các khu vực cần
PHR thuộc các trạng thái đất trống, đất có cây gỗ tái sinh, rừng gỗ tự nhiên nghèo kiệt
hay phục hồi thuộc các kiểu rừng lá rộng thường xanh (LRTX), lá rộng rụng lá (LRRL),
nửa rụng lá (NRL)
Trong nghiên cứu này cũng đã giới hạn không đưa vào đối tượng rừng cần phục hồi các
khu vực có trạng thái tương tự các trường hợp sau:
-

-

Các khu vực rừng hiện còn tình trạng chồng lấn, lấn chiếm ĐLN, đang canh tác
NN trên ĐLN vì chưa thể giải quyết được tình trạng tranh chấp. (Xác định trên
cơ sở tham khảo và kế thừa kết quả nghiên cứu về xung đột trong sử dụng đất
lâm nghiệp giữa các chủ thể vùng Tây Nguyên (Cao Thị Lý và cộng sự, 2017)
Các khu vực nằm trong phạm vi quản lý của các khu rừng đặc dụng. Vì đối tượng
này ưu tiên để rừng tự phục hồi tự nhiên khi được bảo vệ, tránh tác động.

Kết quả xác định được bản đồ các khu vực cần phục hồi rừng trên toàn tỉnh như
Hình 4.15, và các Bảng số liệu về các khu vực cần phục hồi rừng của từng trạng thái/kiểu
rừng phân theo tiểu khu, các xã của 13 huyện, (Mục 5, từ trang 19 – 32, Phụ lục kèm theo)
và Bảng số liệu các khu vực cần PHR phân theo chủ quản lý rừng ở từng địa phương với
tổng diện tích là 29,692.98 ha (xem Mục 6, từ trang 33 – 40, Phụ lục kèm theo)
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Hình 4.15: Bản đồ khu vực cần phục hồi rừng trên toàn tỉnh
Kết quả tổng hợp từ dữ liệu bản đồ đã ghi nhận có tổng số 10,262 khu vực cần PHR với
tổng số 29,692.98 ha trên toàn tỉnh, nằm rải rác trên 313 tiểu khu, thuộc địa bàn của 71
xã của 13 huyện, thành phố. Kết quả được biểu thị ở các đồ thị (Hình 4.16 và Hình 4.16)
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Hình 4.16. Số tiểu khu và các xã có các khu vực cần phục hồi rừng ở tỉnh Đắk Lắk
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18000.0
16000.0
14000.0
12000.0
10000.0
8000.0
6000.0
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2000.0
-

Buôn Cư
Ea
Ea
Ea Krông Krông Krông Krông
Cư
M'Đ Tp.
Lắk
Đôn Kuin M'gar H'leo Kar
Sup A Na Bông Năng Pắc
rắk BMT
Số khu vực cần PHR 329.0 16.0 633.0 935.0 472.0 6066.0 28.0 426.0 56.0
4.0 435.0 850.0 12.0
Diện tích (ha)

828.25 69.977 1353.2 4296.7 986.39 15728. 88.072 2736.5 336.11 5.9678 1500.8 1748.8 13.222

Hình 4.17. Số khu vực và diện tích cần phục hồi rừng ở các huyện trong tỉnh
Nhìn vào đồ thị ở Hình 4.17, số lượng các khu vực cần PHR tập trung nhiều nhất ở
huyện Ea Súp với 6,066 khu vực với 15,728.0 ha. Các huyện có nhiều khu vực PHR
khác gồm có Ea H’Leo, M’Đrắk, Cư M’gar với trên 500 khu vực có diện tích trên 1,300
– 4,200 ha ở mỗi huyện. Riêng ở 02 huyện Krông Bông và Lắk, số khu vực cần PHR
cũng > 400 khu vực, cụ thể ở huyện Krông Bông là 426 khu vực với 2,736.5 ha, huyện
Lắk có 435 khu vực với 1,500.8 ha. Các địa phương có số lượng khu vực PHR ít cũng
là những địa phương còn diện tích rừng tự nhiên không nhiều, như các huyện Krông Na,
Cư Kuin, Krông Pắc và thành phố Buôn Ma Thuột.
4.1.4 Mức độ ưu tiên và dự kiến phương thức phù hợp để PHR cho từng khu vực
đã xác định trên toàn tỉnh
4.1.4.1 Bản đồ phân cấp ưu tiên các khu vực cần phục hồi rừng toàn tỉnh
Từ kết quả phân tích thứ bậc (AHP) (Trình bày chi tiết ở tập Phụ lục kèm theo), đã xác
định được biểu thức để tính hệ số làm căn cứ xếp loại ưu tiên cho các khu vực cần PHR
cho các địa phương trong tỉnh như sau:
0.248*HT+0.152*Doc+0.152*Diathe + 0.054*Culy + 0.118*Clcanhtac +
0.091*Kkdilai+ 0.186*DVMTR
(12)
Trong đó. 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 7.099; CI = 0.016 và CR=1.17% (<10%: đạt yêu cầu).
Kết hợp với các lớp bản đồ được mã hóa theo 07 chỉ tiêu để phân tích AHP gồm: Hiện
trạng (HT), độ dốc (Doc), địa thế (Diathe), cự ly đến khu dân cư (Culy), khoảng cách
đến khu vực canh tác (Clcanhtac), khó khăn cho việc đi lại (kkdilai) và dịch vụ môi
trường rừng (DVMTR). Mức độ ưu tiêu của các chỉ tiêu được xác định bằng thuật toán
phân tích thứ bậc. Kết quả xếp mức độ ưu tiên của các khu vực PHR được tổng hợp
chung ở Mục 8 (Từ trang 44 – 56, Phụ lục kèm theo).
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Bản đồ phân cấp ưu tiên các khu vực cần PHR của toàn tỉnh được lập trên cơ sở tích
hợp dữ liệu mức độ ưu tiên của các khu vực được xác định thông quan kết quả AHP đã
trình bày ở trên.

Hình 4.18. Bản đồ mức độ ưu tiên của các khu vực cần PHR ở tỉnh Đắk Lắk
Nghiên cứu cũng đã tổng hợp các khu vực và diện tích cần PHR theo trạng thái/kiểu
rừng, nhóm theo các địa phương (cấp xã), các tiểu khu, các chủ rừng,... trong từng huyện.
Từ đó đã căn cứ theo thực tế trạng thái/kiểu rừng ở mỗi địa phương; kết hợp với “Hướng
dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên” (Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển, 2020) dự kiến khái
quát các hướng giải pháp PHR chung cho từng kiểu trạng thái rừng thuộc các chủ quản
lý, theo các mức ưu tiên cho PHR ở các địa phương. Kết quả được trình bày ở Mục 8
(Từ trang 44 - 56, Phụ lục kèm theo).
Trong đó các đối tượng cần phục hồi rừng dựa trên trạng thái, kiểu rừng, loại đất được
nghiên cứu ghi nhận thuộc 09 đối tượng như Bảng 4.14
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Bảng 4.14. Các đối tượng và diện tích cần phục hồi rừng trên toàn tỉnh Đắk Lắk
TT

Đối tượng rừng (loại đất, Diện
trạng thái, kiểu rừng
(ha)

tích Ghi chú

1

Đất có cây gỗ tái sinh núi đất

2

Đất khác

3

Đất trống núi đất

4

Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá
nghèo

5

Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá
nghèo kiệt

6

Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá
phục hồi

92.61 Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá
tái sinh, phục hồi sau khai thác
và sau nương rẫy

7

Rừng gỗ tự nhiên núi đất
LRRL nghèo kiệt

82.49 Rừng khộp suy thoái sau khai
thác chọn

8

Rừng gỗ tự nhiên núi đất
LRTX nghèo kiệt

27.25 Rừng thường xanh suy thoái
sau khai thác chọn

9

Rừng hỗn giao Tre nứa – gỗ
tự nhiên núi đất

5.70 Rừng hỗn giao Tre nứa – gỗ

15,337.23 DT2
172.41 Chưa xác định được đặc điểm
cụ thể
10,997.16 Chỉ có cỏ, lau lách

Tổng toàn tỉnh Đắk Lắk

76.59 Gộp lại 2 kiểu rừng này gọi là
Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng suy
thoái ở các cấp độ
2,901.54

29,692.98

Trong đó, hướng PHR dự kiến chung theo từng trạng thái rừng, cụ thể được tóm lược ở
Bảng 4.15
Bảng 4.15. Dự kiến áp dụng giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng cho từng đối tượng
rừng cần PHR ở tỉnh Đắk Lắk

Stt

Kiểu rừng,
đối tượng

Diện tích
(ha)

Chỉ tiêu, đặc điểm của đối
tượng rừng cần phục hồi
(làm căn cứ để chọn biện
pháp KTLS phù hợp)
Mật độ cây tái sinh
mục đích (Nts) có D <5cm và
H>1m

1

Đất có cây gỗ
tái sinh núi
đất

15,337.23

Phân bố của cây tái sinh mục
đích

Hướng giải pháp kỹ thuật PHR

- Xúc tiến tái sinh tự nhiên
- Xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
- NLKH, trồng rừng

Mật độ cây gỗ (N) có D ≥ 5
cm và phân bố N/D
Diện tích các lỗ trống, đám
trống

- Xúc tiến tái sinh tự nhiên
- Xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung

48

Stt

2

3

4

Kiểu rừng,
đối tượng

Đất khác
Đất trống núi
đất

Rừng gỗ tự
nhiên
nửa
rụng lá lá suy
thoái ở các
mức độ.

Diện tích
(ha)

Chỉ tiêu, đặc điểm của đối
tượng rừng cần phục hồi
(làm căn cứ để chọn biện
pháp KTLS phù hợp)

Hướng giải pháp kỹ thuật PHR

172.41

Chưa xác định rõ đặc điểm cụ
thể của đối tượng, nên chưa
có giải pháp PHR

- NLKH
- Trồng rừng

10,997.16

Đất trống; không có cây gỗ,
có cỏ, lau lách

- NLKH
- Trồng rừng

Mật độ cây tái sinh
mục đích (Nts) có D <5cm và
H>1m
2,978.13

Mật độ cây gỗ (N) có D ≥ 5
cm và phân bố N/D
Phân bố cây gỗ và tái sinh
trên mặt đất rừng

- Làm giàu rừng: trồng theo đám trống, lỗ
trống
-

Diện tích các lỗ trống, đám
trống
Mật độ cây tái sinh
mục đích (Nts) có D <5cm và
H>1m
5

Rừng gỗ tự
nhiên
nửa
rụng lá phục
hồi

92.61

Mật độ cây gỗ (N) có D ≥ 5
cm và phân bố N/D
Phân bố cây gỗ và tái sinh
trên mặt đất rừng

- Xúc tiến tái sinh tự nhiên
- Xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung

Diện tích các lỗ trống, đám
trống

6

Rừng gỗ tự
nhiên núi đất
LRRL
(Khộp)
nghèo kiệt

Mật độ cây tái sinh
mục đích (Nts) có D <5cm và
H>1m
82.49

Mật độ cây gỗ (N) có D ≥ 5
cm và phân bố N/D
Phân bố cây gỗ và tái sinh
trên mặt đất rừng

- Xúc tiến tái sinh tự nhiên
- Làm giàu rừng tự nhiên: theo lỗ trống,
đám trống

Diện tích các lỗ trống, đám
trống
Mật độ cây tái sinh
mục đích (Nts) có D <5cm và
H>1m
7

Rừng gỗ tự
nhiên núi đất
LRTX nghèo
kiệt

17.25

Mật độ cây gỗ (N) có D ≥ 5
cm và phân bố N/D
Phân bố cây gỗ và tái sinh
trên mặt đất rừng

- Làm giàu rừng tự nhiên: Theo lỗ trống,
đám trống,...

Diện tích các lỗ trống, đám
trống
8

Rừng
hỗn
giao tre nứa –
gỗ tự nhiên
núi đất

5.70

- Làm giàu rừng tự nhiên: Theo lỗ trống,
đám trống,...
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Như vậy, tùy theo thực tế từng đối tượng rừng cần PHR, các chủ rừng sẽ căn cứ vào các
chỉ tiêu đặc điểm của đối tượng rừng thông qua điều tra, xác nhận thực tế, từ đó lựa chọn
từng biện pháp KTLS phù hợp để PHR.

Đề xuất kỹ thuật PHR cụ thể cho rừng giao cho cộng đồng, hộ gia đình
quản lý ở 02 huyện Krông Bông và Lắk
4.2.1 Hiện trạng và biến động diện tích, thảm phủ rừng giai đoạn 2016 – 2020 ở
02 huyện
4.2.1.1 Huyện Krông Bông
Hiện trạng rừng: Huyện Krông Bông có tổng diện tích tự nhiên là 125,695.00 ha. Theo
số liệu thống kê của năm 2020, về diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện có tổng
diện tích là 91,155.8 ha (Số liệu cập nhật diễn biến rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2020), trong
đó bao gồm 67,014.5 ha rừng tự nhiên và rừng trồng (trên 03 năm tuổi) là 2,279.9 ha.
Ngoài ra còn có 211.6 ha rừng trồng chưa thành rừng (dưới 03 năm tuổi). Krông Bông
là huyện có độ che phủ rừng đứng thứ 3 trong toàn tỉnh, xếp sau huyện Buôn Đôn
(74,37%), huyện Lắk (63,35%). Đây cũng là 03 huyện tập trung diện tích lớn các khu
rừng đặc dụng của tỉnh.

Hình 4.19. Bản đồ hiện trạng rừng huyện Krông Bông năm 2020
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Biến động diện tích rừng: Từ nguồn số liệu thống kê diện tích rừng hàng năm, giai đoạn
từ 2015 – 2020, tình trạng diện tích rừng (bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng) và
riêng diện tích rừng tự nhiên trong quy hoạch lâm nghiệp thay đổi được mô tả ở sơ đồ
(Hình 4.20). Số liệu diện tích rừng hàng năm có sự biến động. Trong đó có 02 thời điểm
số liệu diện tích rừng có biến động lớn đó là giữa năm 2016 – 2017 (giảm 1,673.00 ha)
và giữa năm 2019 – 2020 (giảm 1,230.00 ha). Diện tích rừng của huyện năm 2020 so
với số liệu kiểm kê rừng năm 2015 giảm 2,461.55 ha. Trong đó biến động số liệu diện
tích rừng tự nhiên giữa năm 2019 – 2020 giảm 2,361.18 ha, so với biến động của cả giai
đoạn từ 2015 – 2020, diện tích rừng tự nhiên giảm tổng cộng là 2,529.33 ha.
73,000.00
72,000.00

Diện tích (ha)

71,000.00
70,000.00
69,000.00
68,000.00
67,000.00
66,000.00
65,000.00
64,000.00

2015
71,755.85

2016
71,890.00

2017
70,217.00

2018
70,301.02

2019
70,524.30

2020
69,294.30

Diện tích rừng tự nhiên 69,543.83

69,583.50

69,194.40

69,158.42

69,375.68

67,014.50

Diện tích rừng (ha)

Hình 4.20. Đồ thị diễn biến diện tích rừng trong quy hoạch lâm nghiệp ở huyện
Krông Bông (2015 – 2020)
Biến động độ che phủ của rừng của huyện Krông Bông qua từng năm từ 2015 – 2020
được thể hiện ở đồ thì (Hình 4.21). Số liệu biến động từ năm 2015 – 2020 cho thấy độ
che phủ rừng giảm 1,16%. Tỷ lệ độ che phủ ở thời điểm năm 2015 cao nhất (56,29%),
năm 2020 thấp nhất (55,13%). Thực trạng tỷ lệ độ che phủ rừng ở thời điểm năm 2020
so với toàn tỉnh Đắk Lắk (38,75%), vẫn cao hơn 16,38%.
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56.4
56.2
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Dộ che phủ (%)

55.8
55.6
55.4
55.2
55
54.8
54.6
54.4
Series1

2015
56.29

2016
56.28

2017
55.86

2018
55.93

2019
56.11

2020
55.13

Năm

Hình 4.21. Đồ thị biến động độ che phủ của rừng huyện Krông Bông (2015 – 2020)
Biến động về thảm phủ rừng: Kết quả chồng ghép bản đồ hiện trạng rừng tại 2 thời điểm
năm 2015 và 2020 bằng công cụ Interset (Chồng xếp) trong phần mềm ArcGIS thiết lập
được bản đồ biến động hiện trạng rừng giai đoạn 2015 - 2020 (Hình 4.22)

Hình 4.22. Bản đồ biến động hiện trạng rừng huyện Krông Bông (2015 – 2020)
Từ kết quả này cũng cho thấy diễn biến và tình trạng thay đổi thảm phủ rừng của huyện
Krông Bông cụ thể theo đồ thị (Hình 4.23)
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Hình 4.23. Đồ thị về diện tích các loại thảm phủ rừng của huyện Krông Bông
(2015 – 2020)
Từ đó cũng đã xác định được các khu vực tương ứng với các diện tích rừng bị mất, bị
suy thoái, rừng tự nhiên phục hồi, rừng tăng cường chất lượng và rừng trồng mới tại các
địa phương trong huyện
Bảng 4.16. Diện tích và các khu vực rừng bị mất, suy thoái, phục hồi tự nhiên và trồng
mới xác định qua bản đồ biến động thảm phủ ở huyện Krông Bông (2015 – 2020)
TT

Đối tượng rừng biến động

Diện
tích (ha)

1

Rừng bị mất

2

Rừng bị suy thoái

8,528.3

3

Rừng tăng cường chất lượng

8,514.3

4

Rừng tự nhiên phục hồi

5

Rừng trồng mới

13,518.4

204.5
2,321.2

Khu vực (xã) tương ứng
TT Krông K'Mar, Cư D'răm, Cư K'Ty, Cư
Pui, Yang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa
Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành,
Khuê Ngọc Điền, Yang Ré
TT Krông K'Mar, Cư D'răm, Cư K'Ty, Cư
Pui, Yang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa
Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành,
Khuê Ngọc Điền, Yang Ré, Yang Mao
Cư Pui, Hoà Lễ, Cư Đ’răm, Hoà Phong,
Khuê Ngọc Điền, Yang Mao
Cư Pui, Hòa Lễ
TT Krông K'Mar, Cư D'răm, Cư K'Ty, Cư
Pui, Yang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa
Phong, Hòa Sơn, Hòa Thành, Khuê Ngọc
Điền, Yang Ré, Yang Mao

Hoạt động phục hồi và phát triển rừng ở huyện:
Kết quả phục hồi rừng chưa được phản ánh trong các báo cáo có liên quan.
Kết quả phát triển rừng ở huyện được phản ảnh thông qua diện tích rừng trồng được
thống kế theo từng năm từ 2015 – 2020 (Hình 4.24)
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2,500.00

Diện tích (ha)
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RT dưới 3 năm tuổi

1,006.07

1,155.00

1,254.70

RT 3 năm tuổi trở lên

2018
1,142.61

2019
1,148.62
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2,279.90

1,501.60

211.6

RT dưới 3 năm tuổi

Hình 4.24. Đồ thị về diện tích rừng trồng của huyện Krông Bông (2015 – 2020)
Trong giai đoạn này, mỗi năm trung bình diện tích rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên là
1,325.21 ha, rừng trồng dưới 3 năm tuổi trung bình là 1,025.79 ha. Trong dó diện tích
rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên đạt cao nhất là 2,279.90 ha, ngược lại diện tích rừng
trồng dưới 3 năm tuổi ít, chỉ 211.6 ha.
4.2.1.2 Huyện Lắk
Hiện trạng rừng: Huyện Lắk có tổng diện tích tự nhiên là 125,607.00 ha. Dựa theo số
liệu từ bản đồ cập nhật diễn biến rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2020 toàn huyện có tổng diện
tích rừng và đất lâm nghiệp là 96,823.5 ha. Trong đó, theo số liệu thống kê diện tích
rừng năm 2020 có 75,936.8 ha rừng tự nhiên, 3,3639.4 ha rừng trồng (trên 03 năm tuổi).
Ngoài ra còn có 1,090.9 ha rừng trồng chưa thành rừng (dưới 03 năm tuổi). Như vậy,
diện tích còn lại là đất lâm nghiệp không có rừng với 16,432.4 ha. Lắk là huyện có độ
che phủ rừng đứng thứ 2 trong toàn tỉnh, xếp sau huyện Buôn Đôn (74.37%), cao hơn
huyện Krông Bông (55.13%). Đây cũng là 03 huyện tập trung diện tích lớn các khu rừng
đặc dụng của tỉnh.

54

Hình 4.25. Bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp huyện Lắk năm 2020
Biến động diện tích rừng: Từ nguồn số liệu thống kê diện tích rừng hàng năm, giai đoạn
từ 2015 – 2020, tình trạng diện tích rừng (bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng) và
riêng diện tích rừng tự nhiên trong quy hoạch lâm nghiệp thay đổi được mô tả ở đồ thị
(Hình 4.26). Số liệu diện tích rừng hàng năm có sự biến động. Trong đó có 03 thời điểm
số liệu diện tích rừng có biến động đó là giữa năm 2015 – 2016 (giảm 565.03 ha), giữa
năm 2016 – 2017 (giảm mạnh với 2,486.30 ha) và giữa năm 2019 – 2020 (giảm 1,334.10
ha). Diện tích rừng của huyện năm 2020 so với số liệu kiểm kê rùng năm 2015 giảm
4,285.13 ha. Trong đó biến động số liệu diện tích rừng tự nhiên giữa năm 2019 – 2020
giảm 1,093.62 ha, so với biến động của cả giai đoạn từ 2015 – 2020, diện tích rừng tự
nhiên giảm tổng cộng là 2,502.39 ha.
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Hinh 4.26. Đồ thị diễn biến diện tích rừng trong quy hoạch lâm nghiệp ở huyện Lắk
(2015 – 2020)
Biến động về độ che phủ rừng: Biến động độ che phủ của rừng huyện Lắk qua từng năm
từ 2015 – 2020 được thể hiện ở đồ thì (Hình 4.27). Số liệu biến động từ năm 2015 –
2020 cho thấy độ che phủ rừng giảm 2.51%. Tỷ lệ độ che phủ ở thời điểm năm 2015 cao
nhất (65.86%), năm 2020 thấp nhất (63.35%). Thực trạng tỷ lệ đô che phủ rừng ở thời
điểm năm 2020 so với toàn tỉnh Đắk Lắk (38.75%), vẫn cao hơn 24.60%.
66.50%
66.00%
65.50%

Dộ che phủ (%)

65.00%
64.50%
64.00%
63.50%
63.00%
62.50%
62.00%
Series1

2015

2016

2017

65.86%

64.81%

64.34%

2018

2019

2020

64.38%

64.42%

63.35%

Năm

Hình 4.27. Đồ thị biến động độ che phủ của rừng huyện Lắk hàng năm (2015 – 2020)
Biến động thảm phủ rừng huyện Lắk: Kết quả chồng ghép bản đồ hiện trạng rừng tại 2
thời điểm năm 2015 và 2020 bằng công cụ Interset (Chồng xếp) trong phần mềm ArcGIS
thiết lập được bản đồ biến động hiện trạng rừng giai đoạn 2015 - 2020 (Hình 4.28)
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Hình 4.28. Bản đồ biến động hiện trạng rừng huyện Lắk giai đoạn 2015 – 2020
Từ kết quả này cũng cho thấy diễn biến và tình trạng thay đổi thảm phủ rừng của huyện
Krông Bông cụ thể theo đồ thị (Hình 4.29)

Hình 4.29. Đồ thị về diện tích các loại thảm phủ rừng của huyện Lắk (2015 – 2020)
Từ đó cũng đã xác định được các khu vực tương ứng với các diện tích rừng bị mất, bị
suy thoái, rừng tự nhiên phục hồi, rừng tăng cường chất lượng và rừng trồng mới tại các
địa phương trong huyện
Bảng 4.17. Diện tích và các khu vực rừng bị mất, suy thoái, phục hồi tự nhiên và
trồng mới ở huyện Lắk (2015 – 2020)
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TT

Đối tượng rừng biến động

1

Rừng bị mất

2

Rừng bị suy thoái

3

Rừng tăng cường chất lượng

4

Rừng tự nhiên phục hồi

5

Rừng trồng mới

Diện
tích (ha)

Khu vực (xã) tương ứng

TT Liên Sơn, Bông Krang, Buôn Tría, Buôn
5,156.2 Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea
Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao
TT Liên Sơn, Bông Krang, Buôn Tría, Buôn
11,075.4 Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea
Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao
Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk
8,513.6
Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka
Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk
935.0
Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka
TT Liên Sơn, Bông Krang, Đắk Nuê, Đắk
4,297.2
Phơi, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao

Hoạt động phục hồi và phát triển rừng ở huyện:
Kết quả về phục hồi rừng ở huyện chưa được phản ánh trong các tài liệu, báo cáo có liên
quan. Trong khi đó, kết quả phát triển rừng ở huyện được phản ảnh khá rõ ràng thông
qua diện tích rừng trồng được thống kế theo từng năm từ 2015 – 2020 (Hình 4.30)
4,500.00
4,000.00

Diện tích (ha)

3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
RT 3 năm tuổi trở lên

2015
4,287.88

2016
3,251.70

2017
2,984.40

RT dưới 3 năm tuổi

1,134.26

1,896.70

1,908.10

RT 3 năm tuổi trở lên

2018
3,047.29

2019
3,879.88

2020
3,639.40

1,270.60

1,090.90

RT dưới 3 năm tuổi

Hình 4.30. Đồ thị về diện tích rừng trồng của huyện Lắk (2015 – 2020)
Trong giai đoạn này, mỗi năm trung bình diện tích rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên là
3,515.09 ha, rừng trồng dưới 3 năm tuổi trung bình là 1,460.11 ha. Trong đó diện tích
rừng trồng từ 3 năm tuổi trở lên đạt cao nhất ở thời điểm năm 2015 là 4,287.88 ha. Năm
2020, diện tích rừng trồng 3 năm tuổi trở lên là 3,639.40 ha, diện tích rừng trồng dưới 3
năm tuổi là 1,090.90 ha.
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4.2.2 Hiện trạng và biến động diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cộng đồng ở 02
huyện, từ khi giao (2002 – 2020)
4.2.2.1 Huyện Krông Bông
Tổng diện tích ĐLN đã giao theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001
của Thủ tướng Chính phủ (trước đây theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP của Chính phủ)
trên địa bàn huyện là là 11,097.5 ha. Trong đó diện tích có rừng là 8,630.6 ha, diện tích
không có rừng 2,466.9 ha cho 45 nhóm hộ với 590 hộ và 15 cộng đồng với 1,139 hộ
trên địa bàn 7 xã, gồm Hòa Lễ, Hòa Sơn, Ea Trul, Cư Đ’răm, Khuê Ngọc Điền, Hòa
Phong, Yang Mao. Giao đất giao rừng ở các địa phương trên địa bàn huyện được triển
khai từ 2001 – 2006.
Đến tháng 4/2021, kết quả rà soát diện tích rừng và ĐLN đã giao cho cộng đồng và các
nhóm hộ của toàn huyện, trong đó diện tích có rừng còn lại là 3,965.25 ha. Tổng diện
tích rừng bị suy giảm của toàn huyện là 4,665.35 ha/8,630.6 ha (chiếm 54.05%).
Tỷ lệ diện tích có rừng trên tổng diện tích rừng giao cho CĐ và các nhóm hộ giữa hai
thời điểm lúc mới giao và hiện nay (15 năm sau khi giao), được biểu diễn ở đồ thị (Hình
4.31).
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Tỷ lệ diện tích có rừng
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Hình 4.31: Đồ thị biểu diễn tỷ lệ diện tích có rừng trong tổng diện tích ĐLN giao
cho HGĐ và CĐ ở 02 thời điểm tại các xã và toàn huyện Krông Bông
Như vậy, sau 15 năm, diện tích rừng giao cho CĐ, nhóm hộ ở cả 07 xã đều suy giảm,
trong đó đặc biệt xã Cư Đ’răm diện tích rừng chỉ còn lại 20.1% so với lúc giao. Các xã
có tỷ lệ suy giảm thấp như Hòa Lễ, Hòa Sơn, Ea Trul chủ yếu là do rừng phân bố ở
những điều kiện địa hình dốc cao, khó khăn trong việc đi lại, canh tác.
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4.2.2.2 Huyện Lắk
Tổng diện tích ĐLN giao theo quyết định 178/2001/QĐ-TTg cho hộ gia đình và nhóm
hộ của 14 thôn buôn, trên địa bàn 02 xã Đắk Nuê và Đắk Phơi của huyện Lắk là 3,593.7
ha, trong đó diện tích có rừng là 2,267.0 ha, diện tích không có rừng là 1,326.7 ha. Ở xã
Đắk Nuê, rừng và ĐLN giao cho hộ gia đình và nhóm hộ của 02 thôn và 03 buôn gồm
thôn Yên Thành 1, Yên Thành 2, buôn K’Diê 1, K’Diê 2 và buôn Jơl, với tổng diện tích
là 1,669.5 ha; trong đó diện tích có rừng là 622.00 ha, diện tích không có rừng là 1,047.5
ha. Tại xã Đắk Phơi, rừng và ĐLN giao cho các hộ dân của 7 buôn gồm buôn Năm, Du
Máh, Liên Ké, Jyút, Jút, Tơ Lông và buôn Đung, với tổng diện tích 1,924.2 ha; trong đó
diện tích có rừng là 1,645.00 ha, diện tích không có rừng là 279.2 ha. Giao đất giao rừng
ở các địa phương trên địa bàn huyện được triển khai trong khoảng thời gian từ 2001 –
2003.
Đến tháng 4/2020, kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng rừng và ĐLN đã giao cho nhóm
hộ, HGĐ tại 2 xã của huyện, diện tích rừng còn lại là 713.1 ha. Diện tích rừng bị suy
giảm là 1,553.9 ha/2,267.00 ha (chiếm 68.54 %). Diện tích rừng bị giảm ở xã Đắk Nuê
là 377.72 ha/622 ha (chiếm 60.73 %), xã Đắk Phơi là 1,176.18 ha/1,645.00 ha (chiếm
71.5%). Tỷ lệ rừng bị phá và suy giảm ở xã Đắk Phơi cao hơn là do địa hình và đất đai
tốt nên thuận lợi cho việc tiếp cận, canh tác.
Tỷ lệ diện tích có rừng trên tổng diện tích rừng giao cho HGĐ, nhóm hộ giữa hai thời
điểm lúc mới giao và hiện nay được biểu diễn ở đồ thị (Hình 4.32).
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Hình 4.32. Đồ thị biểu diễn tỷ lệ diện tích có rừng trong tổng diện tích ĐLN giao
cho HGĐ ở 02 thời điểm tại các xã và toàn huyện Lắk
Như vậy, sau 18 năm, diện tích rừng giao cho HGĐ, nhóm hộ ở 02 xã tại huyện Lắk đều
suy giảm. Diện tích rừng chỉ còn lại 19.8% trong tổng diện tích ĐLN tại thời điểm
GĐGR.
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4.2.3 Các khu vực cần PHR đã giao cho cộng đồng và HGĐ ở 02 huyện
4.2.3.1 Bản đồ các khu vực cần phục hồi rừng ở huyện Krông Bông và Lắk
Bản đồ các khu vực cần PHR của 02 huyện Krông Bông và Lăk được trích xuất bản đồ
các khu vực phục hồi rừng chung của tỉnh (Hình 4.33)

Hình 4.33: Bản đồ khu vực cần phục hồi rừng ở 02 huyện Krông Bông và Lắk
Theo dữ liệu bản đồ, riêng tại 02 huyện đã ghi nhận số liệu về các khu vực cần PHR
thuộc các chủ rừng là CTLN, cộng đồng, hộ gia đình và rừng do UBND xã tạm quản lý
như sau:
-

Ở huyện Krông Bông có 426 khu vực cần PHR với tổng diện tích là 2,736.5 ha,
phân bố ở 40 tiểu khu thuộc 10 xã
Ở huyện Lắk có 435 khu vực cần PHR với tổng diện tích 1,500.8 ha, rải rác ở 15
tiểu khu thuộc 07 xã.

4.2.3.2 Bản đồ phân cấp ưu tiên các khu vực cần phục hồi rừng ở 02 huyện
Kết quả phân tích thứ bậc (AHP) (Trình bày chi tiết ở tập Phụ lục kèm theo), đã xác
định được biểu thức để tính hệ số làm căn cứ xếp loại ưu tiên cho các khu vực cần PHR
ở 02 huyện như sau:
0.200*HT+0.120*Doc+0.120*Vitri+0.047*Culy+0.095*Clcanhtac+ 0.077*Kkdilai +
0.185*Qtam + 0.156*PFES
(13)
Với 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 8.132; CI = 0.019 và CR=1.33% (<10%: đạt yêu cầu)
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Kết hợp với các lớp bản đồ được mã hóa theo 08 chỉ tiêu để phân tích AHP gồm: Hiện
trạng (HT), độc dốc (Doc), địa thế (Diathe), cự ly đến khu dân cư (Culy), khoảng cách
đến khu vực canh tác (Clcanhtac), khó khăn cho việc đi lại (kkdilai), sự quan tâm của
chủ rừng, người dân về PHR (Qtam) và dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Mức độ
ưu tiêu của các chỉ tiêu được xác định bằng thuật toán phân tích thứ bậc. Kết quả xếp
mức độ ưu tiên của các khu vực PHR được tổng hợp chung ở Mục 7 (Từ trang 41 – 43,
Phụ lục kèm theo).
Bản đồ phân cấp ưu tiên các khu vực cần PHR của 02 huyện Krông Bông và Lắk được
lập trên cơ sở tích hợp dữ liệu mức độ ưu tiên của các khu vực được xác định thông quan
kết quả AHP như Hình 4.34

Hình 4.34: Bản đồ phân cấp ưu tiên của các khu vực cần phục hồi rừng ở 02 huyện
Krông Bông và Lắk
Kết quả phân cấp ưu tiên qua phân tích cũng đã chỉ ra các khu vực cần PHR thuộc mức
độ ưu tiên 1, 2 gần như tập trung ở những xã có rừng hiện do cộng đồng, HGĐ đang
quản lý như Ea Trul, Hòa Sơn, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao (Krông Bông); Đắk Nuê,
Đắk Phơi (Lắk).
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4.2.4 Đề xuất biện pháp kỹ thuật phù hợp với từng khu vực cần phục hồi rừng
cộng đồng và hộ gia đình đang quản lý ở 02 huyện
4.2.4.1 Đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho các khu vực cần PHR
Nghiên cứu cũng đã tổng hợp các khu vực và diện tích cần PHR theo từng đối tượng
cần PHR (trạng thái/kiểu rừng/loại đất), nhóm theo các địa phương (cấp xã), các tiểu
khu, các chủ rừng là cộng đồng, HGĐ đang quản lý ở 02 huyện. Các chỉ tiêu, đặc điểm
của từng khu vực cần PHR được mô tả thông qua kết quả xử lý, tính toán từ dữ liệu điều
tra hiện trường trên 32 ô mẫu đo đếm các chỉ tiêu về sinh trưởng, phẩm chất, phân bố
của cây gỗ, cây tái sinh...Từ đó căn cứ theo thực tế trạng thái/kiểu rừng ở mỗi địa
phương; kết hợp với “Hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên” (Bảo Huy, Nguyễn
Thế Hiển, 2020) dự kiến khái quát các hướng giải pháp PHR chung cho từng kiểu trạng
thái rừng thuộc các chủ quản lý, theo các mức ưu tiên cho PHR ở các địa phương. Kết
quả được trình bày ở Bảng 4.18 (trang sau)
Từ đây có thể thấy các đối tượng cần PHR hiện do các cộng đồng và các HGĐ quản lý
tập trung ở các xã Khuê Ngọc Điền, Yang Mao (Krông Bông), Đắk Nuê, Đắk Phơi
(Lắk). Các khu vực cần PHR này có tổng số 183.84 ha, trong đó 140.44 ha ở huyện
Krông Bông và 43,4 ha ở huyện Lắk; phân bố ở 09 tiểu khu: 1168, 1204, 1205, 1207,
1217, 1223, 1375, 1385 và 1387.
Các khu vực rừng do cộng đồng, HGĐ quản lý cần phục hồi thuộc ba đối tượng: Đất
trống núi đất, rừng gỗ LRTX nghèo kiệt, đất có cây gỗ tái sinh. Cùng với các chỉ tiêu,
đặc điểm của các khu vực RPH tương ứng, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp
cũng được đề xuất tương ứng, bao gồm: Xúc tiến tái sính tự nhiên, xác tiến tái sính tự
nhiên có trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên theo lỗ trống, đám trống. Ngoài ra trồng
rừng và NLKH cũng được xem xét như là giải pháp kỹ thuật đề xuất để người dân có
trể trồng trên đối tượng đất trống hiện chỉ có tre le, lau lách, cỏ tranh với mong muốn
PHR sẽ góp phần sử dụng hợp lý ĐNN, từng bước mang lại sinh kế cho các cộng đồng,
HGĐ. Điều đó sẽ giúp người dân có hướng lợi thật sự từ hoạt động lâm nghiệp và gắn
bó lâu dài với việc quản lý, sử dụng rừng bền vững.
4.2.4.2 Thực trạng rừng, những khó khăn, nhu cầu, và đề xuất của người dân liên
quan đến PHR
Qua trao đổi, thảo luận với các chủ rừng tại địa phương, đặc biệt là người dân ở các cộng
đồng hiện đang quản lý rừng, đã ghi nhận một số loài cây nông, lâm nghiệp người ở địa
phương đề xuất, với góp ý, phân tích của nhóm tư vấn về sự phù hợp của từng loài cây
với điều kiện sinh thái ở địa phương để thống nhất ghi nhận vào danh sách. Đây cũng là
thông tin để nhóm tư vấn xem xét, phân tích sự phù hợp, thích nghi của rừng loài cây về
nhiều khía cạnh trong điều kiện cụ thể của hệ sinh thái nhân văn ở mỗi địa phương, để
mô tả chi tiết thêm ở phần đề xuất kỹ thuật PHR cụ thể cho từng khu vực; cũng như kiến
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nghị xem xét trồng thí điểm một số mô hình để theo dõi, đánh giá tính khả thi, làm cơ
sở để có thể nhân rộng và phát triển các mô hình tương ứng với các biện pháp KTLS ở
các khu vực cần PHR do cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình đang quản lý tại mỗi địa
phương.
Kết quả các loài cây trồng theo nguyện vọng của người dân, được phân tích và đề xuất
tương ứng với từng biện pháp KTLS để phục hồi rừng tại mỗi huyện, trình bày ở Bảng
4.19 (trang 64)
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Bảng 4.18. Đề xuất giải pháp cho các khu vực cần phục hồi rừng cộng đồng, hộ gia đình quản lý tại huyện Krông Bông và Lắk
Huyện

Đối tượng
rừng

Chỉ tiêu, đặc điểm của
các khu vực rừng cần
PHR

Đề xuất giải
pháp phục
hồi rừng
phù hợp

Cấp ưu
tiên
PHR

Xã

Tiểu
khu

Chủ rừng
Tổng diện tích huyện KB

Krông
Bông

Lau lách, cỏ tranh
Đất trống núi
đất

Rừng gỗ tự
nhiên núi đất
LRTX nghèo
kiệt

Cây gỗ có Dtb: 17 – 20
cm; H: 7 - 9 m; đtc: 0.2 –
0.3, N cây gỗ: 300 - 500
cây/ha; Nts: < 500 cây/ha
Có các lỗ trống từ 1,000 –
3,000 m2 (Do bão làm ngã
đổ từ 2017, rừng bị phá)

Trồng rừng,
NLKH

Làm
giàu
rừng tự nhiên:
Lỗ trống, đám
trống, băng
chặt

2
3

Yang Mao
Khue Ngoc
Dien;
Yang Mao

1

Yang Mao

1223
1168;
1204;
1205;
1207;
1217;
1223
1205;
1223

Lắk
Đất có cây gỗ Cây gỗ có Dtb: 13 - 16
tái sinh núi cm; H: 5 - 7 - m; đtc: 0.2,
đất
N cây gỗ: 100 - 140
cây/ha; Nts: 300 - 600
cây/ha

Xúc tiến tái
sinh tự nhiên;

3

Dak Nue;
Dak Phoi

1385;
1387

CD Buon Hang Nam
NH: Vo Thanh Kim; CD
Buon Tul; CD Buon Mghi;
CD Buon Kuanh; CD Buon
Mnang Dong; CD Buon
Kieu; CD Buon Hang Nam

Diện
tích (ha)
140.44
139.29
1.11
138.18

CD Buon Mghi; CD Buon
Hang Nam

1.14

Tổng diện tích huyện
Y Jon Bkrong; Y Tang Ja; Y
Ting Ja; H Jang Dak Cat; Y
Chung Tor A

43.40
11.38

Xúc tiến tái
sinh tự nhiên
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Huyện

Đề xuất giải
Cấp ưu
pháp phục
tiên
Xã
hồi rừng
PHR
phù hợp
có trồng bổ
sung;
Trồng rừng,
NLKH
Đất trống núi Tre le, lau lách, cỏ tranh Trồng rừng,
3
Dak Nue;
đất
Rải rác có một vài cây gỗ NLKH
Dak Phoi
như Kơ nia, tạp
Đối tượng
rừng

Chỉ tiêu, đặc điểm của
các khu vực rừng cần
PHR

Rừng gỗ tự
nhiên núi đất Cây gỗ có Dtb: 17 – 20
LRTX nghèo cm; H: 7 - 9 m; đtc: 0.2 –
kiệt
0.3, N cây gỗ: 300 - 500
cây/ha; Nts: 400 - 900
cây/ha

Làm giàu
rừng tự
nhiên: Lỗ
trống, đám
trống, băng
chặt

Tiểu
khu

1373;
1385

Chủ rừng

Bui Khac Nham; Nguyen
Huu Duong; Nguyen Thi
Nhu; Y Bang Sruk; Y Chung
Tor A; Y Jong Lieng; Y
Krang Lieng Hot; Y Krang
Sruk; Y Krong Dak Cat; Y
Nar Ong; Y Par Sruk; Y
Yang Lieng Hot

1

Dak Nue

1373

Nguyen Phuc Ha; Tran Van
Cat

2

Dak Nue;
Dak Phoi

1373;
1385

Tran Van Cat; Y Bri Lieng
Hot; Y Dong Sruk; Y Krang
Lieng; Y Krang Lieng Hot;
Y Tang B. Krong

Tổng diện tích các khu vực rừng giao cho CĐ, HGĐ cần PHR ở 02 huyện

Diện
tích (ha)

25.49

6.52
1.10
5.42

183.84
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Bảng 4.19. Đề xuất các loài cây nông lâm nghiệp theo nguyên vọng của người dân
tương ứng với từng biện pháp KTLS để phục hồi rừng ở 02 huyện
Huyện
Krông Bông
Lắk
Làm giàu rừng tự nhiên
Sao đen, Hương, Kơ nia, Dẻ
Giổi xanh (cho hạt), Đàn
(trồng theo lỗ trống, đám
(cho quả), Trâm, Trám (lấy
hương, Gió bầu, Xá xị, Quế,
trống, băng chặt)
quả), Quế, Trôm, Màng tang
Kơ nia, Sao, Ươi
(cho tinh dầu)
Xúc tiến tái sinh tự nhiên
có trồng bổ sung
Giổi xanh (cho hạt), Đàn Giổi xanh (cho hạt), Dầu rái,
Trồng rừng
hương, Sao đen, Keo lai
Gáo, Tếch
Mít, Sầu riêng, Vải, Quế,
Nông Lâm kết hợp
Mít, Sầu riêng, Xoài, Quế
Giổi cho hạt,
Như vậy, về mặt kỹ thuật đề xuất cho PHR liên quan đến các biện pháp kỹ thuật lâm sinh,
các loài cây trồng. Đa số các loài cây trồng được người dân đề xuất cũng trùng với danh mục
các loài cây đề nghị cho PHR trong nghiên cứu hướng dẫn PHR (Bảo Huy, Nguyễn Thế
Hiển, 2020). Tuy nhiên với đối tượng rừng hiện do các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình
quản lý ở các địa phương, biện pháp đề xuất phù hợp còn phải quan tâm đến nhu cầu, khả
năng của người dân và những điều kiện thuận lợi, khó khăn của người dân ở mỗi địa phương.
Bởi vì những điều đó liên quan đến tính khả thi, thực tế để có thể thực hiện hoạt động PHR.
Kết quả hiện trạng rừng, nhu cầu và những khó khăn thực tế của một số cộng đồng, nhóm
hộ, hộ gia đình ở các thôn, buôn được khảo sát tại 07 xã ở 02 huyện Krông Bông và Lắk cũng
được nghiên cứu tổng hợp ở Bảng 4.20 và Bảng 4.21. Thông tin này hữu ích để địa phương
và các ngành chức năng tham khảo để hỗ trợ người dân khi đề xuất hoặc phê duyệt các
phương án PHR và quá trình triển khai hoạt động PHR cụ thể cho từng địa phương.
Bảng 4.20. Hiện trạng rừng, nhu cầu và những khó khăn của người dân liên quan đến
PHR ở một số thôn, buôn ở huyện Krông Bông
Buôn
(Xã)
Buôn
Blum
(Ea
Trul)

Hiện trạng rừng của các cộng đồng,
nhóm hộ
- Rừng giao cho cộng đồng buôn trước
đây bao gồm luôn các diện tích rẫy cũ
của người dân trong buôn.
- Hiện nay nhiều diện tích canh tác của
các hộ bỏ hóa (Thanh niên đi làm công
nhân ở Sài Gòn, Bình Dương)
- Rừng đang được phục hồi và tăng
độ che phủ so với trước đây (03 năm)

Nhu cầu, mong đợi

Khó khăn

- Để rừng tự nhiên phục hồi,
nhằm tăng diện tích nhận chi
trả DVMTR.
- Những diện tích đất trồng ở
sườn dông có thể trồng thêm
các loài cây có giá trị như Gió
bầu, Xá xị, Giổi, Quế…. vừa
góp phần tăng thu nhập, vừa
bảo vệ nguồn nước cho hồ chứa
bên dưới.

- Chăn thả
trâu bò tự
do khó
quản lý (từ
chân đến
đỉnh núi).
- Vốn, kỹ
thuật
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Buôn
(Xã)

Hiện trạng rừng của các cộng đồng,
nhóm hộ

Nhu cầu, mong đợi

Khó khăn

- Các diện tích đất trống cây
rừng chưa tái sinh ở chân núi có
thể thử trồng các loài cây ăn trái
như Mít thái, Sầu riêng (nơi
khuất gió)
- Dưới chân và sườn thấp là rẫy của các
hộ dân trong buôn: trồng Điều, Cà phê
- Một số diện tích sườn dông ven các
khe suối là đầu nguồn nước các hộ
đang canh tác đa dạng các loài cây
trồng. Hộ có trồng cây Gió bầu, rải rác
trên rẫy có các cây rừng tái sinh tự
nhiên như Hương, Trâm (Hướng canh
tác NLKH)
- Trên sườn núi cao, giáp với ranh giới
rừng của VQG Chư Yang Sin còn diện
tích rừng tự nhiên, cộng đồng đang bảo
vệ để nhận chi trả DVMTR

- Sườn cao để các loại cây
rừng, tre le tái sinh tự nhiên để
giữ đất, giữ nước… tăng diện
tích nhận chi trả DVMTR.
- Những diện tích rẫy trồng
Điều ở sườn dông có thể duy trì
để đảm bảo độ che phủ, giữ lại
các cây rừng tái sinh như
Hương, Kơ nia,…
- Thử nghiệm trồng thêm các
loài cây rừng cho sản phẩm đặc
trưng như: Trâm, Kơ nia, Giổi,
trồng thêm cây ăn quả như
Vải… (Ý tưởng xây dựng vườn
rừng cảnh quan) để có thể kết
hợp du lịch văn hóa sinh thái
(bến nước) tạo sinh kế lâu dài
cho các hộ dân/cộng đồng buôn

- Kinh phí
- Kỹ thuật
- Đầu ra
sản phẩm

Thôn 6
(Khuê
Ngọc
Điền)

- Diện tích rừng và ĐLN giao cho các
nhóm hộ bao gồm diện tích rẫy cũ của
các hộ dân người DTTS ở buôn Ja (xã
Hòa Sơn).
- Hiện các hộ dân chủ yếu trồng sắn (mì)
và trồng chuối ven các khe suối

- Các hộ dân nhận rừng ở thôn
là người Kinh,
- Mong muốn PHR ở phần
sườn dông Muốn thử nghiệm
các loài cây lâm nghiệp như
Gáo vàng, Giổi lấy hạt, Tếch,

- Giải
quyết tình
trạng tranh
chấp ĐLN

Các
buôn
có rừng
cộng
đồng
(Yang
Mao)

Buôn Hàng Năm
- Diện tích rừng vẫn được cộng đồng tổ
chức BVR nhận chi trả DVMTR 200 ha/
khoảng 400 ha rừng được nhận.
- Một số diện tích rừng bị Bão số 12
(2017) ngã đổ tạo khoảng trống, giảm độ
chẹ phủ.
- Bên dưới cách suối khoảng 150 – 200
m có rẫy của các hộ dân trồng Sắn, Cà
phê, Keo lai.
Các buôn Kiều, Ea Chố, Kuanh
- Rừng tự nhiên chỉ còn một phần diện
tích nhỏ ở đỉnh núi cao

- BVR tự nhiên để tự phục hồi
để nhận chi trả DVMTR,
- Trồng rừng và phát triển
canh tác NLKH
- Một số cộng đồng được hỗ
trợ làm giàu rừng bằng các loài
cây: Sao đen
- Đất canh tác nông nghiệp
dưới chân núi (hiện trạng trên
bản đồ là NN), các hộ dân vẫn
canh tác, bỏ hóa. Trên đối
tượng đất này có thể phát triển
NLKH, chú ý các loài cây Giổi
hạt, Quế, Hương…

- Kinh
phí,
kỹ
thuật
- Khó
khăn
về
vận xuất,
vận
chuyển vì
địa hình và
đường đi
lại
- Đầu ra
cho
các

Buôn
Ja
(Hòa
Sơn)
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Buôn
(Xã)

Hiện trạng rừng của các cộng đồng,
nhóm hộ

Nhu cầu, mong đợi

Khó khăn

- Sườn dông từ thấp đến nơi có độ dốc cao
>30 độ (khoảng 2/3 sườn dông)
- Canh tác cây ngắn ngày (Sắn), gần khe
suối có trồng Cà phê, một số rẫy trồng
Điều, nhưng không hiệu quả.
- Một số diện tích rừng trồng Keo lai

- Tiếp tục được hỗ trợ để trồng
thêm các loài cây Sao đen
- Hỗ trợ để trồng thí điểm các
loài cây Kơ nia, Giổi hạt. Quế.

sản phẩm
cây trồng.

Bảng 4.21. Hiện trạng rừng, nhu cầu và những khó khăn của người dân liên quan đến
PHR ở một số thôn, buôn ở huyện Lắk
Xã

Hiện trạng rừng của các nhóm hộ,
hộ gia đình

Nhu cầu, mong đợi

Khó khăn

Đăk
Nuê

Buôn K’Diê
- Phần lớn diện tích rừng giao là rừng
tre le, lồ ô, rải rác cây gỗ (Kơ nia, cây
tạp), không đủ điều kiện rừng được
chi trả DVMTR
- Phần dưới chân là ruộng lúa nước,
khoai lang; sườn thấp là rẫy của các
hộ dân trong buôn: trồng Mì, Cà phê
nhưng kém phát triển
- Năm 2012 dự án FLITCH có hỗ trợ
giống Keo cho một số hộ dân trồng
rừng, nhưng không hiệu quả, Tỷ lệ
sống thấp, mối ăn, giá bán rẻ.
- Diện tích rừng lồ ô bị dân bên ngoài
xâm canh và dân trong buôn lấn
chiếm hơn 100 ha để canh tác các cây
ngắn ngày như Lúa, Bắp, Mì và một
số diện tích trồng Cà phê (2018).
Buôn Jơl (Đắk Nuê)
- Làm giàu rừng, trồng rừng: khó
khăn vì tre, lồ ô khó xử lý.
- Đề nghị để rừng phục hồi tự nhiên,
đảm bảo điều kiện nhận chi trả
DVMTR
Thôn Yên Thành 1
- Thực trạng rừng và ĐLN: trong thôn
vẫn có trường hợp sang nhượng ĐLN
được giao.

Đối với các buôn:
- Mong muốn được rà soát, bóc
tách các diện tích ĐLN có tranh
chấp, đánh giá lại hiện trạng
rừng, thu hồi và giao lại cho các
hộ dân có năng lực BV và PT
rừng. Hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể
cho dân phát triển trồng rừng.
- Một số loài cây đề xuất: Sao
đen, Dầu rái, Tếch,… các khu
vực ở sườn dốc nên phát triển
NLKH để tăng độ che phủ,
chống xói mòn
Đối với thôn Yên Thành
- Rừng tự nhiên hiện còn phải
cam kết bảo vệ, nhận chi trả
DVMTR
- Đối với rừng nghèo: quản lý
BVR để rừng phục hồi tự nhiên;
hỗ trợ thí điểm làm giàu rừng
bằng các loài cây LN cho sản
phẩm tạo thêm thu nhập: Giổi lấy
hạt, Macca, Quế lấy vỏ, Màng
tang lấy tinh dầu.
- Các diện tích nương rẫy đang
canh tác trên ĐLN của các nhóm
hộ, đất trống, phát triển NLKH.
Các loài cây có thể phát triển:

- Các hộ được
GĐGR ở các
buôn không
rõ ranh giới
rừng
được
giao,
- Giải quyết
tranh chấp ở
những diện
tích bị xâm
canh,
lấn
chiếm để canh
tác
- PHR, làm
giàu rừng tre
le – khó xử lý
- Để rừng tre
le, lồ ô tự tái
sinh - được
hưởng lơi từ
DVMTR
- Kỹ
thuật,
vốn
trồng
rừng, đầu ra
cho sản phẩm
cây trồng
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Xã

Hiện trạng rừng của các nhóm hộ,
hộ gia đình

Nhu cầu, mong đợi

Khó khăn

- Tại thời điểm khảo sát khu vưc rừng Sao đen, Giổi hạt, Quế, Tếch,
nghèo với tổ thành loài cây gồm Kơ Mít, Sầu riêng…
nia, Dầu đồng, Hốc quang,... xen ít le
lô ô khoảng 03 ha rừng đang bị phá,
máy múc đang đào hố trồng Cà phê

- Đắk Buôn Ta Lông
Phơi - Rừng tự nhiên ở trên đỉnh dông:
rừng phục hồi sau nương rẫy, rừng
nghèo thành phần chủ yếu là cây dầu
Trà beng xen tre le.
- ĐLN ở sườn dông hiện người dân
đã trồng Điều, cà phê ( 7 – 10 năm),
bên dưới là ruộng lúa nước.
- Nhiều diện tích rẫy cũ của người dân
buôn Jiê Júk, người dân vẫn phát rẫy
canh tác ở sườn dốc cao > 30 độ đến
đỉnh dông (Hướng canh tác NLKH)
- Trên sườn núi cao, giáp với ranh
giới rừng của VQG Chư Yang Sin còn
diện tích rừng tự nhiên, cộng đồng
đang bảo vệ để nhận chi trả DVMTR
Buôn Đung, buôn Năm
- Diện tích rừng tự nhiên trên sườn
dốc cao, đỉnh dông, được các hộ bảo
vệ, nhận chi trả DVMTR;
- Sườn dốc thấp nhiều diện tích rẫy
lấn chiếm trồng Mì, Cà phê

- Do địa hình dốc cao, rừng
nghèo, rừng phục hồi sau nương
rẫy, để rừng phục hồi tự nhiên,
tăng diện tích nhận chi trả
DVMTR; có thể hỗ trợ dân làm
giàu rừng với các loài cây gỗ có
giá trị, hoặc cho sản phẩm tạo thu
nhập (Hương, Kơ nia…).
- Những diện tích ĐLN ở sườn
dông người dân đang canh tác
Điều có thể phát triển NLKH,
trồng thêm các loài cây LN có
giá trị như Giổi, Quế… vừa tạo
độ che phủ vừa góp phần tăng
thu nhập từ các sản phẩm của cây
- Rừng giao cho các hộ trong
buôn là rừng lồ ô xen cây gỗ rải
rác, dọc trên khu vực đèo; không
được nhận chi trả DVMTR; đề
nghị để rừng phục hồi tự nhiên,
đảm bảo điều kiện nhận chi trả
DVMTR.

- Rừng giao
cho dân chưa
bóc tách diện
tích rẫy cũ
của
người
dân, các hộ
vẫn canh tác
- Tình trạnh
xâm canh, lấn
chiếm
- Giải quyết
tranh chấp đất
đai do xâm
canh,
lấn
chiếm ĐLN
đã giao cho
nhóm
hộ,
HGĐ ở các
buôn
- Làm
giàu
rừng,
trồng
rừng: khó khăn
vì tre, lồ ô khó
xử lý.

Kết quả ghi nhận thực tế cho thấy:
Thực trạng rừng và ĐLN giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình ở cả 02 huyện, mặc dù
thuộc vùng lưu vực sông Srêpôk, nhưng đều đã bị tác động ở những mức độ khác nhau. Rừng
tự nhiên chỉ còn lại những diện tích nhỏ ở đỉnh các núi, hoặc ở những khu vực sườn dốc
cao… có chi trả DVMTR nên các cộng đồng, HGĐ có hưởng lợi nên quan tâm bảo vệ. Hầu
hết rừng và ĐLN ở sườn dông thấp, ven các khe suối người dân đã phá rừng, xâm canh, lấn
chiếm thêm để canh tác cây nông nghiệp qua nhiều năm, chủ yếu là các loài cây ngắn ngày,
chuối; một số rẫy có trồng Cà phê, Điều, trồng rừng Keo lai nhưng không hiệu quả.
Nhu cầu, mong đợi từ người dân về PHR: Trừ một vài cộng đồng hiện đã nắm rõ phạm vi
rừng và đất rừng được giao cả trên bản đồ lẫn thực tế như buôn Hàng Năm, buôn Tul (xã
Yang Mao, Krông Bông, còn lại điều đầu tiên các cộng đồng, hộ gia đình ở hầu hết các thôn,
buôn được trao đổi đều có mong muốn là được rà soát, bóc tách các diện tích đã canh tác
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nông nghiệp, trong đó bao gồm những diện tích rẫy cũ của người DTTS tại chỗ và những
diện tích đã bị xâm canh, lấn chiếm; giải quyết tranh chấp; đánh giá và giao lại cho cộng
đồng hoặc HGĐ có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng.
Những diện tích rừng tự nhiên nghèo bao gồm cả từng gỗ, rừng hỗn giao cây gỗ và tre, lồ ô;
hoặc rừng tre, lồ ô ở sườn dốc cao nên để rừng phục hồi tự nhiên; nếu được hỗ trợ có thể làm
giàu rừng hoặc xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung những loài cây có giá trị kinh tế,
cho sản phẩm ngoài gỗ tạo thêm thu nhập như quả, hạt, vỏ… Những khu vực rừng nghèo
kiệt rải rác cây bụi ở sườn dốc tùy theo trạng thái thực tế có thể xúc tiến tái sinh tự nhiên có
trồng bổ sung hoặc trồng rừng. Những diện tích hiện đã và đang canh tác nông nghiệp, dân
có nhu cầu phát triển canh tác theo hướng NLKH. Đây cũng là hướng giải quyết để gắn quyền
lợi và trách nhiệm của người dân với việc đảm bảo giữ được ĐLN, phát triển NLKH góp
phần tạo độ che phủ, đồng thời đóng góp cho thu nhập kinh tế hộ.
Sự quan tâm đến PHR của người dân: Mức độ quan tâm của người dân ở các địa phương
không giống nhau. Điều này phụ thuộc vào hưởng lợi, quyền lợi của người dân đối với những
diện tích rừng và ĐLN đã giao. Cụ thể như các cộng đồng, nhóm hộ, HGĐ rừng được nhận
chi trả DVMTR mặc dù chưa nhiều, nhưng cũng khuyến khích người dân quan tâm đến BVR,
PHR và PTR hơn là các cộng động, nhóm hộ không hoặc chưa được nhận chi trả. Rừng tre
le, lồ ô và rừng hỗn giao cây gỗ rải rác với tre le tập trung nhiều ở Lắk và một số địa phương
tại Krông Bông, vẫn thuộc lưu vực, nhưng không được chi trả DVMTR do chưa đáp ứng
đúng các điều kiện rừng theo quy định, mặc dù trên thưc tế trạng thái rừng này vẫn đảm bảo
khả năng giữ đất, giữ nước, chống xói mòn; người dân mong muốn được nhận chi trả
DVMTR để BVR, phục hồi tự nhiên; điều này cần được xem xét để khuyến khích. Đồng thời
người dân cũng quan tâm đến các nguồn thu nhập từ sản phẩm của các loài cây, hoạt động
PHR sẽ mang lại ngoài gỗ với thời gian ngắn. Điều này liên quan đến các loài cây được họ
lựa chọn, đề xuất để có thể thu hoạch quả, hạt, vỏ, tinh dầu… Đó cũng là lý do, người dân
quan tâm nhiều đến các mô hình canh tác NLKH.
Thuận lợi và khó khăn: Thông tin và những điều ghi nhận từ thực tế cũng cho thấy liên quan
đến triển khai hoạt động PHR, tại địa phương người dân ở địa phương cũng có những thuận
lợi và khó khăn chung như sau:
- Thuận lợi: Người dân có kinh nghiệm và hiểu rõ về điều kiện khí hậu, đất đai, tài
nguyên rừng, đất rừng ở địa phương; biết được những loài cây có giá trị ở rừng; mong muốn
phục hồi và giữ rừng; có nguồn lao động tại chỗ; thế hệ trẻ ở các cộng đồng có trình độ học
vấn cao hơn trước đây, thích tiếp cận và áp dụng khoa học, kỹ thuật… Điều này cũng thể
hiện những nguồn lực sẵn có tại địa phương có khả năng thực hiện hoạt động PHR
- Khó khăn: Những điểm khó khăn lớn đối với người dân, đặc biệt là các cộng đồng,
hộ đồng bào DTTS tại chỗ là kinh phí, kỹ thuật và hồ sơ, thủ tục theo quy định để có thể thực
hiện PHR trên các khu vực được xác định. Ngoài ra còn nhiều diện tích ĐLN đang bị xâm
canh, lấn chiếm, giải quyết tranh chấp gặp nhiều khó khăn. Tình trạng chăn thả trâu, bò tự do
ở nhiều buôn, cũng sẽ ảnh hưởng đến các loài cây trồng. Đường sá không thuận lợi, địa hình
dốc khó khăn cho vận xuất, vận chuyển khi có sản phẩm thu hoạch. Tiếp cận thông tin, thị
trường tiêu thụ sản phẩm các loài cây trồng cũng là điều mà hầu hết các hộ quan tâm. Trạng
thái rừng nghèo với thành phần chính là tre le, lồ ô; hoặc rừng hỗn giao cây gỗ xen tre le, lồ
ô khó xử lý thực bì và chăm sóc nếu trồng rừng hoặc làm giàu rừng.
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Trên cơ sở các biện pháp KTLS đề xuất cho từng khu vực cần PHR và đặc điểm về hiện trạng
rừng, khả năng, nhu cầu của mỗi địa phương, lập kế hoạch PHR trên cơ sở cảnh quan cho
từng thôn buôn, kèm theo giám sát và đánh giá quá trình thực hiện theo các bước trong tài
liệu hướng dẫn kỹ thuật PHR tự nhiên (Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển, 2020)
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Toàn tỉnh Đắk Lắk
- Hiện trạng tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2020: Diện tích rừng và ĐLN cả tỉnh là
738,486.9 ha. Trong đó có 508,563.0 ha đất có rừng, với 437,734.0 ha rừng tự nhiên và
70,829.0 ha rừng trồng, độ che phủ đạt 38.8%.
- Biến động diện tích rừng và ĐLN giai đoạn từ 2015 -2020:
o Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tăng 16,700.90 ha. Diện tích đất có rừng giảm
6,380.40 ha. Diện tích ĐLN chưa có rừng tăng 23,081.93 ha.
o Diện tích rừng tự nhiên giảm 34.445,40 ha, diện tích rừng trồng từ 3 tuổi trở lên
tăng 28.065,00 ha
o Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa là kiểu rừng có khả năng phục hồi, nhất là sau canh tác
nương rẫy.
o Diện tích rừng tự nhiên giảm nhiều nhất ở huyện Ea Súp. Thị xã Buôn Hồ và huyện
Krông Pắc không còn rừng tự nhiên; các huyện Cư Kuin và Krông Buk rừng tự
nhiên còn với diện tích không đáng kể (< 3ha)
- Giai đoạn 2015 – 2020, Phục hồi rừng, chủ yếu rừng tự phục hồi tự nhiên. Việc sử
dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chưa được triển khai.
- Biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2015 – 2020: Biến động giảm gồm rừng bị suy
thoái (98,060.0 ha), mất rừng (87,179.5 ha); biến động tăng gồm rừng trồng mới (57,148.0
ha), rừng tăng cường chất lượng (32,393.2 ha) và rừng tự nhiên phục hồi (5,008.5 ha)
- Toàn tỉnh Đắk Lắk có 10,262 khu vực cần PHR với tổng số 29,692.98 ha; rải rác ở
313 tiểu khu, thuộc 71 xã, 13 huyện, thành phố
- Phân cấp tính ưu tiên cho các khu vực cần PHR trên toàn tỉnh:
o Bảy tiêu chí được xem xét để xác định tính ưu tiên trong PHR trên toàn tỉnh gồm
Hiện trạng (HT), độc dốc (Doc), địa thế (Diathe), cự ly đến khu dân cư (Culy),
khoảng cách đến khu vực canh tác (Clcanhtac), khó khăn cho việc đi lại (kkdilai)
và dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)
o Biểu thức để tính trọng số làm căn cứ xếp loại ưu tiên cho các khu vực cần PHR
theo các địa phương như sau: 0.248*HT+0.152*Doc+0.152*Diathe + 0.054*Culy
+ 0.118*Clcanhtac + 0.091*Kkdilai+ 0.186*DVMTR
(Với. 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 7.099; CI = 0.016 và CR=1.17% (<10%: đạt yêu cầu)).
- Các giải pháp KTLS dự kiến áp dụng cho từng đối tượng rừng cần phục hồi toàn tỉnh:
o Đất có cây gỗ tái sinh núi đất (15,337.23 ha): Xúc tiến tái sinh tự nhiên; xúc tiến tái
sinh tự nhiên có trồng bổ sung, trồng rừng, NLKH.
o Đất khác (172.41 ha): Xúc tiến tái sinh tự nhiên; xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng
bổ sung,
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o Đất trống núi đất (10,997.16 ha): NLKH, trồng rừng
o Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá suy thoái ở các mức độ (2,978.13 ha): Làm giàu rừng
(trồng theo đám trống, lỗ trống)
o Rừng gỗ tự nhiên nửa rụng lá phục hồi (92.61 ha): Xúc tiến tái sinh tự nhiên; xúc
tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung,
o Rừng khộp nghèo kiệt (82.49 ha): Xúc tiến tái sinh tự nhiên; làm giàu từng tự nhiên
theo lỗ trống, đám trống
o Rừng lá rộng thường xanh nghèo kiệt (17.25 ha): Làm giàu rừng tự nhiên theo lỗ
trống, đám trống
o Rừng hỗn giao tre nứa xen gỗ tự nhiên núi đất (5.7 ha): Làm giàu rừng tự nhiên
theo lỗ trống, đám trống
Tại 02 huyện Krông Bông, Lắk - Tập trung đối tượng rừng giao cho cộng đồng, hộ gia
đình
Biến động thảm phủ rừng giai đoạn 2015 – 2020 ở 02 huyện:
o Huyện Krông Bông: Rừng bị suy thoái (8,528.3 ha), mất rừng (13,518.4 ha), rừng
trồng mới (2,321.2 ha), rừng tăng cường chất lượng (8,514.3 ha) và rừng tự nhiên
phục hồi (204.5 ha)
o Huyện Lắk: Rừng bị suy thoái (11,075.4 ha), mất rừng (5,156.2 ha), rừng trồng mới
(4,297.2 ha), rừng tăng cường chất lượng (8,513.6 ha) và rừng tự nhiên phục hồi
(935.0 ha)
- Biến động diện tích rừng giao cho cộng đồng, hộ gia đình ở 02 huyện:
o Huyện Krông Bông (2005 – 2020): Sau 15 năm diện tích rừng giao cho các cộng
đồng, nhóm hộ giảm chỉ còn 35,7% so với tổng diện tích đã nhận, giảm 42,1% so
với thời điểm nhận rừng.
o Huyện Lắk (2002 – 2020): Sau 18 năm diện tích rừng giao cho các, nhóm hộ, HGĐ
giảm chỉ còn 20% so với tổng diện tích đã nhận, giảm 43% so với thời điểm nhận
rừng
- Các khu vực rừng cần PHR thuộc các chủ quản lý là CTLN, cộng đồng, hộ gia đình
và rừng do UBND xã (tạm quản lý) ở 02 huyện:
o Huyện Krông Bông có 426 khu vực cần PHR với tổng diện tích là 2,736.5 ha, phân
bố ở 40 tiểu khu thuộc 10 xã
o Huyện Lắk có 435 khu vực cần PHR với tổng diện tích 1,500.8 ha, rải rác ở 15 tiểu
khu thuộc 07 xã.
- Phân cấp tính ưu tiên cho các khu vực cần PHR riêng ở 02 huyện
o Tám tiêu chí được xem xét để xác định tính ưu tiên, ngoài 07 tiêu chí phân tích
chung trên toàn tỉnh, bổ sung thêm tiêu chí về sự quan tâm của chủ rừng, người dân
về PHR (Qtam)
-
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o Biểu thức để tính trọng số làm căn cứ xếp loại ưu tiên cho các khu vực cần PHR
theo các địa phương như sau:
0.200*HT+0.120*Doc+0.120*Vitri+0.047*Culy+0.095*Clcanhtac+
0.077*Kkdilai + 0.185*Qtam + 0.156*PFES
(Với. 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 8.132; CI = 0.019 và CR=1.33% (<10%: đạt yêu cầu)).
- Các khu vực cần PHR thuộc mức độ ưu tiên cao tập trung ở những xã có rừng hiện do
cộng đồng, HGĐ đang quản lý như Ea Trul, Hòa Sơn, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao (Krông
Bông); Đắk Nuê, Đắk Phơi (Lắk).
- Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh PHR cho các đối tượng rừng do cộng đồng, HGĐ
quản lý (từng chủ rừng cụ thể)
o Huyện Krông Bông: Đất trống núi đất (139.29 ha): Trồng rừng, NLKH. Rừng gỗ
cây LRTX nghèo kiệt núi đất (1.14 ha): Làm giàu rừng tự nhiên (trồng theo lỗ trống,
đám trống, băng chặt);
o Huyện Lắk: Đất có cây gỗ tái sinh (11.38 ha): Xúc tiến tái sinh tự nhiên; xúc tiến tái
sinh tự nhiên có trồng bổ sung, trồng rừng, NLKH. Đất trống núi đất (25.49 ha): trồng
rừng, NLKH. Rừng gỗ cây LRTX nghèo kiệt núi đất (6.52 ha): Làm giàu rừng tự
nhiên (trồng theo lỗ trống, đám trống, băng chặt).
- Đề xuất các loài cây trồng nông lâm nghiệp theo nguyện vọng của người dân, có thể
trồng tương ứng với từng biện pháp KTLS để PHR
o Krông Bông: Các loài cây: Giổi xanh (cho hạt), Đàn hương, Gió bầu, Xá xị, Quế,
Kơ nia, Sao, Ươi (Làm giàu rừng tự nhiên và xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ
sung). Các loài Giổi xanh (cho hạt), Đàn hương, Sao đen, Keo lai (Trồng rừng).
Mít, Sầu riêng, Xoài, Quế (NLKH).
o Lắk: Các loài cây: Sao đen, Hương, Kơ nia, Dẻ (cho quả), Trâm, Trám (lấy quả),
Quế, Trôm, Màng tang (Làm giàu rừng tự nhiên và xúc tiến tái sinh tự nhiên có
trồng bổ sung). Các loài Giổi xanh (cho hạt), Dầu rái, Gáo, Tếch (Trồng rừng). Mít,
Sầu riêng, Vải, Quế, Giổi xanh (NLKH).
- Người dân có nhu cầu và mong đợi được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về PHR
- Sự quan tâm đến PHR của người dân phụ thuộc vào quyền lợi, hưởng lợi cua họ đối
với những diện tích rừng và ĐLN được giao.
- Thuận lợi của người dân cho PHR: Có kinh nghiệm và hiểu rõ về điều kiện tự nhiên,
tài nguyên của địa phương; biết được những loài cây có giá trị ở rừng; mong muốn phục hồi
và giữ rừng; có nguồn lao động tại chỗ; thế hệ trẻ có trình độ học vấn, thích tiếp cận và áp
dụng khoa học, kỹ thuật…
- Khó khăn của người dân khi thực hiện PHR: Nguồn kinh phí, kỹ thuật, hồ sơ thủ tục
theo quy định; tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp ở nhiều diện tích ĐLN dân không thể tự giải
quyết; chăn thả gia súc tự do; địa hình dốc, hạ tầng giao thông còn khó khăn cho vận xuất,
vận chuyển; tiếp cận thông tin, thị trường; khó xử lý thực bì đối với đất rừng có cây bụi là tre
le, lồ ô.
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Kiến nghị:
Trên địa bàn tỉnh:
- Trên cơ sở các khu vực rừng cần PHR đã xác định, tiếp tục triển khai điều tra khảo sát
thực địa; hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ rừng có thể đánh giá thực tế, xác định nhu cầu,
đề xuất xây dựng đề án và lập kế hoạch triển khai
- Cần có cơ chế chính sách và các văn bản hưởng dẫn ở cấp tỉnh cụ thể cho PHR đầy
đủ về kỹ thuật, kinh phí, đề xuất, lập kế hoạch giám sát đánh giá PHR tiếp cận theo cảnh
quan
- Hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên (Bảo Huy, Nguyễn Thế Hiển, 2020) cần
được tỉnh Đắk Lắk phê duyệt và lồng ghép cụ thể vào các quy định, chính sách ở địa phương
để có thể áp dụng.
Tại 02 huyện Krông Bông, Lăk – Tập trung đối tượng rừng hiện do cộng đồng và HGĐ
quản lý:
- Trên cơ sở các khu vực rừng cần PHR đã xác định, cùng với những phát hiện và giải
pháp kỹ thuật đề xuất, tiếp tục hỗ trợ người dân thí điểm thực hiện một số mô hình triển khai
các giải pháp kỹ thuật lâm sinh PHR trên các đối tượng rừng cụ thể để đánh giá, rút kinh
nghiệm, làm cơ sở để thực hiện rộng rãi
- Cần thiết phải tổ chức các bên liên quan bao gồm Chính quyền địa phương cấp xã, các
cơ quan chuyên môn, ban ngành chức năng… và đơn vị đầu mối làm việc trực tiếp với dân
để hỗ trợ các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình về hồ sơ, thủ tục đề xuất, lập kế hoạch và
giám sát, đánh giá PHR đối với các khu vực đã xác định trên diện tích rừng và ĐLN hiện
đang quản lý theo tiếp cận cảnh quan ở từng thôn buôn
- Tiếp tục xem xét và triển khai sớm việc rà soát, bóc tách những diện tích ĐLN bị lấn
chiếm đang canh tác nông nghiệp, tranh chấp cần được giải quyết để người dân yên tâm đầu
tư BVR, PHR và PTR
- Sở NN&PTNR, quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cần triển khai các khảo sát, nghiên cúu
thực tế đối với đặc thù của rừng tre le, lồ ô; rừng hỗn giao gỗ và tre le thuộc lưu vực ở các
địa phương để có thể xác định các tiêu chí rừng đạt mức chi trả DVMTR, hướng dẫn cụ thể
đối với các cộng đồng, HGĐ cách thức đo đếm, thống kê, báo cáo hàng năm. Từ đó có những
kiến nghị, điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở hỗ trợ chi trả DVMTR
cho các đối tượng rừng này; để khuyến khích và tạo động lực cho người dân và các chủ rừng
để BVR, PHR.

76

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (2018). Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ và
phát triển rừng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. (số 203/BC-KL. ngày
15/12/2017).
2. Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (2018). Báo cáo thực trạng công tác quản lý bảo vệ
rừng. (số 37/BC-KL. ngày 15/3/2018).
3. Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (2019) Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý bảo
vệ và phát triển rừng năm 2019 (số 47/BC-KL. ngày 27/3/2019).
4. Đỗ Trọng Hoàng và Nguyễn Hải Vân (2016). Diễn biến rừng và một số kiến nghị về
phát triển lâm nghiệp. Bản tin chính sách Tài nguyên – Môi trường - Phát triển bền
vững. Số 23. Quý III năm 2016. Trung tâm con người và thiên nhiên
5. Bảo Huy. Nguyễn Thế Hiển (2020). Hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên. Tài
liệu do Tropenbos hỗ trợ xây dựng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. tỉnh Đắk
Lắk.
6. Phạm Hoàng Phi. 2017. Ứng dụng phương pháp AHP vào đánh giá lựa chọn loài cây
trồng đường phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1-2017: 35
– 42.
7. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2017). Báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng
và đất lâm nghiệp năm 2016 địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (số 55/BC-SNN. ngày 28/3/2017).
8. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2018). Báo cáo số liệu rừng và đất quy hoạch
phát triển rừng năm 2017 địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (số 59/BC-SNN. ngày 15/3/2018).
9. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2019). Quyết định phê duyệt số liệu diễn biến
rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đến ngày
31/12/2018. (số 293/QĐ-SNN. ngày 18/2/2019).
10. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2019). Báo cáo đánh giá chiến lược phát triển
lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020. (số 337/BC-SNN. ngày 12/11/2019).
11. Thủ tướng Chính phủ (2019) Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ
tướng Chính phủ. Phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng
Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030
12. Thái Minh Tín. Vũ Văn Long. Trần Hồng Điệp và Võ Quang Minh. 2018. Ứng dụng
phân tích đa tiêu chí trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất
nông nghiệp ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam. Tạp chí Khoa
học Trường Đại học Cần Thơ. 54 (Số chuyên đề: Nông nghiệp): 202- 210.

77

13. UBND tỉnh Đắk Lắk (2017). Báo cáo số liệu rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk năm 2016. (số 50/BC-UBND. ngày 25/4/2017).
14. UBND tỉnh Đắk Lắk (2019). Báo cáo đánh giá công tác quản lý bảo vệ và triển rừng
năm 2018 và quý I năm 2019. nhiệm những tháng tiếp theo năm 2019. (số 110/BCUBND. ngày 25/4/2019).
15. UBND tỉnh Đắk Lắk (2019). Báo cáo tình hình triển khai đề án bảo vệ. khôi phục và
phát triển rừng bềm vững vùng Tây Nguyên. giai đoạn 2016-2030. (số 357/BC-UBND.
ngày 30/12/2019).
16. UBND tỉnh Đắk Lắk (2019. Quyết định số 3419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đắk Lắk. ngày 13/11/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ. khôi
phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 phê duyệt
tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ
17. UBND tỉnh Đắk Lắk (2020). Quyết định phê duyệt số liệu rừng và đất lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đến ngày 31/12/2019. (số 526/QĐ-UBND. ngày 16/3/2020).
18. UBND tỉnh Đắk Lắk (2020). Báo cáo số liệu rừng và đất lâm nghiệp năm 2019 trên địa
bàn tỉnh Đắk Lắk. (số 52/BC-UBND. ngày 20/3/2020).
19. UBND tỉnh Đắk Lắk (2020). Báo cáo đánh giá công tác quản lý bảo vệ và triển rừng
năm 2019 và quý I năm 2020. nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2020. (số 93/BCUBND. ngày 04/5/2020).
20. UBND tỉnh Đắk Lắk (2021). Báo cáo số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp năm 2020
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (số 52/BC-UBND. ngày 26/2/2021).
21. UBND tỉnh Đắk Lắk (2021). Quyết định phê duyệt số liệu rừng và đất lâm nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đến ngày 31/12/2020. (số 453/QĐ-UBND. ngày 26/2/2021).
22. Congalton R. G.. (1991). A review of assessing the accuracy of classifications of
remotely sensed data. Remote Sensing of Environment. 37(1). 35-46.
23. Congalton. R. G.. and Green. K.. (1999): Assessing the Accuracy of Remotely Sensed
Data: Principles and Practices. Boca Raton. FL: Lewis
24. Fitzpatrick-Lins. K.. (1981): Comparison of sampling and data analysis for a land-use
and land-cover map. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 47. p349-366.
25. ITTO (2002), Guidelines for restoration, management and rehabilitation of degraded
and secondary tropical forests, ITTO policy development series No. 13.
26. Jensen. J. R.. 1996. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing
Perspective (2nd ed.). Upper Saddle River. NJ: Prentice-Hall

78

27. Justice. C. O.. and Townshend. J. R. G.. (1981): Intergrating ground data with remote
sensing. In J. R. G. Townshend (Ed.). Terrain Analysis and Remote Sensing (pp. 38 –
58). London: Allen & Unwin.
28. Navulur, K. (2007). Multispectral image analysis using object-oriented paradigm. CRC
Press, 206 p.
29. Rouse. J.W. Haas. R.H.. Schell. J.A.. Deering. D.W (1973). Monitoring vegetation
systems in the Great Plains with ERTS. In: Third ERTS Symposium. NASA. pp. 309–
317.
30. Saaty. T. L. 1980. The Analytic Hierarchy Process. McGraw Hill International Book
Company. NewYork
31. Saaty. R. W. 1987. The analytic hierarchy process What it is and how it is used.
Mathematical modelling. Vol. 9. No. 3-5. pp. 161-176
32. Saaty. T. L. and Vargas. L.G. 2001. Concepts and Applications of the Analytic
Hierarchy Process. Kluwer Academic Publishers. Boston.
33. Saaty. T.L. 2008. Decision making with the Analytic Hierarchy Process. Int. J. Services.
Sciences. 1(1). pp.83–98.
34. Weier J. Herring D. (2000): Measuring Vegetation (NDVI
<https://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation>.
26.10.2017

and

EVI).
Online:

35. Thales Alenia Space. (2018). Sentinel-2 Products Specification Document. Retrieved
from
https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2-ProductsSpecification-Document.
36. Van der Meer. F. D and S.M. de Jong (2001). Imaging Spectrometry: Basic Principles
and Prospective Application. Bookseries Remote sensing and Digital Image Processing
Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Vol. 4. 403 pp.
37. Yin. F. Lewis. P. E. Gomez-Dans. J. & Wu. Q. (2019). A sensor-invariant atmospheric
correction method: application to Sentinel-2/MSI and Landsat 8/OLI.
https://doi.org/10.31223/osf.io/ps957
38. Weier J., Herring D. (2000): Measuring Vegetation (NDVI
<https://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation>,
26.10.2017

and

EVI).
Online:

79

