
Giới thiệu
Đa số các dân tộc thiểu số tại Việt Nam (như Thái, Tày, Nùng, Hmông, Mường, Dao…) và dân tộc thiểu số tại Phillipine hay các 
quốc gia khác có mối quan hệ và liên kết đặc biệt với lãnh thổ và thiên nhiên. Mối quan hệ này vượt lên trên các liên hệ về lợi ích 
kinh tế đơn thuần, vươn tới sự kết giao về văn hóa và tinh thần tại những vùng các dân tộc thiểu số sinh sống. Mối liên hệ này được 
kế thừa và phát huy từ thế hệ này sang thê hệ khác và cho đến nay, các dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục gìn giữ một niềm tin rằng: 
“Đất là thiêng liêng, đất là sự sống”. Sự thiêng liêng của đất được thể hiện qua các vị thần và linh hồn trong đất cũng như trong các 
nguồn tài nguyên cần thiết mà đất ban phát cho sự tồn tại của con người.

Thừa nhận và thực hiện quyền sử dụng đất theo truyền thống và phong tục là một nền tảng cơ bản cho sự phát triển xã hội, kinh 
tế, chính trị, văn hóa của các dân tộc thiểu số. Vì các dân tộc thiểu số phụ thuộc vào đất cũng như việc các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên ảnh hưởng sâu sắc tới phong tục, văn hóa và thực tiễn chính trị, nên đất là một dạng biểu đạt của một hình thái xã hội trọn 
vẹn. Sống, lao động và nuôi dưỡng đất đai với sự quản lý và bảo đảm về quyền là chìa khóa để người dân tộc thiểu số sống và 
tồn tại một cách hoàn hảo. Mất đi quyền với đất đai, người dân tộc thiểu số sẽ mất bản sắc dân tộc và mất đi sự ràng buộc thiêng 
liêng với thiên nhiên. Việc thừa nhận bằng pháp luật quyền đối với đất đai và làm chủ cuộc sống của người dân tộc thiểu số là sự  
biểu đạt cho quyền tự quyết định vận mệnh của một tộc người và đây chính là sự thực thi quyền và phát triển văn hóa cho các tộc 
người.

Mặc dù Việt Nam có một số lượng lớn các thể chế và chính sách về đất cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng cho tới 
nay chưa có một điều luật nào công nhận quyền đối với đất đai và các nguồn tài nguyên khác dựa trên phong tục của người dân 
tộc thiểu số. Bản tin chính sách này hy vọng sẽ đưa ra một cách nhìn khác về việc công nhận quyền đối với đất đai theo phong tục 
của người dân tộc thiểu số. Thông qua các ví dụ từ dân tộc bản địa tại Phillipine, chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc công nhận tính 
hợp pháp của các quyền theo phong tục đối với đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ đóng góp vào việc quản lý tốt hơn nữa 
nguồn tài nguyên cũng như cải thiện cuộc sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, nhiều vấn đề 
quan trọng cần được giải quyết.

Thừa nhận quyền sử dụng đất truyền thống 
của dân tộc thiểu số tại Việt Nam
Lương Thị Trường và Orlando M. Genotiva

Thông điệp chính: 
Việt nam cần có các bộ luật bảo vệ người dân tộc thiểu số trước những áp lực phát triển và để thừa 
nhận quyền truyền thống cũng như sự gắn kết với đất đai mà họ sinh sống từ nhiều thế hệ 
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Hiện trạng ở Việt Nam 
Với 54 dân tộc cùng sinh sống, Việt Nam là một đất nước đa dân tộc. Dân tộc đa số là người Kinh 
(Việt), chiếm tới 86% tổng dân số trên toàn quốc. Đất đai là nguồn sản xuất quan trọng đối với các 
dân tộc, đặc biệt đối với các dân tộc sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Rất nhiều cộng đồng đã xem 
đất đai cũng như quyền kiểm soát đất đai có tầm quan trọng về chính trị và văn hóa. Những thể chế 
và phương thức quản lý theo phong tục được thể hiện trong mỗi làng dân tộc thiểu số, mặc dù việc 
tập thể hóa nông nghiệp và quốc hữu hóa đất rừng đã làm những thể chế và phương thức này yếu đi 
trong quá khứ. 

 Tại Việt Nam, các dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này được phản ánh trong Điều 5 của 
Hiến pháp năm 1992. Điều khoản này chỉ rõ chính sách công bằng đối với các cộng đồng thiểu số khác 
nhau trong cả nước. Tuy nhiên, điều khoản này chưa chỉ ra một thực tế rằng nhiều dân tộc thiểu số 
còn nghèo và còn tách rời khỏi nhịp phát triển của xã hội. Không giống như hiến pháp Phillipine, Hiến 
pháp Việt Nam không chỉ ra mục tiêu bảo vệ quyền lợi của  người dân tộc thiểu số khi xem xét tới kinh 
nghiệm lịch sử và sự tách rời hiện tại của họ. Tuy nhiên, các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những dân 
tộc ở những vùng xa xôi hẻo lánh, vẫn luôn bị tụt hậu so với sự phát triển xã hội và trở thành những 
dân tộc thiệt thòi nhất, mặc dù chính sách quốc gia đã được ban hành và triển khai rộng rãi (Swinkels 
và Turk 2006)

 Thêm vào đó, sự nhấn mạnh vào tính bình đẳng đã bỏ qua tầm quan trọng của các hiệp định liên quốc 
gia về các dân tộc bản địa mà chính phủ Việt Nam đã tham gia hoặc ký ước. Tháng 9 năm 2007, Việt 
Nam trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người bản địa (UNDRIP), 
trong đó thừa nhận quyền đồng thuận một cách tự nguyện, được tham vấn trước và được cung cấp 
thông tin (FPIC) đối với các hoạt động can thiệp của nhà nước. Trái ngược với Phillipine, Việt Nam 
thiếu những luật cụ thể cho người dân tộc thiểu số theo đó thừa nhận người dân tộc thiểu số là một 
nhóm người duy nhất, cùng với đó là các vấn đề về quyền đối với đất đai theo phong tục, cũng như sự 
thống nhất và phát triển văn hóa của họ.

Điều 5 Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng 
sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm 
mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong 
tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình.

Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.



Những điều còn thiếu trong pháp luật về đất đai
Giống như khung pháp lý nói chung, pháp luật Việt Nam về đất đai không chỉ ra cụ thể quyền và nghĩa 
vụ của người dân tộc thiểu số đối với đất đai. Chính sách đất đai nói chung mang tính tiến bộ vì nó thừa 
nhận việc giao đất nông nghiệp và đất rừng cho cá nhân và tổ chức với mục đích sử dụng lâu dài. Do 
vậy người dân tộc thiểu số cũng như người Kinh trên toàn quốc được nhận giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho đất nông nghiệp và một phần đất rừng. Cuối năm 2009, các hộ gia đình – dân tộc thiểu 
số và đa số - đã nhận được 25% trong tổng diện tích rừng và cộng đồng nhận 1%.

Tuy nhiên, có hai vấn đề chính với chính sách đất đai hiện tại từ góc nhìn của người dân tộc thiểu số 
sống tại các vùng xa xôi hẻo lảnh. Thứ nhất, hầu hết các vùng đất đai quan trọng đối với người dân 
đều được phân loại là đất lâm nghiệp, mặc dù lâu nay họ sử dụng đất này cho canh tác và chăn thả gia 
súc. Việc phân loại thành đất lâm nghiệp đã gây ra hệ quả tiêu cực đối với cuộc sống người dân địa 
phương và dẫn tới xung đột nghiêm trọng giữa cán bộ kiểm lâm và người dân. Pháp luật Việt Nam về 
đất đai hoàn toàn khác với sự thừa nhận trong pháp luật Phillipine, rằng đất đai là nguồn tư liệu quan 
trọng để phát triển kinh tế và văn hóa của người dân bản địa.

Thứ hai, luật đất đai Việt Nam còn chưa quan tâm tới vai trò của cộng đồng trong quản trị đất đai, việc  
được các cộng đồng dân tộc thiểu số quan tâm đặc biệt. Mặc dù Luật đất đai sửa đổi năm 2003 đã cho 
phép giao đất cho các cộng đồng, cộng đồng vẫn không có quyền quản trị chính thống nào đối với đất 
đai. Họ có thể nhận được giấy chứng nhận sử dụng  đất tập thể, nhưng không thể quyết định việc sử 
dụng và phân bố đất trong cộng đồng. Việc này không nhất quán với vai trò của những thể chế dựa 
trên cộng đồng và các lãnh đạo truyền thống liên quan tới đất đai tại rất nhiều làng dân tộc thiểu số. 
Việc này cũng khác biệt rõ nét so với sự nhận thức bản địa về quyền đối với đất theo luật IPRA của 
Phillipine.

Áp lực gia tăng về đất đai của người dân tộc thiểu số
Đất đai được nắm giữ bởi các dân tộc thiểu số của Việt Nam cũng cần được bảo vệ đặc biệt trước những 
áp lực gia tăng từ các tập đoàn khai khoáng nước ngoài và các dự án phát triển. Nhu cầu quốc gia về 
năng lượng giá rẻ và sự khan hiếm khoáng sản ngày càng gia tăng trên toàn thế giới đã dẫn tới việc 
những vùng đất rộng lớn của đồng bào dân tộc thiểu số có thể biến mất. Những khu vực đất đai này thu 
hút sự quan tâm của các nhà hoạch định phát triển quốc gia và những nhà đầu tư quốc tế cho xây dựng 
các đập thủy điện và khai thác mỏ. Ví dụ, Việt Nam được ước tính có trữ lượng về boxit đứng thứ 3 trên 
thế giới, chủ yếu tập trung ở vùng Tây Nguyên. Tại đây, hàng loạt các dự án khai khoáng đã được thực 
hiện, và chẳng bao lâu, những nhà máy nhôm sẽ được xây dựng.

Đất đai của người dân tộc thiểu số đang bị đe dọa bởi các vấn đề có liên quan tới sự thay đổi thị trường 
sản phẩm và chế độ quản trị trên quy mô toàn cầu. Nhu cầu thế giới về cao su, cà phê, tiêu và những 
nhu yếu phẩm khác đang khôi phục lại giá trị của đất đai tại những làng dân tộc thiểu số trước kia còn 
hẻo lánh, thu hút sự quan tâm của người Kinh di cư, các công ty quốc doanh và những nhà đầu tư bên 
ngoài. Những sáng kiến về quản trị rừng, như Chi trả dịch vụ môi trường rừng (FPES) và Giảm phát thải 
do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) đang chỉ rõ các giá trị của rừng, từ đó biến rừng thành những 
mục tiêu mang lợi cho các công ty quốc doanh và những nhà đầu tư tư nhân. Những lợi ích này có nguy 
cơ tạo ra tranh chấp nghiêm trọng giữa cộng đồng dân tộc thiểu số và người bên ngoài, đồng thời làm 



cho các dân tộc thiểu số thêm xa rời với cuộc sống hiện đại.

Kết luận
Sau hàng thế kỷ dài khao khát, người dân bản địa Phillipine đã vui mừng với sự ra đời của đạo luật 
IPRA. Bất chấp một số lượng lớn những chỉ trích và phê bình về một số điều khoản và khái niệm của 
luật, nhất là về những vấn đề về quyền đối với đất đai do tổ tiên để lại (quyền chiếm dụng, sở hữu đất 
đai và các tài nguyên), người dân tộc thiểu số đã có hiến pháp và những bảo đảm hợp pháp khẳng 
định quyền của họ như là một nhóm người riêng biệt. Đối với đất đai, hiến pháp Phillipine và luật IPRA 
đã bảo đảm cho họ quyền đối với đất đai thuộc về tổ tiên họ. Việc ban hành một số lượng lớn các giấy 
chứng nhận (CADT) cho các bộ lạc khác nhau của người dân tộc thiểu số đã được tiến hành tại rất 
nhiều nơi trên cả nước.

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Phillipine, dù có những khác biệt rõ ràng giữa hai quốc gia. 
Bài học kinh nghiệm rút ra từ Phillipine có thể cho phép Việt Nam tránh được tranh chấp lan rộng giữa 
cộng đồng địa phương và các thành phần bên ngoài, sự bất mãn của các nhóm người dân thiểu số 
và sự tách biệt càng ngày càng sâu sắc giữa họ với xã hội. Đã có nhiều bài học thích hợp bắt nguồn 
từ khung pháp lý của Phillipine, đặc biệt là sự thừa nhận của pháp luật đối với những tình huống và 
nhu cầu cụ thể của người dân tộc bản địa, cũng như luật đất đai công nhận sự kế thừa của họ từ đất 
đai truyền thống.

Một số ý nghĩa chính sách phù hợp của Việt Nam bao gồm:

1. Đưa các điều khoản cụ thể về đất đai của người dân tộc vào khung pháp luật về đất đai (Luật đất 
đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng, v.v. ...), đặc biệt là sự thừa nhận quyền truyền thống đối với đất 
đai, rừng và các tài nguyên thiên nhiên khác.

2. Ban hành tiến trình thi hành  cụ thể cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Dân tộc để xác 
định những vùng đất thiêng của người dân tộc thiểu số như núi, rừng, hồ, suối, sông, khu mồ mả, 
khu thờ cúng và khu vực săn bắt.

3. Mở rộng Luật di sản văn hóa để áp dụng cho quyền với đất đai theo phong tục. Quyền và quản trị 
đất là một phần của di sản con người, cũng giống như “Không gian văn hóa cồng chiêng” được công 
nhận bởi UNESCO năm 2005.

4. Phát triển thêm một luật mới về người dân tộc thiểu số qua việc tham vấn  đại diện các dân tộc thiểu 
số ở trung ương, vùng và địa phương, nhằm đưa vào những điều khoản cụ thể để bảo vệ quyền 



Kinh nghiệm của Phillipine
Dân tộc thiểu số tại Phillipine chiếm 10-15% tổng dân số. Họ sống rải rác tại các hòn đảo của quần đảo. 
Dân tộc lớn nhất sống tại một vùng phía nam, người Mindanao và vùng phía bắc, đảo Luzon. Trong 
vòng gần 4 thế kỷ là thuộc địa của Tây Ban Nha và Mỹ, những dân tộc này đã đấu tranh cho sự công 
nhận quyền sử dụng đất theo truyền thống và phong tục. Đất đai được tuyên bố thuộc về Nhà nước 
và luật pháp đã được ban hành mà không có sự xem xét đến các dân tộc bản địa. Điều này đã khiến 
người bản địa mất quyền đối với đất đai do tổ tiên để lại hàng thế kỷ, dần dần, kèm theo đó là sự mất 
đi những nét độc đáo của những nhóm người dân tộc.

Trong vòng 3 thập kỷ qua, chính phủ Phillipine đã tiến hành những cải cách pháp luật căn bản trong 
việc thừa nhận nhu cầu và kinh nghiệm của các dân tộc bản địa. Năm 1987, quốc hội Phillipine đã 
thay đổi hiến pháp (điều II, Chương 22): “Chính phủ thừa nhận và ủng hộ quyền của các cộng đồng 
dân tộc thiểu số/ dân tộc bản địa trong khuôn khổ một quốc gia thống nhất”. Tháng 6 năm 1997, Điều 
luật quyền của người dân tộc bản địa (IPRA) được thông qua nhằm thực hiện lời hứa của chính phủ 
trong hiến pháp 1987 về việc công nhận quyền của người dân tộc bản địa đối với đất đai do tổ tiên để 
lại và cam kết thực hiện các bổn phận quốc tế. Luật IPRA công nhận, bảo vệ và thúc đẩy quyền của 
người bản địa, thành lập Ủy ban quốc gia về người bản địa, thiết lập một cơ chế đầy đủ, các quỹ phù 
hợp cho các mục đích khác nhau.

Luật IPRA công nhận khái niệm của người bản địa về quyền. Nó duy trì cách nhìn nhận rằng lãnh thổ 
và các nguồn tài nguyên do tổ tiên để lại sẽ phục vụ cho con người như những nền tảng vật chất cho 
sự phát triển và toàn vẹn văn hóa. Quan niệm của người bản địa về quyền cho rằng: lãnh thổ do tổ 
tiên để lại là quyền  cá nhân của người dân bản địa, nhưng tài sản chung cộng đồng thì thuộc về tất cả 
các thế hệ, và do đó không được bán, loại bỏ hay phá hủy. Luật IPRA cung cấp một cách nhìn nhận rõ 
ràng và cụ thể về quyền đối với các nguồn tài nguyên truyền thống, nhằm đảm bảo sự phát triển bền 
vững và quyền của người dân tộc thiểu số.

NCIP chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các bước cần thiết để xác định, mô tả và xếp loại những 
vùng đất mà người dân bản địa quản lý theo truyền thống và bảo vệ quyền của họ. Sau khi các yêu cầu 
và các văn bản pháp luật cần thiết được hoàn thiện, NCIP sẽ cấp một giấy chứng nhận về quyền đối 
với đất do ông cha để lại (CADT), chứng nhận này sẽ là sự thừa nhận chính thức về quyền của người 
dân bản địa đối với đất đai của ông cha. Cho tới thời điểm này, NCIP đã ban hành 71 giấy chứng nhận 
về quyền sở hữu đất, bao gồm 1.635.973 ha và 180 giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho 5.628 
ha. Tóm lại là 251 giấy chứng nhận đã được ban hành cho 1.641.601 ha đất. 

Thông qua NCIP, luật IPRA đã qui định hỗ trợ pháp lý cho người dân và bắt buộc các chương trình và 
dự án phát triển phải tiến hành quy trình cung cấp thông tin và tham vấn trước với cộng đồng trước khi 
tiến hành xây dựng các công trình này trên lãnh thổ của người bản địa. Nó cũng khuyến khích cộng 
đồng bản địa vận dụng các luật tục truyền thống để giải quyết các tranh chấp cũng như phát huy hệ 
thống công lý đa dạng và các cách giải quyết tranh chấp dựa trên thực tiễn truyền thống để xử lý các 
vấn đề của nội bộ cộng đồng và với các cộng đồng khác. Luật IPRA đã trở thành một công cụ hướng 
dẫn cho người dân bản địa trong việc giải quyết các xung đột và phát triển hệ thống công lý truyền 
thống phù hợp với hệ thống pháp lý hiện thời của quốc gia.

Nói chung, kinh nghiệm của Phillipine đã chỉ ra rằng, với sự công nhận hợp pháp về quyền của người 
dân bản địa, những giá trị đầy ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn của lãnh thổ do ông cha để lại đối với 
sự phát triển dân tộc đã được thừa nhận. Sự công nhận những quyền về đất đai theo phong tục tập 
quán đã góp phần vào việc khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của người dân bản địa đối với 
việc bảo vệ rừng và thế giới tự nhiên,  làm cho nó ngày càng có giá trị hơn đối với cuộc sống. Nó cũng 
khuyến khích khai thác gỗ theo quy chế, thu hái lâm sản, những cố gắng của cộng đồng trong việc 
trồng những loài gỗ có giá trị, trồng cây thuốc nam và những loài thực vật khác, trong việc bảo tồn và 
phân loại thực vật theo luật tục và tri thức truyền thống. Các điều luật này cho phép cộng đồng bản địa 
lên tiếng phản đối những dự án khai thác khoáng sản trên lãnh địa với số lượng ngày càng gia tăng, 
cho dù sự phản đối này thường yếu ớt so với những lợi ích khổng lồ từ việc khai khoáng. Như vậy, 
người bản địa phải trở thành những chủ thể trong các quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là ở 
vùng dân tộc, miền núi.

 



đất đai theo phong tục của người dân tộc thiểu số.
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