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Vinh, tỉnh Nghệ An với sự
và địa phương, các tổ chức phi chính ph

Hội nghị đã thảo lu
đổi) hiện đang được đăng trên c
triển Nông thôn (NN&PTNT
trực tiếp từ các nhà khoa h
chức khoa học công nghệ,
khuyến nghị như sau: 

 

I. NHỮNG ĐIỂM TÍCH C

So với Luật BV&PTR 2004, d
trọng, thể hiện sự thay đ
nhằm bảo vệ môi trường mà là m
môi trường cũng đã được kinh t
vụ lưu giữ carbon.Với chứ
suốt chuỗi giá trị từ khâu tr
trong nước và quốc tế. Dự
tộc thiểu số và luật tục truy

Dự thảo Luật cũng k
năm 2004, bổ sung những quy đ

ất rừng - FORLAND 
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KHUYẾN NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI 
T BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (S

ảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi),
y ban KHCN&MT của Quốc hội, 

p các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

hương trình hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa h
và Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) giai đo

giao cho Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát tri
p các luận cứ khoa học nhằm góp ý cho việ
(BV&PTR) năm 2004. Để thực hiện nhiệm v

i Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền trung (CRD) và các th
ng (FORLAND) tổ chức hội nghị tham vấn khuy

n rừng (sửa đổi) vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 t
ự tham dự của đại diện các ban, ngành liên quan trung ương 
c phi chính phủ trong nước và quốc tế.  

o luận các nội dung liên quan đến dự thảo Lu
c đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghi

NN&PTNT). Từ các báo cáo đề dẫn, tham luận và ý ki
các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp và đ

, Hội nghị đã ghi nhận một số kết quả đạt đư

M TÍCH CỰC CỦA DỰ THẢO LUẬT BV&PTR 

t BV&PTR 2004, dự thảo luật đã có nhiều điều ch
thay đổi cách nhìn nhận ngành lâm nghiệp không ch

ng mà là một ngành kinh tế đặc thù. Trong đó, ch
c kinh tế hóa bằng các khái niệm như dịch v
ức năng là một ngành kinh tế, dự thảo luậ

khâu trồng rừng cho đến chế biến, tiêu thụ phù h
ự thảo luật cũng đã ghi nhận vai trò của các c

c truyền thống trong sử dụng tài nguyên rừng. 

ũng kế thừa những quy định còn phù hợp c
ng quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn; b
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I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

do – Hạnh phúc 

tháng 11 năm 2016 

 
NG (SỬA ĐỔI) 

i), 

n Nông thôn 

i Khoa học và Kỹ thuật 
giai đoạn 2016 – 2017, 

át triển (CIRD) thực 
ệc sửa đổi Luật Bảo 

m vụ này, Trung tâm 
n trung (CRD) và các thành 

n khuyến nghị dự thảo 
i) vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại thành phố 

n các ban, ngành liên quan trung ương 

o Luật BV&PTR (sửa 
Nông nghiệp và Phát 
n và ý kiến phát biểu 

p và đại diện các tổ 
t được và có một số 

T BV&PTR (SỬA ĐỔI) 

u chỉnh, bổ sung quan 
p không chỉ đơn thuần 

c thù. Trong đó, chức năng bảo vệ 
ch vụ môi trường, dịch 

ật đã bao quát xuyên 
phù hợp với thị trường 

a các cộng đồng dân 
ng.  

p của Luật BV&PTR 
n; bảo đảm tính liên 
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tục, tính thống nhất và đồng b
liên quan, hài hòa hóa các 
thảo Luật đã bổ sung một s
và thương mại lâm sản, hợ
đầu tư tài chính dịch vụ công. M
đầy đủ như cộng đồng dân cư thôn, d
trường rừng, quản lý rừng b

Mặc dù các nội dung đư
sự nỗ lực rất cao của cơ quan so
thảo luận và điều chỉnh thêm 
đầy đủ nhu cầu và nguyện v

II. NHỮNG ĐIỂM CẦN TI

Dự thảo Luật chưa có gi
trong Báo cáo tổng kết thi hành Lu
dựng Luật Lâm nghiệp thay th

1) Phân loại rừng: Báo cáo t
bộc lộ hạn chế, bất cập. Phân 3 lo
khác nhau để quản lý, sử dụng ph
rừng đều có các chức năng ph
Hơn nữa, việc phân 3 loại rừng ch
thế giới. Tuy nhiên dự thảo Luật vẫn giữ nguy
2004 mà không có bất kỳ một thay đổi hoặc giải pháp để khắc phục những điểm yếu 
trên đây. 

2) Hình thức quản lý: Báo cáo t
thống tổ chức sản xuất và d
Nhà nước sau sắp xếp vẫn n
sản xuất. Các công ty lâm nghi
diện tích rừng tự nhiên này. Tuy nhiên dư th
lý phù hợp. 

3) Về chuyển mục đích sử
thiếu quy định cụ thể về tiêu chí và điều kiện chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích 
sử dụng khác, chưa quy đ
có thẩm quyền cho phép; khắc phục hậu quả sau chuyển mục đích sử dụng rừ
dung này vẫn chưa được quy định r

4) Về giao rừng, cho thuê r
quy định rõ cơ chế phối h
trường và hỗ trợ kinh phí đ
nội dung này. 2) Đối với khó khăn do công tác qu
định khi giao rừng chỉ xác định diện tích r
lượng hóa về số lượng, ch
căn cứ để xác định giá trị r
này. 

ất rừng - FORLAND 

ng bộ giữa quy định của Luật BV&PTR v
liên quan, hài hòa hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết ho

t số nội dung, chương, điều hết sức quan tr
ợp tác quốc tế, hệ thống quản lý các cơ quan chuyên ngành, 
công. Một số khái niệm, thuật ngữ được đ

ng dân cư thôn, dịch vụ môi trường rừng, chi tr
ng bền vững. 

i dung được thiết kế, bổ sung quy định toàn di
a cơ quan soạn thảo Luật, Dự thảo vẫn còn mộ

thêm để Luật được ban hành có chất lượng t
n vọng của người dân. 

N TIẾP TỤC ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

chưa có giải pháp giải quyết thỏa đáng những khó khăn, b
t thi hành Luật BV&PTR 2004 và Báo cáo thuy

p thay thế Luật  BV&PTR 2004. Cụ thể ở một s

: Báo cáo thuyết minh cho rằng quản lý theo 3 lo
Phân 3 loại rừng đã buộc phải có 3 loại c

ể quản lý, sử dụng phù hợp với từng loại rừng trong khi bản thân mỗi loại 
ừng đều có các chức năng phòng hộ, bảo tồn và sản xuất, có mối li

ại rừng chưa phù hợp với phân loại rừng của nhiều n
ự thảo Luật vẫn giữ nguyên phân 3 loại rừng nh
ất kỳ một thay đổi hoặc giải pháp để khắc phục những điểm yếu 

Báo cáo thuyết minh nhận định chưa có quy đ
t và dịch vụ lâm nghiệp cấp cơ sở. Các công ty lâm nghi

n nắm giữ một số lượng lớn diện tích rừng t
t. Các công ty lâm nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quan lý 

nhiên này. Tuy nhiên dư thảo Luật chưa quy định các hình th

ử dụng rừng: Điểm yếu được nhắc đến trong Báo cáo là Lu
nh cụ thể về tiêu chí và điều kiện chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích 

chưa quy định diện tích tối đa được phép chuyển mục đích v
ẩm quyền cho phép; khắc phục hậu quả sau chuyển mục đích sử dụng rừ

ợc quy định rõ trong dự thảo Luật. 

ng, cho thuê rừng:1) Khó khăn được đề cập trong các báo cáo là 
i hợp giữa cơ quan lâm nghiệp và cơ quan tài nguyên môi 

kinh phí để thực hiện những quy định trên. Dự thả
i khó khăn do công tác quản lý bảo vệ rừ

rừng chỉ xác định diện tích rừng và xác định sơ bộ trạng thái rừng
ng, chất lượng gỗ, lâm sản trên diện tích khi giao, nên không có 

rừng tăng thêm. Dự thảo Luật mới chưa xác đ
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với các luật khác có 
t hoặc gia nhập. Dự 

c quan trọng như chế biến 
ơ quan chuyên ngành, 
c định nghĩa rõ ràng, 

ng, chi trả dịch vụ môi 

nh toàn diện, đầy đủ, thể hiện 
ột số điểm cần được 
ng tốt hơn, phản ánh 

ng khó khăn, bất cập 
t BV&PTR 2004 và Báo cáo thuyết minh xây 

t số điểm sau đây: 

n lý theo 3 loại rừng ngày càng 
ộc phải có 3 loại cơ chế, chính sách 

ợp với từng loại rừng trong khi bản thân mỗi loại 
ản xuất, có mối liên hệ với nhau. 

ợp với phân loại rừng của nhiều nước trên 
ại rừng như Luật BV&PTR 

ất kỳ một thay đổi hoặc giải pháp để khắc phục những điểm yếu 

nh chưa có quy định cụ thể về hệ 
. Các công ty lâm nghiệp của 

ng tự nhiên là rừng 
u khó khăn, lúng túng trong quan lý 

nh các hình thức quản 

n trong Báo cáo là Luật 
nh cụ thể về tiêu chí và điều kiện chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích 

ợc phép chuyển mục đích và cơ quan 
ẩm quyền cho phép; khắc phục hậu quả sau chuyển mục đích sử dụng rừng. Nội 

p trong các báo cáo là chưa 
p và cơ quan tài nguyên môi 

ảo Luật chưa làm rõ 
ừng tạo ra được xác 

trạng thái rừng, không 
n tích khi giao, nên không có 

i chưa xác định rõ nội dung 
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5) Về quyền và nghĩa vụ c
giải pháp giải quyết thỏa đáng trong d
nghĩa vụ, trách nhiệm quả
nghiệp lâm nghiệp, đặc bi
cho công ty. 2) Cộng đồng dân cư thôn đư
các chủ rừng khác, như quy
quyền sử dụng rừng được giao
chuyển nhượng quyền sử
nhiên là rừng sản xuất trên m
đình chăm sóc bảo vệ có đư

6) Về hệ thống tổ chức cơ quan chuyên ngành lâm nghi
định là: 1) Hệ thống chuyên ngành lâm nghi
định những nguyên tắc cơ b
bản dưới luật qui định nên thiếu thống nhất trong quy đ
này trong dự thảo luật mớ
định. 

Nếu dự thảo quy đinh r
tổ chức lực lượng bảo vệ
động trong bảo vệ rừng, do v
thực thi chức năng giám sát ch
phạm pháp luật về bảo vệ 

7) Về bất cập giữa Luật BV&PTR v
không giao đất có rừng tự
sản xuất là rừng tự nhiên... Chưa đư

 

III. MỘT SỐ KHUYẾN NGH

3.1. Về cấu trúc dự thảo Lu

Cấu trúc dự thảo L
nghiệp, tức là theo logic c
vệ, phát triển, sử dụng, chế
chuyên đề bị chia cắt (như quy
- kế hoạch liên quan đến rừ

Khuyến nghị: Cân nhắ
định một công cụ quản lý
Nhà nước, với các chủ
luật, quy hoạch, tài chính, hành chính, qu
chẽ giữa các chuyên đề
thì tạo điều kiện cho ngư
hơn. 

 

3.2. Về các nguyên tắc qu

ất rừng - FORLAND 

của chủ rừng: Các khó khăn được nhận đ
a đáng trong dự thảo Luật là:  1) chưa quy đ
ản lý rừng của công ty lâm nghiệp với tư cách là m

c biệt chính sách về rừng tự nhiên là rừng s
ng dân cư thôn được giao rừng nhưng không có các quy

ng khác, như quyền cho thuê, thế chấp, góp vốn kinh doanh b
c giao. 3) Chưa làm rõ quy định chủ rừng là h
ử dụng đất, nhưng lại không được chuyể

t trên mảnh đất đó. và 4) Phần rừng tự nhiên gia tăng do h
có được thế chấp, bảo lãnh. 

c cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp: Khó khăn đư
ng chuyên ngành lâm nghiệp thiếu thống nhất, ổn đ

c cơ bản về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm mà trao cho văn 
n thiếu thống nhất trong quy định về nhiệm vụ
ới chưa rõ và vẫn đề nghị giao cho văn b

o quy đinh rõ và cụ thể về nghĩa vụ của chủ rừng, có th
ệ rừng của chủ rừng để thực hiện nghĩa v

ng, do vậy lực lượng kiểm lâm có thể tổ chức l
c năng giám sát chủ rừng và xử lý vi phạm của chủ rừ

 rừng. 

t BV&PTR với Luật Đất đai: Các bất cập đư
ự nhiên cho hộ gia đình, chuyển nhượng quy

nhiên... Chưa được thay đổi trong dự thảo văn bả

N NGHỊ XEM XÉT BỔ SUNG VÀO DỰ

o Luật: 

Luật hiện nay đang đi theo hướng chuỗ
c là theo logic của ngành sản xuất lâm nghiệp với các nộ

ế biến, hợp tác, đầu tư. Nếu theo cấu trúc này thì nhi
t (như quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, tài chính r

ừng …).  

ắc cấu trúc lại Luật sửa đổi theo hướng m
n lý và điều tiết của Luật, theo mối quan h

ủ rừng, với cộng đồng và với các công cụ qu
ch, tài chính, hành chính, quản trị) để Luật sửa đổi có s

ề cũng như rõ ràng, mạch lạc hơn. Luật đư
n cho người áp dụng hiểu rõ và chính xác, việc th

c quản trị trong lâm nghiệp: 
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n định nhưng chưa có 
chưa quy định rõ về quyền, 

i tư cách là một doanh 
ng sản xuất được giao 

ng nhưng không có các quyền như 
n kinh doanh bằng giá trị 

ng là hộ gia đình được 
ển nhượng rừng tự 

nhiên gia tăng do hộ gia 

: Khó khăn được nhận 
n định. 2) Không qui 

tổ chức và hoạt động của kiểm lâm mà trao cho văn 
nh về nhiệm vụ. Các quy định 

giao cho văn bản dưới Luật quy 

ng, có thể quy định về 
ĩa vụ và tăng tính chủ 

c lại gọn nhẹ hơn để 
ừng và đối tượng vi 

p được nhận định như 
ng quyền sử dụng rừng 

ản Luật mới này. 

Ự THẢO LUẬT 

i giá trị ngành lâm 
ội dung quản lý, bảo 

u trúc này thì nhiều mạch 
ng, tài chính rừng, quy hoạch 

ỗi một chương quy 
i quan hệ giữa rừng với 

quản lý rừng (pháp 
i có sự liên kết chặc 

t được cấu trúc hợp lý 
c thực thi Luật sẽ tốt 
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Các nguyên tắc đảm b
một yếu tố mới trong đổi m
Công khai, minh bạch thông tin qu
quản lý và giám sát, và iii)
trình.  

Dự thảo Luật đã tiế
nhưng quy định chưa đảm b
trong dự thảo Luật qui đị
(dù là trực tiếp hay gián ti
luật khác của Việt Nam đề

Khuyến nghị: Dự thảo Lu
gia hiệu quả của các bên liên quan, tính công khai và minh b
nhiệm giải trình của các cơ quan qu

3.3. Phân biệt các khái ni

Dự thảo hiện đang 
“quyền sử dụng đất” và “quy
chất của vấn đề, đó là: Quy
đai để vận hành đất đai trong cơ ch
có sở hữu toàn dân về đất đai, không có s
tài sản gắn liền với đất, quy
nhận. Nói chung, đất rừng phòng h
nhân, cộng đồng dân cư; nhưng r
hưởng dụng lâm sản ngoài g
không nhất thiết phải tuân th
quyền trồng rừng hay phát tri
đó.  

Khuyến nghị:Dự thảo nên 
dụng rừng” để phân biệt v

3.4. Khái niệm cộng đồng dân cư: 

Khái niệm cộng đồng dân cư thôn
với vùng đồng bằng châu th
đồng là một thực thể liên k
tục tập quán hơn là thông qua đ
nhưng rất chặt chẽ. Các c
theo luật tục ràng buộc còn m

Khuyến nghị: Nên sử dụ
là ranh giới địa lý. Dự th
hướng theo cộng đồng truy
đồng dòng họ. 

3.5. Về quyền của chủ rừ

ất rừng - FORLAND 

m bảo quản trị tốt đã được thể hiện trong d
i mới thể chế quản lý hiện nay, bao gồm 3 nguyên t

ch thông tin quản lý, ii) Tạo cơ chế để ngườ
, và iii) Các cơ quan và cán bộ quản lý thực hi

ếp thu khá tốt nguyên lý quản trị trong qu
m bảo nhất quán và tính hệ thống. Ví dụ 
ịnh về sự tham gia của người dân/cộng đ

p hay gián tiếp) trong thực hiện chính sách lâm nghiệ
ều có điều khoản này.  

o Luật cần đảm bảo các nguyên tắc quản tr
a các bên liên quan, tính công khai và minh bạch, chú tr

a các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan. 

t các khái niệm “quyền sử dụng đất” và “quyền sử 

n đang đồng nhất này là không hợp lý hai khái ni
t” và “quyền sử dụng rừng”. Cần điều chỉnh lại cho phù h

, đó là: Quyền sử dụng đất có bản chất là thay thế quy
t đai trong cơ chế thị trường khi phải bảo vệ về m

t đai, không có sở hữu tư nhân về đất đai. Ngư
t, quyền sở hữu tư nhân về rừng sản xuất đư
ng phòng hộ, đất rừng đặc dụng không giao cho h

ng dân cư; nhưng rừng thì giao và người được giao có quy
n ngoài gỗ. Nguyên tắc ở đâu giao rừng thì ở đó 

i tuân thủ, có thể giao rừng nhưng không giao 
hay phát triển rừng trên đất đó và rừng đó thuộ

o nên thay  khái niệm “sử dụng rừng” thành khái ni
t với khái niệm “sử dụng đất”. 

ng dân cư:  

ng dân cư thôn chưa phù hợp với thực tế 
ng châu thổ Sông Hồng. Thực tế cuộc sống đã chứ

liên kết giữa các hộ gia đình với nhau thông qua văn hóa, phong 
p quán hơn là thông qua địa giới hành chính thôn hay xã. Đây là m

. Các cộng đồng, nhất là cộng đồng dân tộc thi
c còn mạnh hơn cả luật pháp.  

ụng thuật ngữ cộng đồng dân cư theo ranh gi
thảo Luật cần mở rộng hơn nữa khái niệm c

ng truyền thống như cộng đồng DTTS gắn vớ

ừng: 
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n trong dự thảo. Quản trị là 
nguyên tắc chính: i) 

ời dân tham gia vào 
c hiện trách nhiệm giải 

trong quản lý lâm nghiệp, 
 không có điều nào 

ng đồng trong giám sát 
ệp, trong khi đó các 

n trị, nhất là sự tham 
ch, chú trọng trách 

ử dụng rừng”. 

hai khái niệm quan trọng là 
i cho phù hợp với bản 

quyền sở hữu về đất 
mặt lý luận rằng chỉ 

t đai. Ngược lại, rừng là 
t được pháp luật thừa 

ng không giao cho hộ gia đình, cá 
c giao có quyền sử dụng và 

đó việc phải giao đất 
nhưng không giao đất. Người dân có 

ộc tài sản của người 

ng” thành khái niệm “hưởng 

Việt Nam, chỉ đúng 
ứng minh rằng cộng 

i nhau thông qua văn hóa, phong 
Đây là mối liên kết mở 
c thiểu số (DTTS) tuân 

theo ranh giới văn hóa hơn 
m cộng đồng dân cư 

ới luật tục và cộng 



Liên minh Đấ
 

Chủ rừng là người t
Luật lần 1 đã qui định. Do đó:

Khuyến nghị 1: Công nh
nhiên được tái tạo, được phát tri

Dự thảo Luật sửa đ
rừng cộng đồng được giao. 

Khuyến nghị 2: Xem xét chi ti
rừng khác nhau, ví dụ quy
quản lý rừng đối với rừng đ

3.6. Phân biệt rừng là tài s

Dự thảo Luật sửa đ
nguyên. Từ những qui định đó, quy
phù hợp và đúng với thực t
nay thì không phải tự nhiên mà có. N
sẽ mất và không thể tự phụ
thì cần xem đó là tài sản. Có như v
nhiên.Hiện nay, hơn 2 triệ
ban nhân dân (UBND) cấp xã do không có 
là quyền lợi không được xác đ
nguồn lực để bảo vệ tốt nh
rừng đối với rừng sản sản xu
chất lượng, diện tích rừng tr
cho nông dân và người nghèo.Bài h
tự nhiên. 

Khuyến nghị 1: Rừng tự
hồi thì cần xem đó là tài s

Mặt khác, dự thảo Lu
Ngành lâm nghiệp là ngành kinh t
đồng và quản lý trên một khu v
lao động cực nhọc, vất vả
sống. Tuy nhiên, trong dự 
người nghèo, đồng bào DTTS. 

Khuyến nghị 2: Bổ sung thêm các đi
các người DTTS. Điều này c
thể trong Luật Đất đai 2013

3.7. Về giao đất giao rừng

Dự thảo Luật sửa đ
chuyển mục đích sử dụng r
việc giao đất, cho thuê đấ
nhận quyền sử dụng đất.  

ất rừng - FORLAND 

i tự đầu tư thời gian, lao động và tài chính, như trong d
nh. Do đó: 

ông nhận quyền sở hữu rừng tự nhiên/động thự
c phát triển bằng vốn của chủ rừng,  

a đổi mới chỉ công nhận cộng đồng có quyền đư
c giao.  

em xét chi tiết hơn quyền của cộng đồng dân cư trong nhi
quyền kinh doanh lâm sản đối với rừng sản xu
ng đặc dụng và phòng hộ. 

ng là tài sản và rừng là tài nguyên: 

a đổi cần qui định rõ rừng nào là tài sản hay r
nh đó, quyền của chủ rừng sẽ được điều ch
c tế. Cần phải xác định rõ rừng tự nhiên trong b

nhiên mà có. Nếu không được đầu tư để bảo v
ục hồi.Rừng tự nhiên nếu do chủ rừng tự 

n. Có như vậy, chủ rừng mới có động lực đ
ệu ha rừng tự nhiên nghèo đang được quản lý t
p xã do không có đối tượng nhận rừng mà nguyên nhân chính 

c xác định rõ và đầy đủ.Trong khi đó, Nhà nư
t những diện tích này.Với việc công nhận quy

n xuất là rừng trồng cho thấy có một sự thay đ
ng trồng trên cả nước, tạo nên một ngành kinh k

i nghèo.Bài học này cần được áp dụng với rừ

ự nhiên nếu do chủ rừng tự đầu tư, khoanh nuôi, b
n xem đó là tài sản. 

o Luật sửa đổi cần đề cao tính nhân văn, tính minh b
p là ngành kinh tế, có tác động trực tiếp đến nhiề

t khu vực rộng lớn của đất nước. Ngành lâm nghi
ả gắn với khu vực có nhiều người nghèo, ngư
 thảo không có điều khoản nào đề cập đến v

ng bào DTTS.  

sung thêm các điều khoản thể hiện sự quan tâm, ưu tiên đ
u này cũng phù hợp chính sách của Nhà nướ

t đai 2013. 

ng: 

a đổi đã qui định việc giao rừng, cho thuê r
ng rừng phải đúng thẩm quyền và phải thực hi

ất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đ
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ng và tài chính, như trong dự thảo 

ực vật trong rừng tự 

n được hưởng lợi từ 

ng dân cư trong nhiều loại 
n xuất, quyền đồng 

n hay rừng nào là tài 
u chỉnh, bổ sung cho 

nhiên trong bối cảnh hiện 
o vệ thì rừng tự nhiên 

 đầu tư để phát triển 
c để phát triển rừng tự 

n lý tạm thời bởi ủy 
ng mà nguyên nhân chính 

.Trong khi đó, Nhà nước không có đủ 
n quyền sở hữu của chủ 

thay đổi đáng kể về 
t ngành kinh kế quan trọng 

ừng sản xuất là rừng 

, khoanh nuôi, bảo vệ, phục 

cao tính nhân văn, tính minh bạch. 
ều hộ gia đình, cộng 

c. Ngành lâm nghiệp là ngành 
i nghèo, người DTTS sinh 

n vấn đề ưu tiên cho 

quan tâm, ưu tiên đối với 
ớc được thể hiện cụ 

ng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, 
c hiện đồng thời với 

ng đất, cấp giấy chứng 



Liên minh Đấ
 

Khuyến nghị: Để tránh mâu thu
chức, công ty… thì dự th
rừng tự nhiên giao cho h
gắn liền với giao đất, hoặ

3.8. Về quản lý nhà nước

Luật BV&PTR 2004 
đặc dụng (có các BQL rừ
BQL rừng PH đầu nguồn…) mà d
thảo không đề cập đến qui đ
xuất, kể cả rừng tự nhiên và r
công tylâm nghiệp hoặc UBND các xã qu
là phải tổ chức quản lý như th

 

Khuyến nghị 1: Bổ sung các qui đ
xuất, kể cả rừng tự nhiên và r
quản lý rừng sản xuất… 

Về hệ thống tổ chứ
tế kỹ thuật, để phát triển b
hướng trong tương lai, vì v
Luật. 

Khuyến nghị 2: Về thể ch
lai, dự thảo không nên giao cho Chính ph
có thể đưa ra một số phương án khác nhau đ

3.9. Về tài chính lâm nghi

Tài chính của ngành l
rừng, thuếtài nguyên rừng, và qui đ
BV&PTR... Tất cả các nộ
mục.Trong dự thảo Luật s
trị rừng tại các điều 36 - 38 thu
rừng tại các điều 113 - 117 và ngu
tại Chương VIII về Hệ th
lâm nghiệp. Cách quy định như v
rừng.  

 

Khuyến nghị: 1) Dự thả
một mục các điều liên quan t
Luật sửa đổi cần quy định phương pháp lu
dụng vào quản lý rừng, các ngu
loại nghĩa vụ tài chính khác…

3.10. Một số khái niệm cầ

ất rừng - FORLAND 

tránh mâu thuẫn với qui định về chỉ giao đất rừ
thảo Luật có thể qui định: Trong trường hợ

nhiên giao cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư thì có th
ặc giao rừng mà chưa giao đất. 

c về lâm nghiệp: 

2004 đã qui định rõ về tổ chức quản lý đối vớ
ừng đặc dụng như KBTTN, VQG…), rừ

n…) mà dự thảo Luật sửa đổi đã kế thừa. Tuy nhiên, trong d
n qui định về tổ chức quản lý nhà nước đố

nhiên và rừng trồng. Các đối tượng rừng này hi
c UBND các xã quản lý, nhưng lại không có các qui đ

ư thế nào.  

sung các qui định cụ thể về tổ chức quản lý v
nhiên và rừng trồng, ví dụ như đốivới rừng sả

 

ức quản lý ngành lâm nghiệp: Với tư cách là m
n bền vững, cần có thể chế về tổ chức quản lý phù h
vì vậy cần cân nhắc kỹ và quy định vấn đề quan tr

chế về tổ chức quản lý phù hợp với định hư
giao cho Chính phủ quy định có thể dẫn đế

phương án khác nhau để thảo luận và góp ý ki

tài chính lâm nghiệp: 

a ngành lâm nghiệp trong Luật BV&PTR có thể
ng, và qui định các nguồn tài chính để 
ội dung này cần được quy định trong cùng m

t sửa đổi này đã quy định về định giá, đấu giá và xác đ
38 thuộc Chương II về Quản lý rừng; Đầu tư c

117 và nguồn tài chính trong lâm nghiệp tại các đi
thống cơ quan quản lý chuyên ngành và các ngu
nh như vậy chưa tạo thành công cụ tài chính đ

ảo Luật sửa đổi cần quy định tập trung v
u liên quan tới hệ thống tài chính của ngành lâm nghi

nh phương pháp luận định giá rừng, các công c
ng, các nguồn lực ngoài Nhà nước (như thương m

tài chính khác… 

ần bổ sung và làm rõ:  
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ừng tự nhiên cho tổ 
ợp rừng sản xuất là 

ì có thể giao rừng không 

ới các loại rừng như 
ừng phòng hộ (như 

a. Tuy nhiên, trong dự 
ối với loại rừng sản 

ng này hiện nay đang do các 
i không có các qui định cụ thể 

n lý với loại rừng sản 
ản xuất phải có ban 

i tư cách là một ngành kinh 
n lý phù hợp với định 
quan trọng này trong 

nh hướng trong tương 
ến tùy tiện. Dự thảo 

n và góp ý kiến. 

ể bao gồm: định giá 
 tạo nguồn lực cho 

nh trong cùng một chương hay 
u giá và xác định giá 
u tư của Nhà nước về 

i các điều 118 - 119 
n lý chuyên ngành và các nguồn lực trong 

tài chính đầy đủ để quản lý 

p trung về một chương hay 
a ngành lâm nghiệp nói chung.2) 

ng, các công cụ tài chính sử 
c (như thương mại carbon), các 



Liên minh Đấ
 

“Thu hồi rừng để phát triể
chung. Dự thảo cần giải thích cho rõ h
ích công cộng đề làm cơ s
tích rừng bị chuyển đổi m
đây có phải là lợi ích công c
nghĩa đó để phá rừng. 

Khyến nghị 1: Cần cụ th
lợi ích công cộng” để tránh l

Khái niệm “khoán” cũng c
rừng và bên nhận khoán. Lu
nhiều Nghị định dưới luật quy đ
thực hiện trên phạm vi lớn. Tuy nhiên, ho
đã làm phát sinh nhiều vấn đ

Khyến nghị 2: Làm rõ nộ

3.11. Về quyền tham gia giám sát c

Điều 28 Hiến pháp năm 2013 quy đ
trương, chính sách của Nhà nư
giám sát. Nội dung giám sát hi
ngành khác nhau thông qua giám sát gián ti
Đất đai 2013 có qui định quy
BV&PTR sửa đổi quy định quy
pháp luật hiện nay. 

Khuyến nghị: Bổ sung quy đ
thảo Luật 

.  

IV. MỘT SỐ ĐIỂM KHUY

Điều, khoản cần sửa đổi 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Điều 11. Nội dung quy hoạ
rừng cấp quốc gia 
 
8. Dự báo hiệu quả của quy 

ất rừng - FORLAND 

ển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công c
i thích cho rõ hơn thế nào là vì lợi ích quốc gia, th

làm cơ sở cho việc thu hồi rừng. Trong thời gian g
i mục đích để làm thủy điện, để trồng cây công ngh

i ích công cộng hay lợi ích quốc gia không, hay ch

thể hóa các trường hợp được gọi là “vì lợi ích qu
tránh lạm dụng. 

ũng cần được làm rõ đây là mối quan hệ như th
n khoán. Luật BV&PTR 2004 không có quy định v

t quy định về khoán (01, 135) và hoạt đ
n. Tuy nhiên, hoạt động khoán rừng hay khoán đ
n đề trong quản lý bên cạnh những kết quả

ội hàm của khái niệm “khoán”. 

n tham gia giám sát của người dân trong dự thảo Lu

n pháp năm 2013 quy định công dân có quyền giám sát các ch
a Nhà nước và Nhà nước phải tạo điều kiện đ

i dung giám sát hiện nay được quy định tại nhiều văn b
ngành khác nhau thông qua giám sát gián tiếp hoặc giám sát trực ti

nh quyền giám sát trực tiếp của người dân. Do đó, Lu
nh quyền giám sát của người dân là phù h

sung quy định về quyền tham gia giám sát của ngư

M KHUYẾN NGHỊ TRỰC TIẾP VÀO DỰ TH

 Lý do 

Chưa có công nhận quyền sở 
hữu rừng tự nhiên/động thực 
vật trong rừng tự nhiên được 
được phát triển bằng vốn của 
chủ rừng. Thiếu công nhận 
quyền này làm cho chủ rừng tự 
nhiên thiếu động lực để đầu tư 
phát triển rừng tự nhiên, chỉ 
muốn phát triển rừng trồng để 
có lợi ích được bảo hộ.  

Bổ sung quy
xuất là rừ
của chủ r
sử dụng, đ
vật, thực v
rừng tự nhiên và các d
quan đến r
tư trong th
được thuê đ
quy định c
nghiệp và các quy đ
pháp luật. 

ạch 

a quy 

Dự báo kết quả là chưa rõ 
ràng. Quy hoạch rừng có tác 
động rất lớn đến xã hội, đặc 
biệt là các cộng đồng sống phụ 

Thay khoả
động kinh t
hội của quy ho
pháp giảm thi
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c gia, công cộng” là quá chung 
c gia, thế nào là vì lợi 

gian gần đây nhiều diện 
ng cây công nghệp… liệu 

c gia không, hay chỉ là lợi dụng danh 

i ích quốc gia”, “vì 

như thế nào giữa chủ 
nh về khoán, nhưng có 

ộng khoán đã được 
ng hay khoán đất trồng rừng 

ả tích cực. 

o Luật: 

n giám sát các chủ 
n để công dân được 

u văn bản luật chuyên 
c tiếp. Trong đó, Luật 

i dân. Do đó, Luật 
i dân là phù hợp với hệ thống 

a người dân trong dự 

THẢO LUẬT 

Góp  ý 

sung quyền sở hữu rừng sản 
ừng tự nhiên là quyền 
rừng được chiếm hữu, 

ng, định đoạt đối với động 
c vật, tài sản gắn liền với 
nhiên và các dịch vụ liên 
n rừng do chủ rừng đầu 

ong thời hạn được giao, 
c thuê để phát triển rừng theo 

nh của pháp luật về lâm 
p và các quy định khác của 

 
ản 8 bằng: Đánh giá tác 

ng kinh tế, môi trường, và xã 
a quy hoạch và có các giải 

m thiểu tác động tiêu 



Liên minh Đấ
 

Điều, khoản cần sửa đổi 

hoạch rừng về kinh tế, xã h
môi trường. 

Điều 13. Lấy ý kiến về quy 
hoạch 
Lấy ý kiến bằng phương ti
thông tin đại chúng trong 30 
ngày 

Điều 17. Công bố quy hoạ
rừng 
1. Quy hoạch rừng sau khi đư
phê duyệt phải được công b
công khai trên các phương ti
truyền thông. 
Điều 19. Nguyên tắc giao rừng, 
cho thuê rừng, thu hồi rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng
 1. Việc giao rừng, cho thuê 
rừng, thu hồi rừng, chuyển m
đích sử dụng rừng phải đúng 
thẩm quyền và phải thực hi
đồng thời với việc giao đất, cho 
thuê đất, thu hồi đất, chuy
mục đích sử dụng đất, cấp gi
chứng nhận quyền sử dụng đấ
Điều 21. Giao rừng cho tổ chứ
hộ gia đình, cá nhân 
3. Giao rừng sản xuất 
b) Nhà nước giao rừng sản xu
là rừng tự nhiên nghèo không 
thu tiền sử dụng rừng cho các t
chức kinh tế để quản lý, bảo v
và phát triển rừng theo quy 
hoạch đã được phê duyệt. 

Điều 26. Thu hồi rừng 
1. Nhà nước thu hồi rừng trong 
những trường hợp sau đây 
a) Thu hồi rừng vì mục đích 
quốc phòng, an ninh; 
b) Thu hồi rừng để phát tri
kinh tế-xã hội vì lợi ích qu
gia, công cộng; 
2. Khi Nhà nước thu hồi toàn 
bộ hoặc một phần rừng thì ch
rừng được bồi thường thành 

ất rừng - FORLAND 

 Lý do 

, xã hội, thuộc vào rừng.  Dự báo hiệu 
quả chưa rõ ràng và có thể bỏ 
qua những tác động bất lợi đến 
cộng đồng mà thiếu giải pháp 
giảm thiểu tác động 

cực. 

quy 

ng phương tiện 
i chúng trong 30 

Hình thức lấy ý kiến bằng 
phương tiện thông tin đại 
chúng trong 30 ngày không 
phù hợp với người dân vùng 
sâu vùng xa, vốn là nhóm chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất và cũng 
là nhóm có liên quan nhiều 
nhất đến rừng.  

Bổ sung: th
hình thức t
kiến trực ti
tin về nội dung c

ạch 

ng sau khi được 
c công bố 

công khai trên các phương tiện 

Trên phương tiện truyền thông 
là chưa cụ thể, chưa phù hợp 
với vùng sâu vùng xa 

Nên bổ sung: công b
cơ quan và c
tử của Bô NN&PTNT, UBND 
cấp tỉnh, c

ng, 
ng, 

ng 
ng, cho thuê 

n mục 
i đúng 
c hiện 
t, cho 

t, chuyển 
p giấy 

ất. 

Với những trường hợp không 
được giao đất như theo quy 
định của luật đất đai thì với 
nguyên tắc này sẽ không giao 
được rừng 

Bổ sung: Trong trư
sản xuất là r
cho hộ gia đ
dân cư th
không gắn li

ức, 

n xuất 
nhiên nghèo không 

ng cho các tổ 
o vệ 

ng theo quy 

Với quy định này thì rừng tự 
nhiên nghèo không được giao 
cho hộ gia đình. Trong thực tế 
hầu hết rừng tự nhiên, nhất là 
khu vực gần dân cư đều là 
rừng tự nhiên nghèo không 
giao đươc cho hộ gia đình. 
Rừng tự nhiên không nghèo thì 
ở xa khu dân cư, nằm ngoài 
khả năng quản lý bảo vệ của 
người dân.  

Không đưa quy đ
Luật hoặc b
nhiên nghèo cho h

ng trong 

c đích 

phát triển 
i ích quốc 

Các mục đích thu hồi này chưa 
được cụ thể, có thể bị lợi dụng 
danh nghĩa để thu hồi cho các 
hoạt động không vì mục đích 
này 

Cần liệt kê nh
nào là vì an ninh, l
gia, công c
Điều 61, Đi
2013 

i toàn 
ng thì chủ 
ng thành 

Đối với những trường hợp chi 
phí đầu tư lớn nhưng thành 
quả có thể tính ra tiền lại thấp 

Bổ sung: 
thành quả 
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Góp  ý 

sung: thực hiện thông qua 
c tổ chức hội nghị, lấy ý 

c tiếp và công khai thông 
i dung của quy hoạch, 

sung: công bố tại trụ sở 
cơ quan và cổng thông tin điện 

a Bô NN&PTNT, UBND 
nh, cấp huyện, cấp xã 

sung: Trong trường hợp rừng 
t là rừng tự nhiên giao 
gia đình và cộng đồng 

dân cư thì có thể giao rừng 
n liền với giao đất. 

Không đưa quy định này vào 
c bổ sung giao rừng tự 

nhiên nghèo cho hộ gia đình 

t kê những trường hợp 
nào là vì an ninh, lợi ích quốc 
gia, công cộng như tương tự 

u 61, Điều 62 luật đất đai 

sung: bồi thường chi phí và 
 lao động 



Liên minh Đấ
 

Điều, khoản cần sửa đổi 

quả lao động, kết quả đầu tư, tài 
sản bị thu hồi, trừ các trườ
hợp quy định tại Khoản 3 Đi
này. 
Điều 30. Khoán quản lý, bảo v
rừng 

Điều 71. Phát triển rừng đ
dụng 
Điều 72. Phát triển rừng phòng 
hộ 
Điều 81. Quản lý, sử dụng rừ
sản xuất và đất đai xen kẽ trong 
rừng phòng hộ 
4. Nhà nước có trách nhiệm gi
quyết các mâu thuẫn, tranh 
chấp về quyền quản lý, sử dụ
đối với rừng sản xuất và đất xen 
kẽ giữa hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư thôn với các 
ban quản lý rừng. 

Trên đây là một số khuyế
nghiên cứu và ý kiến trực ti
vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 t
(FORLAND) cùng các đơn v
này sẽ góp phần làm rõ hơn nh
đổi (bản mới nhất đăng trên website c
thảo và các cơ quan liên quan nghiên c

ất rừng - FORLAND 

 Lý do 

u tư, tài 
ờng 

n 3 Điều 

thì việc chỉ bồi thường thành 
quả là không công bằng, có 
trường hợp đầu tư nhưng chưa 
có thành quả 

o vệ Không có quy định cho khoán 
rừng sản xuất là rừng trồng 

Bổ sung quy đ
hợp khoán r
trồng 

ng đặc 

ng phòng 

Chưa có các quy định liên 
quan đến người dân sinh sống 
trong rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ. 

Bổ sung các quy đ
đến người dân s

ừng 
trong 

m giải 
n, tranh 

ụng 
t xen 

ình, cá nhân, 
i các 

Chưa có phòng ngừa, giảm 
thiểu mâu thuẫn, tranh chấp 

Nhà nước có trách nhi
ngừa, giải quy

ến nghị trên cơ sở tổng kết các bài tham lu
c tiếp tạiHội nghị tham vấn dự thảo Luật BV&PTR

vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 tại Thành phố Vinh do Liên minh đ
(FORLAND) cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Chúng tôi hy v

ơn những vấn đề còn tồn tại trong dự thảo 
t đăng trên website của Bộ NN&PTNT). Kính đề

o và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu. 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016
GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Ngô Văn Hồng 
Giám đốc tổ chức điều phối Liên minh đ
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Góp  ý 

sung quy định cho trường 
p khoán rừng sản xuất là rừng 

sung các quy định liên quan 
i dân sống trong rừng 

c có trách nhiệm ngăn 
i quyết ,… 

t các bài tham luận, các báo cáo 
BV&PTR (sửa đổi) 

Vinh do Liên minh đất rừng 
n. Chúng tôi hy vọng những ý kiến 

 Luật BV&PTR sửa 
ề nghị cơ quan soạn 

tháng 11 năm 2016 

i Liên minh đất rừng 




