
Đà Nẵng, 8/2016 

SÁNG KIẾN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

(Advocacy Initiative – AI) 

TIẾP TỤC VẬN ĐỘNG SỬA ĐỔI, THAY THẾ LUẬT 

BV&PTR/LUẬT LÂM NGHIỆP NHẰM BẢO VỆ QUYỀN 

VÀ LỢI ÍCH CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 



I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Quốc hội đã đồng ý đưa Luật lâm nghiệp vào lộ trình xây dựng 
Luật năm 2017. Tháng 9 – 12 lấy ý kiến và hoàn thành dự thảo Luật 
Lâm nghiệp; Tháng 1 – 5 trình sang các bộ ngành (Bộ Tư Pháp, 
Chính phủ thông qua; UBTCQH; Trình cho cuộc họp QH lần 1); 
Tháng 10, trình lần 2 cho kz họp QH xem xét thông qua. 

 FORLAND quan tâm đến quyền và lợi ích của CĐ và HGĐ được 
quy định trong Luật. 

 Đề xuất một số nội dung để điều chỉnh/ bổ sung về quyền và lợi 
ích của CĐ và hộ gia đình trong hoạt động BV&PTR 



II. MỤC TIÊU 

• Mục tiêu chung: Góp phần đảm bảo quyền, lợi ích cũng như 
khẳng định vai trò và sự tham gia của chủ rừng là hộ gia đình và 
cộng đồng và các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng trong Luật 
BV&PTR/Luật lâm nghiệp.  



IV. KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ CÁC CHỈ SỐ 

Kết quả 1:  Các vấn đề 
chính sách liên quan 
đến quyền và lợi ích 
của chủ rừng là hộ gia 
đình trong Luật 
BV&PTR và các luật liên 
quan được hệ thống 
hóa từ các báo cáo 
nghiên cứu, đánh giá 
trong thời gian qua. 

01 báo cáo tóm tắt tất cả vấn đề chính sách liên quan 
đến quyền và lợi ích của chủ rừng là hộ gia đình  

- Báo cáo được chia sẻ cho các cơ hoạch định chính 
sách và các bên liên quan khác.  



IV. KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ CÁC CHỈ SỐ 

Kết quả 2: Các khuyến 
nghị góp ý về quyền, lợi 
ích, vai trò và sự tham 
gia của các chủ rừng là 
hộ gia đình và cộng 
đồng được các cơ quan 
HĐCS tiếp nhận và 
tham khảo trong quá 
trình xây dựng Luật 
Lâm nghiệp.  

Ít nhất 3 bản khuyến nghị chính sách (mỗi bản khuyến 
nghị một nhóm các chủ đề) liên quan đến các vấn đề 
quyền và lợi ích của các chủ rừng là hộ gia đình và 
cộng đồng trong BV&PTR được các cơ quan hoạch 
định chính sách tiếp nhận và tham khảo trong quá 
trình xây dựng Luật lâm nghiệp. 

Có khoảng 60-70% các vấn đề chính sách trong mỗi 
bản khuyến nghị nói trên được ghi nhận vào trong dự 
thảo Luật Lâm nghiệp.  

Các qui định trong dự thảo Luật lâm nghiệp được điều 
chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới đáp ứng theo các 
khuyến nghị chính sách.  



IV. KẾT QUẢ MONG ĐỢI VÀ CÁC CHỈ SỐ 

KQ 3. Khuyến nghị về sửa 
đổi, bổ sung Luật BV&PTR 
liên quan đến HGĐ và CĐ 
được chuyển đến TCLN và 
được chấp nhận  

Tổ chức 2 buổi tọa đàm về góp ý chỉnh sửa Luật BV&PTR 
2004 

Các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến các khuyến 
nghị về sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR của FORLAND thông 
qua các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách 

Khuyến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR của FORLAND 
được chuyển tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
tạo ra sự quan tâm chung của dư luận xã hội 



V. TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  
  STT Hoạt động Thời gian  Tiến độ/ Kết quả 

1 

Họp thành lập nhóm tư liệu 

hóa và thống nhất Khung tài 

liệu 

6/2016 

Thống nhất khung tài liệu. 

Lập nhóm tư liệu hóa gồm 

một số thành viên FORLAND 

và chuyên gia LN 

2 Viết báo cáo tổng hợp 7-8/2016 

Đã hoàn thiện tổng hợp tài 

liệu và viết 1 số phần trong 

báo cáo. Dự kiến khoảng 

Tuần 1 tháng 9 hoàn thành 

dự thảo 

3 
Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo 

tư liệu hóa 
9/2019 Dự kiến tuần 4/tháng 9 



V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN HẾT 2015 
STT Hoạt động Thời gian  Tiến độ/ Kết quả 

4 
Xây dựng khuyến nghị chính 

sách 
9/2016 Dự kiến tuần 3/tháng 9 

5 Hội thảo góp ý khuyến nghị CS 10/2016 
Dự kiến cuối háng 9 đầu tháng 

10 

6 Xây dựng phóng sự và viết báo 12/2016 Dự kiến trong tháng 10-11 

7 

Hội thảo với các cơ quan HĐCS 

và soạn thảo dự thảo Luật Lâm 

nghiệp về sử dụng các khuyến 

nghị chính sách của FORLAND 

vào thực tế 

2-3/2017 

8 Thiết kế, in ấn tài liệu của DA 3/2017 



1. Thuận lợi 

- Sự hỗ trợ tích cực của các chuyên gia 

- Cơ hộ VĐCS rõ ràng: QH đã đồng ý đưa Luật LN vào lộ trình 
xây dựng Luật 2017 

 

 

 

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 



2. Khó khăn 

- Kế hoạch xây dựng Luật thay đổi theo lộ trình mới so với dự 
kiến ban đầu. 

- Phê duyệt DA chậm dẫn đến một số hoạt động của DA không 
theo kế hoạch. 

- Phối hợp triển khai hoạt động giữa các thành viên còn chậm. 

- Nguồn tài liệu, thông tin, báo cáo về tác động của luật đến hộ 
gia đình và cộng đồng còn rời rạc, phân tán và chưa có tính 
khoa học cao. 

 

 

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 




