
 
 

 

 
 

HOẠT ĐỘNG FORLAND
 

Giới thiệu về FORLAND

Liên minh Đất rừng (FORLAND) được thành lập cuối năm 2010 trong khuôn khổ chương

trình Programmatic Approach của ICCO - Hà Lan. Đến năm 2014, sát nhập với mạng lưới

Land Rights Network ở miền Trung, lấy tên hoạt động là FORLAND như hiện nay. Từ năm

2010, FORLAND đã triển khai các hoạt động VĐCS dựa vào bằng chứng về rà soát, thu

hồi đất đai của các nông lâm trường quốc doanh (NLTQD) nhằm tạo quỹ đất cho đồng

bào dân tộc thiểu số; và giao đất giao rừng cho người dân. Xem chi tiết tại đây

Tham vấn cộng đồng về Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (BV&PTR) được Chủ tịch Nước ký ban hành vào ngày 14.

12. 2004 là một đạo luật quan trọng, thể hiện được chủ trương bảo vệ và phát triển rừng

của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Trong năm 2014, FORLAND sẽ phối hợp

với các bên liên quan (TCLN, Cục KL, truyền thông báo chí, cộng đồng, chính quyền địa

phương…) thực hiện tham vấn cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hộ gia đình và cộng

đồng được qui định trong Luật BV&PTR 2004 cũng như trong việc thực hiện Luật. Xem

chi tiết tại đây

http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/15/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-forland/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/22/tham-van-cong-dong-ve-luat-bao-ve-va-phat-trien-rung/


Lồng ghép giới trong Luật BVPTR và một số văn bản dưới luật liên quan

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) đã bộc lộ một số điểm hạn chế sau 10 năm

thực thi. Một trong những điểm hạn chế là sự thiếu lồng ghép giới trong vấn đề tiếp cận và

quản lý, sử dụng và phát triển rừng cho nam giới và nữ giới.  Nhà nước đã có chủ trương

điều chỉnh, sửa đổi lại Luật BV&PTR trong những năm tới đây để phù hợp với thực tế và

đồng bộ với các Luật và chính sách liên quan. Trong bối cảnh này, FORLAND tiến hành

nghiên cứu Vận động chính sách lồng ghép giới trong quá trình sửa đổi luật BV&PTR và

các văn bản dưới luật liên quan. Xem chi tiết tại đây

Đánh giá hiện trạng tranh chấp và xung đột quyền sử dụng đất  trong hệ thống

khu bảo tồn ở Việt Nam

Trong năm 2014, FORLAND tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá được hiện trạng và

tác động của chồng lấn, tranh chấp, xung đột quyền sử dụng đất ở các Vườn quốc gia/

khu bảo tồn rừng đặc dụng của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị về giải quyết tranh

chấp, góp phần tác động đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách đồng quản lý rừng,

chia sẻ lợi ích và chính sách liên quan khác theo hướng hài hòa quyền và lợi ích của cộng

đồng địa phương đối với rừng và đất rừng cũng như đảm bảo các mục tiêu quản lý bền vững khu bảo tồn và đa dạng

sinh học. Xem chi tiết tại đây

Vận động ban hành chính sách của Chính phủ về đánh giá NLTQD và tăng

cường cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc và miền núi

Trong năm 2013 và giai đoạn trước đây, FORLAND đã thực hiện nhiều nghiên cứu liên

quan đến NQ 28/2003 của BCT, NĐ 200/2004 của CP, các TT 38/2007 và TT 07/2011 về

hướng dẫn thủ tục thực hiện GĐGR và đã phát hiện nhiều bất cập trong quá trình tiếp cận

quỹ đất rừng cho người dân tộc thiểu số miền núi trong việc rà soát quỹ đất từ các Nông

lâm trường quốc doanh (NLTQD).  Xem chi tiết tại đây

Hội thảo xác định vấn đề cần tham vấn trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Ngày 26/4/2014, tại Huế, Liên minh Đất rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo xác định

các vấn đề liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

năm 2004. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng đồng về Luật Bảo

vệ và Phát triển rừng” của FORLAND do tổ chức Oxfam Anh tài trợ. Xem chi tiết tại đây

Thúc đẩy hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp Các Hội khoa học và

kỹ thuật Việt Nam

Ngày 18 tháng 4 năm 2014, tại Tổng cục Lâm nghiệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm

nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đã chủ trì cuộc làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ

thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về xây dựng chương trình hợp tác giữa Tổng cục

Lâm nghiệp và Liên hiệp hội Việt Nam. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Vận

động ban hành chính sách của Chính phủ về đánh giá Nông lâm trường quốc doanh và

tăng cường cơ hội tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc và miền núi” do Liên minh Đất rừng (FORLAND) thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

Tập huấn về thể chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam

Từ ngày 27 đến 28/4/2014, tại Huế, Liên minh FORLAND đã tổ chức buổi tập huấn “Thể 

chế và chính sách lâm nghiệp Việt Nam” cho các tổ chức thành viên. Tập huấn nằm trong

khuôn khổ dự án “Tham vấn cộng động về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” của FORLAND

do tổ chức Oxfam Anh tài trợ. Xem chi tiết tại đây

http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/22/long-ghep-gioi-trong-luat-bvptr-va-mot-so-van-ban-duoi-luat-lien-quan/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/22/danh-gia-hien-trang-tranh-chap-va-xung-dot-quyen-su-dung-dat-trong-he-thong-khu-bao-ton-o-viet-nam/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/22/van-dong-ban-hanh-chinh-sach-cua-chinh-phu-ve-danh-gia-nong-lam-truong-quoc-doanh-va-tang-cuong-co-hoi-tiep-can-dat-dai-cho-dong-bao-dan-toc-va-mien-nui/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/05/09/hoi-thao-xac-dinh-cac-van-de-lien-quan-den-ho-gia-dinh-va-cong-dong-trong-luat-bvptr-2004-can-tham-van/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/05/08/thuc-day-hop-tac-giua-tong-cuc-lam-nghiep-va-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-viet-nam/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/05/09/tap-huan-ve-the-che-va-chinh-sach-lam-nghiep-viet-nam/


Tập huấn tham vấn cộng đồng

Từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2014, Oxfam Anh đã tổ chức đợt tập huấn tham vấn cộng

đồng cho các Liên minh vận động chính sách. Mục chủ yếu nâng cao năng lực cho các

thành viên Liên minh Đất rừng (FORLAND) và các liên minh khác nhằm phục vụ cho quá

trình tham vấn cộng đồng sắp tới. Xem chi tiết tại đây

 

Hội thảo đánh giá kết quả và định hướng hoạt động

Ngày 29/5/2014, tại khách sạn Công Đoàn, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Liên minh Đất

rừng (FORLAND) đã tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá các hoạt động từ đầu năm 2014 đến

nay và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Tham gia hội thảo có đại diện 7 thành viên liên

minh và đại diện Oxfam. Xem chi tiết tại đây

 

 

TIN TỔNG HỢP

 

Vẫn “nóng” vấn đề đất đai

Sáng 15-4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức giao lưu trực

tuyến giữa Bộ và các sở với người dân và doanh nghiệp. Nhiều câu hỏi, thắc mắc của

người dân đã được các lãnh đạo bộ giải đáp thỏa đáng. Đây là đợt giao lưu trực tuyến

thứ 14 do Bộ TN&MT tổ chức thực hiện. Tính đến sáng 15-4, đã có gần 700 câu hỏi gửi

hệ thống giao lưu trực tuyến, trong đó 85% số câu hỏi đề cập đến vấn đề đất đai. Xem chi

tiết tại đây

Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Các đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai thường chiếm hơn 80% tổng số

đơn, thư, do đó, Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan cần sớm ban hành các văn bản quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Đó là đề nghị được UBND tỉnh

Lâm Đồng nêu lên tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc

hội về việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của tỉnh Lâm

Đồng, ngày 31-3. Xem chi tiết tại đây

Đắk Nông dành hơn 180 tỷ đồng giúp bà con dân tộc thiểu số

Trong 2 năm 2014-2015, tỉnh Đắk Nông dự kiến sẽ chi hơn 180 tỷ đồng để cấp đất sản

xuất, đất ở và xây dựng công trình nước sinh hoạt cho bà con dân tộc thiểu số nghèo trong

tỉnh; giúp bà con chuyển đổi nghề nghiệp, mua dụng cụ sản xuất và học nghề. Trong đó,

nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 74 tỷ đồng, vốn vay từ ngân hàng chính sách

xã hội gần 63 tỷ đồng, vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lồng ghép

trên 43 tỷ đồng. Xem chi tiết tại đây

Bộ TNMT giao lưu trực tuyến: 85 % câu hỏi thuộc lĩnh vực đất đai

Sáng nay, 15.4, Bộ TNMT cùng 63 Sở TNMT tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về công tác

quản lý nhà nước nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp. Trong

số hơn 700 câu hỏi gửi tới, có đến 85% câu hỏi liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đợt giao

lưu trực tuyến lần này là đợt giao lưu thứ 14 do Bộ TNMT tổ chức, từ năm 2014 Bộ TNMT

sẽ tổ chức giao lưu mỗi năm 2 lần. Xem chi tiết tại đây

 

http://forlandvn.wordpress.com/2014/06/06/tap-huan-tham-van-cong-dong/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/06/06/tap-huan-tham-van-cong-dong/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/06/06/hoi-thao-danh-gia-ket-qua-va-dinh-huong-hoat-dong/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/19/van-nong-van-de-dat-dai/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/15/can-som-ban-hanh-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/25/dak-nong-danh-hon-180-ty-dong-giup-ba-con-dan-toc-thieu-so/
http://forlandvn.wordpress.com/2014/04/19/bo-tnmt-giao-luu-truc-tuyen-85-cau-hoi-thuoc-linh-vuc-dat-dai/


Cấp gần một trăm héc-ta đất rừng trái pháp luật

Trong khi người dân không có đất sản xuất phải đi nơi khác làm thuê, thì UBND huyện Thường

Xuân (Thanh Hóa) cấp trái thẩm quyền cho Công ty TNHH TMDV-XNK Nam An (Công ty Nam

An) hơn 80 ha tại 2 xã miền núi đặc biệt khó khăn Lương Sơn và Yên Nhân. Xem chi tiết tại đây

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng năm 2004

Quyết định 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

Quyết định số 126/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ

và phát triển bền vững rừng đặc dụng

Quyết định 218/ QĐ-TTg về chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng

nước nội địa Việt Nam

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao

hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Luật đất đai

 

                       

http://forlandvn.wordpress.com/2014/06/02/cap-gan-mot-tram-hec-ta-dat-rung-trai-phap-luat/
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=18584
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-24-2012-QD-TTg-chinh-sach-dau-tu-phat-trien-rung-dac-dung-vb140171.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=154515
http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-218-QD-TTg-2014-quan-ly-he-thong-rung-dac-dung-khu-bao-ton-bien-vung-nuoc-den-2020-vb220432.aspx
http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=279&leader_topic=688&id=BT2631433079
http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28824

