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PHÂN LOẠI RỪNG Ở VIỆT NAM 
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Tham luận 2 

THỰC TRẠNG QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG – KIẾN NGHỊ 

SỬA ĐỔI DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA 

ĐỔI) 

Ông Hứa Đức Nhị, 

Chủ tịch Hội Chủ rừng Việt Nam 

 

Cùng với quản lý của Nhà nƣớc, chủ rừng là một yếu tố rất quan trọng 

trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng. Gần nhƣ mọi hoạt động quản lý, 

bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng đều diễn ra ở cơ sở và liên quan đến các 

chủ rừng. Các quy định về chủ rừng cũng có vị trí rất quan trọng trong luật 

BV&PTR (năm 2004). 

Sau các chủ trƣơng về xã hội hoá nghề rừng, về giao đất giao rừng, các 

chủ rừng theo quy định trong luật BV&PTR hiện đã trở nên rất đa dạng, thuộc 

nhiều thành phần kinh tế (thay vì chỉ có thành phần quốc doanh và HTX nhƣ 

trƣớc đây). Đƣợc giao đất, giao rừng, các chủ rừng, kể cả thuộc khu vực nhà 

nƣớc và khu vực ngoài nhà nƣớc (nhất là các hộ gia đình, cá nhân, các doanh 

nghiệp ngoài nhà nƣớc) đã góp phần đáng kể vào việc phát triển và nâng cao 

độ che phủ của rừng, đã tạo ra nguồn lâm sản khai thác ngày càng nhiều cho 

chế biến, kể cả cho xuất khẩu. 

Cùng với một số chính sách về khoán bảo vệ rừng trong dự án “trồng 

mới 5 triệu ha rừng” cũng nhƣ trong các kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

sau này, chính sách về chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng, về cho thuê môi 

trƣờng rừng, REDD.. các chủ rừng quản lý rừng tự nhiên cũng đã có những 

động lực nhất định để bảo vệ rừng. 

Tuy nhiên, nhìn chung, sau khi đƣợc giao đất, giao rừng, các chủ rừng 

còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngƣời chủ 

rừng đƣợc quy định trong luật BV&PTR. Nhiều chủ rừng vẫn chƣa ý thức 

đƣợc các quyền và nghĩa vụ của mình, chƣa có những hoạt động quản lý bảo 

vệ rừng thiết thực theo các quy định của pháp luật sau khi đƣợc giao đất, giao 

rừng; Nhiều cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cũng chƣa ý thức đầy đủ về các 

chủ rừng, chƣa tạo điều kiện cho các chủ rừng thực hiện đƣợc đầy đủ vai trò 

của mình. 

Trong luật BV&PTR, cùng với nhiều vấn đề khác, vẫn có nhiều các quy 

định về chủ rừng còn mang tính định hƣớng, là “luật khung”, thiếu cụ thể và 

khó thực hiện. 
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1, Nhận diện các “chủ rừng” trong thực tiễn: 

Các “chủ rừng” trong thực tiễn đƣợc nhận diện bao gồm 7 loại chủ rừng 

đã đƣợc ghi trong luật 2004 và các “chủ rừng” chƣa hội tụ đầy đủ các điều 

kiện nhƣ quy định trong luật 2004 hoặc là các “chủ rừng thực tế” khác. 

- Trong số các chủ rừng có tên trong luật 2004 (là các Ban quản lý rừng, 

các tổ chức kinh tế, các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức cá nhân nƣớc 

ngoài..) cũng có một số điều đáng chú ý nhƣ sau: 

+ Tuy đã qua nhiều lần giao đất giao rừng, nhƣng hiện nay, phần lớn các 

chủ rừng chƣa đƣợc giao rừng tuy có thể đã đƣợc giao đất bằng bìa đỏ (trên 

sổ bìa đỏ thƣờng để trống phần tài sản trên đất). Nhiều hộ gia đình ở xóm 

Gạm Dầu (xã Lƣơng Can, Thông Nông) nói rằng, khi nhận đất rừng thì chủ 

yếu là đất trống, nay rừng đã đƣợc khôi phục lại, tuy chủ yếu là cây tạp. Có 

nhiều trƣờng hợp trong nhiều quyết định giao đất giao rừng trƣớc đây thể hiện 

không chính sác về rừng đƣợc giao (hầu hết các chủ rừng khi đó không mấy 

quan tâm). 

+ Có chủ rừng nhƣ các Ban quản lý rừng (ĐD hay PH) đƣợc giao rừng 

và đất rừng bằng các quyết định cụ thể của cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đất 

và rừng có thể đang do chủ thể khác quản lý mà chƣa bị thu hồi và thực chất 

chủ rừng cũng chƣa nhận “bàn giao” thƣờng là vì chƣa có kinh phí bồi thƣờng 

cho diện tích rừng này; 

+ Có một số Ban quản lý rừng, nhƣ 4 Ban quản lý rừng phòng hộ ở Cao 

Bằng không đƣợc giao đất giao rừng vì hầu hết diện tích đất rừng này đã đƣợc 

giao cho các chủ thể khác (chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân) và nay chƣa 

thu hồi lại. 

+ Đa số các CTLN nhận rừng sản xuất là rừng tự nhiên với danh nghĩa 

thuê rừng nhƣng thực tế không đƣợc khai thác mà chỉ quản lý bảo vệ. DT 

rừng tự nhiên này lại trở thành gánh nặng cho chính chủ rừng đƣợc thuê. 

- Có những trƣờng hợp DT rừng đƣợc khoán bảo vệ (trong 327, 661 hay 

trong các chƣơng trình, dự án khác) nhƣng ngƣời nhận khoán đã “sang tay” 

cho ngƣời khác và những ngƣời nhận chuyển nhƣợng sau này tự cho mình là 

các chủ rừng hoặc đƣợc những ngƣời xung quanh xác nhận nhƣ vậy. 

Nhiều ngƣời đƣợc giao khoán rừng nhƣ ở lâm trƣờng Sóc Sơn, Hà Nội, 

từ những năm 1990 vẫn tự coi mình là chủ rừng, dù ngƣời giao khoán là lâm 

trƣờng (và nay là Trung tâm lâm nghiệp Hả Nội). (Ngay cả TTLNHN nay 

cũng chƣa đƣợc giao bìa đỏ). 

- Tại Đắc Lắc có trƣờng hợp Nhà đầu tƣ (là các CTLN hay cơ sở chế 

biến) liên kết (thực chất là thuê đất) với Ban quản lý rừng phòng hộ hay các 

CTLN để trồng rừng (chủ yếu trên đất đƣợc quy hoạch là đất rừng sản xuất); 

Có trƣờng hợp CTLN thuê đất nƣơng rẫy bỏ hóa của bà con (đất nông nghiệp) 

để trồng rừng (trong 1 hay 2 chu kỳ rừng trồng). 
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- Đã có những hiện tƣợng mua bán, sang nhƣợng đất rừng nhƣng chƣa 

có thủ tục của chính quyền; Có nhiều trƣờng hợp nhà đầu tƣ mua gom đất và 

trồng rừng với diện tích lớn, tuy nhiên về pháp lý thì các chủ đất rừng cũ vẫn 

là đại diện cho chủ rừng mỗi khi có vấn đề với chính quyền. 

- Tại nhiều địa phƣơng đã giao đất rừng cho các tổ chức nhƣ: Hội CCB, 

Đoàn thanh niên, Hội quân nhân, Hội phụ nữ xã .. ngoài quy định trong luật 

2004.  

Nhƣ vậy, nếu theo định nghĩa về chủ rừng trong luật 2004 “Chñ rõng 

lµ tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao 

rõng, cho thuª rõng, giao ®Êt ®Ó trång rõng, cho 

thuª ®Êt ®Ó trång rõng, c«ng nhËn quyÒn sö dông 

rõng, c«ng nhËn quyÒn së h÷u rõng s¶n xuÊt lµ rõng 

trång; nhËn chuyÓn nhîng rõng tõ chñ rõng kh¸c” hay 

nhƣ dự thảo sửa đổi “Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc tự phục hồi, phát triển 

rừng được Nhà nước công nhận hoặc nhận chuyển giao rừng từ tổ chức, cá 

nhân khác theo quy định của pháp luật” thì nhiều “chủ rừng” trong thực tế 

chƣa hội đủ tiêu chí chủ rừng hoặc khi có vấn đề tranh chấp pháp lý, các “chủ 

rừng” này sẽ gặp không ít khó khăn. 

Có thể nói, trong thực tiễn, các “chủ rừng” thƣờng dễ đƣợc nhìn nhận, 

nhƣng nếu chủ rừng phải gắn với chủ đất hợp pháp thì việc xác định chủ rừng 

trở nên rất phức tạp và thực tế hiện nay về pháp lý, chỉ các chủ đất rừng (đƣợc 

giao bìa đỏ) mới đƣợc coi là chủ rừng. 

 

2, Về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng: 

* Về cơ bản các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng đƣợc ghi trong luật 

đƣợc xã hội và các cơ quan công quyền tôn trọng, tuy nhiên với những quy 

định cụ thể thì việc thực hiện cũng còn nhiều bất cập.  

- Nhiều quy định về các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng trong luật đã 

chƣa đƣợc thực hiện đầy đủ do thiếu những hƣớng dẫn hay thiếu những quy 

định cụ thể, nhƣ việc công nhận quyền sử dụng (đối với rừng tự nhiên) hay 

quyền sở hữu rừng (rừng trồng) (k1 điều 59 và điều 31 luật 2004; k1 điều 34 

luật sửa đổi), việc bảo toàn vốn rừng (k1 điều 60 luật 2004) hay bảo toàn giá 

trị rừng (k1 điều 35 luật sửa đổi), việc tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo 

quy hoạch, kế hoạch, dự án, phƣơng án đã đƣợc phê duyệt (k2 điều 60 luật 

2004, luật sửa đổi đã bỏ khoản này), nhất là đối với các hộ gia đình, cá nhân.  

- Việc thực hiện quyền khai thác sử dụng (k2 điều 59 luật 2004 hay k2 

điều 34 luật sửa đổi), nhất là đối với rừng tự nhiên đƣợc giao (kể cả rừng sản 

xuất và rừng phòng hộ) cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ thôn 

còn nhiều khó khăn do các thủ tục hành chính hay do nhận thức về luật còn 

khác nhau (coi giao rừng là giao tài nguyên rừng) của các tổ chức và cơ quan 

nhà nƣớc có trách nhiệm. Đƣợc giao rừng, không đƣợc khai thác sử dụng 
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rừng hợp pháp, nhƣng lại phải bảo vệ rừng đã làm giảm động lực của các chủ 

rừng đƣợc giao đất giao rừng. 

- Thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng của các chủ rừng (điều 37 luật 

2004), nhất là các chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cƣ 

thôn còn gặp nhiều khó khăn. Rừng vẫn còn bị mất, bị chặt phá trái phép.  

- Hầu hết các chủ rừng, kể cả các chủ rừng là ban quản lý rừng của nhà 

nƣớc đều rất khó thực hiện khoản 3/ điều 60 luật 2004 về “định kỳ báo cáo cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động 

liên quan đến khu rừng theo quy định tại khoản 2 điều 32 của luật này”. 

 

* Có nhiều nguyên nhân của những bất cập nêu trên, trong đó đáng chú ý 

là còn một số nhận thức và định hƣớng từ trong luật chƣa phù hợp với thực 

tiễn quản lý rừng; những bất cập này làm cản trở quá trình triển khai thực hiện 

các quy định có tính tiến bộ trong luật. 

- Rừng vốn dĩ rất đa dạng và phức tạp. Rừng có rừng tự nhiên (trong đó 

có rừng nguyên sinh, rừng tái sinh, rừng giàu hay nghèo), rừng trồng, có rừng 

gỗ, tre, rừng ngập nƣớc, rừng núi đá.. Rừng lại đƣợc phân ra theo các mục 

đích sử dụng và giao cho các chủ thể quản lý khác nhau. Mỗi loại rừng cần có 

các phƣơng thức, các quy định quản lý khác nhau.  

Việc quá coi trọng (thậm chí là quá nặng nề) về bảo tồn rừng tự nhiên 

(ngay từ các quy định của luật) và tổ chức quản lý tài nguyên rừng một cách 

trực tiếp từ cơ quan nhà nƣớc đã hạn chế việc quản lý rừng nói chung, trong 

đó có sử dụng và phát triển rừng.  

Thƣờng thì trong quản lý rừng việc bảo tồn vốn rừng của mỗi chủ rừng 

đƣợc thực hiện theo hƣớng thông qua các biện pháp bảo vệ rừng trên thực tế 

trong cả quá trình tồn tại của rừng. 

Nhận thức về giá rừng (giá trị sử dụng rừng), về giá trị tăng thêm và vốn 

hoá giá trị của rừng ngay trong các quy định của luật (tính giá rừng, bảo tồn 

vốn rừng, xác định giá trị tăng thêm trong khai thác sử dụng rừng, góp vốn, 

thế chấp..) đã tạo ra những bất cập ngay từ khâu hƣớng dẫn thực hiện. Thực ra 

ngay các nƣớc có nền quản lý và quản trị rừng tiên tiến cũng chƣa hoặc chỉ sử 

dụng hạn chế các công cụ này trong quản lý rừng. 

- Bảo vệ rừng là một yếu tố rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và 

phát triển rừng. Trong luật BV&PTR 2004 đã nêu về nguyên tắc toàn xã hội 

có trách nhiệm bảo vệ rừng, đã quy định về lực lƣợng kiểm lâm và về trách 

nhiệm bảo vệ rừng của các chủ rừng.. Tuy nhiên việc phân công phân nhiệm 

giữa các chủ thể quản lý bảo vệ rừng vẫn còn bất cập, các chủ rừng đã chƣa 

đƣợc trao cho những quyền hạn cần thiết và không thể tự bảo vệ đƣợc rừng 

đƣợc giao. 

Bảo vệ rừng phải là hệ thống các biện pháp đồng bộ, đó là: Thƣờng 

xuyên điều tra, thống kê, giám sát sự tồn tại của rừng; Kiểm soát chặt chẽ việc 
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khai thác, lƣu thông lâm sản ở trên đƣờng, trên các phƣơng tiện giao thông, 

trong các cơ sở chế biến; Phát động rộng rãi việc sử dụng gỗ và lâm sản có 

nguồn gốc hợp pháp, lâm sản từ các khu rừng có quản lý rừng bền vững, có 

chứng chỉ rừng; Xử lý bằng các biện pháp hành chính nghiêm minh các hảnh 

vi sai phạm; Tổ chức tốt hệ thống quản lý rừng ở cơ sở (nhất là hệ thống sổ 

sách và chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý), giao chức năng xử lý hành 

chính ban đầu cho các cán bộ quản lý rừng cơ sở, phân công trách nhiệm bảo 

vệ rừng hợp lý giữa các chủ thể quản lý trong ngành lâm nghiệp và giữa 

ngành lâm nghiệp với ngành bảo vệ pháp luật khác (Công an, Toà án..); Cả xã 

hội cùng chung tay bảo vệ rừng thông qua việc lên án rộng rãi các hoạt động 

phi pháp và chỉ tiêu thụ sản phẩm lâm sản có nguồn gốc hợp pháp. 

- Về phân công trách nhiệm thực thi pháp luật: 

+ Quyền đƣợc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng quy 

định trong luật là rất tiến bộ, tuy nhiên đã chƣa đƣợc cụ thể hoá thành các thủ 

tục hành chính do chƣa rõ cơ quan nhà nƣớc nào có trách nhiệm hƣớng dẫn và 

gần nhƣ thiếu vai trò của ngành tƣ pháp ở đây.  

+ Đất và rừng luôn đi liền với nhau (và nguyên tắc đƣợc ghi trong luật 

tại khoản 2 điều 22). Tuy nhiên quản lý đất đai và quản lý rừng lại do 2 luật 

điều chỉnh, mà trên một khu rừng lại có ít nhất là hai cơ quan nhà nƣớc cùng 

quản lý (đất đai và lâm nghiệp), vì vậy mà rừng đã không đƣợc quản lý tốt từ 

khi giao rừng đến sau khi đã giao đất theo quy định. 

- Bộ luật BV&PTR 2004 đã thể hiện rất nhiều những chính sách ƣu việt 

của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng, tuy 

nhiên do nhiều nguyên nhân, nhiều các quy định trong luật còn mang tính 

nguyên tắc chung, các quy định còn dàn trải; các chủ rừng là các hộ gia đình, 

cá nhân và cộng đồng dân cƣ thôn rất khó tiếp cận và thực hiện; Hy vọng 

trong sửa đổi bổ sung luật tới đây, các quy định trong luật sẽ trở nên dễ hiểu 

và dễ thực hiện hơn đối với các đối tƣợng nhƣ các hộ gia đình, cá nhân và các 

cộng đồng dân cƣ thôn. 

 

3, Một số kiến nghị: 

3.1 Các quy định nên bỏ: 

3.2 Các quy định nên sửa đổi, bổ sung: 

- Các quy định về khai thác sử dụng rừng cần cụ thể hoá đến từng loại 

rừng với từng mục đích sử dụng; không nên quá phân biệt việc sử dụng rừng 

đối từng loại chủ rừng. Cần tăng thẩm quyền khai thác sử dụng rừng cho chủ 

rừng và cơ sở. Các cơ quan quản lý cấp trên chỉ giám sát việc thực hiện của 

cơ sở và chủ rừng. 

- Nghiên cứu đề suất thêm quy định giao rừng cho cộng đồng dân cƣ của 

cả xã miền núi (ngoài các cộng đồng dân cƣ thôn hiện đã đƣợc giao); vì trên 
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thực tế số diện tích hiện đang do các xã quản lý là quá lớn và các xã này chƣa 

giao đƣợc cho các chủ sử dụng khác đƣợc. 

Chủ rừng là cộng đồng dân cƣ xã đƣơng nhiên cũng sẽ phải có tổ chức 

quản lý rừng phù hợp. 

- Có quy định phù hợp hơn về bảo toàn vốn rừng đối với chủ rừng sau 

khi đƣợc nhận rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất..  

Cần có các quy định về bảo vệ rừng, về bảo tồn rừng phù hợp với thực 

tiễn quản lý rừng. 

- Cần có quy định rõ hơn về nông lâm ngƣ kết hợp; chỉ quy định việc 

này trên quy hoạch sử dụng đất (trong một khu vực đất đai, đối với mỗi vùng 

sinh thái cần dành tối thiểu diện tích có rừng. 

Không nên quy định nông lâm kết hợp tràn lan vì không phù hợp với 

thực tiễn quản lý rừng. 

 

3.3 Các vấn đề về xây dựng luật bảo vệ và phát triển rừng nên cân nhắc: 

- Nên thiết kế các điều luật về chủ rừng gọn hơn, phù hợp với trình độ và 

nhận thức của các chủ rừng.  

Luật 2004, ngoài 2 điều về cộng đồng dân cƣ thôn (điều 29, 30), có 20 

điều về các nguyền và nghĩa vụ của các chủ rừng (từ điều 59 đến điều 78); 

Luật sửa đổi có giảm đi16 điều (từ điều 34 đến điều 49) tuy nhiên vẫn còn quá 

nhiều. 

Các điều quy định về quyền thì đƣơng nhiên họ đã có quyền, nếu quyền 

đƣợc thực hiện theo điều luật nào khác thì có thể viện dẫn luôn mà không nên 

nhắc lại nhiều lần cho mỗi loại chủ rừng.  

- Một số nguyên tắc quản lý rừng có thể đƣợc nêu trong luật, nhƣng các 

điều luật cần đƣợc cụ thể hoá bằng các quy định cụ thể. 

Thí dụ, bảo toàn vốn rừng, phát triển rừng bền vững và sử dụng rừng 

đúng mục đích .. là những nguyên tắc cơ bản trong quản lý, sử dụng rừng, tuy 

nhiên khi nêu về các quyền hay nghĩa vụ của chủ rừng nên đi vào các quy 

định cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

- Đề nghị cơ quan lập pháp giải thích rõ việc công nhận quyền sử dụng 

rừng hay quyền sở hữu rừng trồng (trong điều 59.1, luật BV&PTR 2004). 

Liệu có cần một sự công nhận bằng một thủ tục hành chính cụ thể? 

- Về phân công chịu trách nhiệm quản lý đối tƣợng quản lý nhƣ rừng và 

đất rừng ở cơ sở nên để cho một ngành có điều kiện quản lý đó là ngành lâm 

nghiệp (tƣơng tự nhƣ với bảo tồn rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng.. Nhiều 

ngành cùng phối hợp quản lý thƣờng không hiệu quả, thậm chí là gây nhiều 

khó khăn trong quản lý. 
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Có sự phân công bảo vệ rừng phù hợp ở ngoài xã hội (ngoài cửa rừng) 

giữa ngành lâm nghiệp (kiểm lâm, chủ rừng) với lực lƣợng bảo vệ pháp luật 

(Thanh tra, Công an, Toà án..). 

 

 

Phụ lục 

§iÒu 59. QuyÒn chung cña chñ rõng/luật 2004 

1. §îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn 

quyÒn sö dông rõng, quyÒn së h÷u rõng s¶n xuÊt lµ 

rõng trång.  

2. §îc sö dông rõng æn ®Þnh, l©u dµi phï hîp 

víi thêi h¹n giao rõng, cho thuª rõng vµ thêi h¹n 

giao ®Êt, cho thuª ®Êt.  

3. §îc s¶n xuÊt l©m nghiÖp - n«ng nghiÖp - ng 

nghiÖp kÕt hîp theo quy chÕ qu¶n lý rõng, trõ rõng 

®Æc dông. 

4. §îc hëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t 

trªn diÖn tÝch ®îc giao, ®îc thuª; b¸n thµnh qu¶ 

lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t cho ngêi kh¸c.  

5. §îc kÕt hîp nghiªn cøu khoa häc, kinh doanh 

c¶nh quan, nghØ dìng, du lÞch sinh th¸i - m«i 

trêng theo dù ¸n ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm 

quyÒn phª duyÖt.  

6. §îc båi thêng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ 

®Çu t ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng theo quy ®Þnh 

cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã 

liªn quan khi Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh thu håi rõng.  

7. §îc híng dÉn vÒ kü thuËt, hç trî vÒ vèn 

theo chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn 

rõng vµ ®îc hëng lîi Ých do c¸c c«ng tr×nh c«ng 

céng b¶o vÖ, c¶i t¹o rõng mang l¹i.  

8. §îc Nhµ níc b¶o hé quyÒn vµ lîi Ých hîp 

ph¸p ®èi víi rõng ®îc giao, ®îc thuª.  

Điều 34. Quyền chung của chủ rừng/luật sửa đổi 

1. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng 

rừng, quyền sở hữu rừng theo quy định của Luật này và pháp luật khác liên 

quan. 
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2. Được sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và 

thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của luật này và Luật 

Đất đai. 

3. Được sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp theo quy 

chế quản lý rừng. 

4. Được hướng dẫn về kỹ thuật và các hỗ trợ khác để bảo vệ và phát 

triển rừng bền vững; được hưởng lợi ích do các công trình công cộng bảo vệ, 

phát triển rừng.  

5. Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, 

xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng. 

6. Được Nhà nước bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp.  

§iÒu 60. NghÜa vô chung cña chñ rõng/ luật 2004 

1. B¶o toµn vèn rõng vµ ph¸t triÓn rõng bÒn 

v÷ng; sö dông rõng ®óng môc ®Ých, ®óng ranh giíi ®· 

quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh giao, cho thuª rõng vµ 

theo quy chÕ qu¶n lý rõng. 

2. Tæ chøc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng theo quy 

ho¹ch, kÕ ho¹ch, dù ¸n, ph¬ng ¸n ®· ®îc phª duyÖt. 

3. §Þnh kú b¸o c¸o c¬ quan nhµ níc cã thÈm 

quyÒn vÒ diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ c¸c ho¹t ®éng 

liªn quan ®Õn khu rõng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 

§iÒu 32 cña LuËt nµy. 

4. Giao l¹i rõng khi Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh thu 

håi rõng hoÆc khi hÕt thêi h¹n sö dông rõng.  

5. Thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµ c¸c nghÜa vô 

kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  

6. Thùc hiÖn quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy 

®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi 

Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan. 

Điều 35. Nghĩa vụ chung của chủ rừng/ luật sửa đổi 

1. Bảo toàn giá trị rừng và phát triển rừng bền vững; sử dụng rừng đúng 

mục đích, đúng quy định của Nhà nước, quy chế quản lý rừng. 

2. Thực hiện quy định của Nhà nước về theo dõi, báo cáo diễn biến rừng. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh việc giao, trả lại rừng khi Nhà nước quyết 

định thu hồi rừng theo quy định tại Điều 23 của Luật này.  

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật.  

5. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, động vật rừng, thực vật rừng theo quy 

định của pháp luật. 
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6. Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.” 

 

§iÒu 32. Thèng kª rõng, kiÓm kª rõng, theo dâi 

diÔn biÕn tµi nguyªn rõng/luật 2004 

1. ViÖc thèng kª rõng, kiÓm kª rõng, theo dâi 

diÔn biÕn tµi nguyªn rõng ®îc quy ®Þnh nh sau: 

a) ViÖc thèng kª rõng ®îc thùc hiÖn hµng n¨m vµ 

®îc c«ng bè vµo quÝ I cña n¨m tiÕp theo;  

b) ViÖc kiÓm kª rõng ®îc thùc hiÖn n¨m n¨m mét 

lÇn vµ ®îc c«ng bè vµo quÝ II cña n¨m tiÕp theo;  

c) ViÖc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng ®îc 

thùc hiÖn thêng xuyªn;  

d) §¬n vÞ thèng kª rõng, kiÓm kª rõng, theo dâi 

diÔn biÕn tµi nguyªn rõng lµ x·, phêng, thÞ trÊn.  

2. Tr¸ch nhiÖm thèng kª rõng, kiÓm kª rõng, theo 

dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng ®îc quy ®Þnh nh sau: 

a) Chñ rõng cã tr¸ch nhiÖm thèng kª rõng, kiÓm 

kª rõng, theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng theo 

híng dÉn vµ chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan chuyªn 

ngµnh vÒ l©m nghiÖp tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung 

¬ng ®èi víi chñ rõng lµ tæ chøc trong níc, ngêi 

ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc 

ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam; theo híng dÉn vµ chÞu sù 

kiÓm tra cña c¬ quan chuyªn ngµnh vÒ l©m nghiÖp 

huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ®èi víi 

chñ rõng lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc; 

b) Chñ rõng cã tr¸ch nhiÖm kª khai sè liÖu thèng 

kª rõng, kiÓm kª rõng, diÔn biÕn tµi nguyªn rõng 

theo biÓu mÉu quy ®Þnh víi Uû ban nh©n d©n x·, 

phêng, thÞ trÊn; 

….. 

Điều 31. Kiểm kê rừng /Luật sửa đổi 

1. Kiểm kê rừng thực hiện theo cấp chính quyền gắn với chủ quản lý cụ 

thể trên phạm vi toàn quốc để xác định hiện trạng diện tích, trữ lượng rừng, 

đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; điều chỉnh, bổ sung cơ sở dữ 

liệu rừng và đất chưa có rừng. 

2. Kỳ kiểm kê rừng 10 năm một lần. 

3. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
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a) Ban hành và hướng dẫn nội dung, phương pháp kiểm kê rừng; chỉ đạo 

các đơn vị trong ngành, các địa phương thực hiện việc kiểm kê rừng, công bố 

kết quả kiểm kê rừng của cả nước. 

b) Phối hợp với cơ quan thống kê của Nhà nước lập biểu mẫu về kiểm kê 

rừng để áp dụng thống nhất trong cả nước và phù hợp với pháp luật về thống 

kê. 

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức và báo cáo kết quả kiểm kê rừng 

lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả 

kiểm kê rừng lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

c) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết chung là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả kiểm 

kê rừng lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

5. Trách nhiệm của chủ rừng 

a) Chủ rừng có trách nhiệm kiểm kê rừng theo hướng dẫn và chịu sự 

kiểm tra của cơ quan chuyên ngành về lâm nghiệp cấp tỉnh đối với chủ rừng 

là tổ chức; theo hướng dẫn và chịu sự kiểm tra của cơ quan chuyên ngành về 

lâm nghiệp cấp huyện đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư. 

b) Chủ rừng có trách nhiệm kê khai số liệu kiểm kê rừng theo biểu mẫu 

quy định với Uỷ ban nhân dân cấp xã.” 

 

§iÒu 37. Tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ rõng cña chñ 

rõng/Luật 2004 

 1. Chñ rõng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ rõng cña 

m×nh; x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p b¶o 

vÖ hÖ sinh th¸i rõng; phßng, chèng chÆt ph¸ rõng; 

phßng, chèng s¨n, b¾t, bÉy ®éng vËt rõng tr¸i phÐp; 

phßng ch¸y, ch÷a ch¸y rõng; phßng, trõ sinh vËt g©y 

h¹i rõng theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, ph¸p luËt vÒ 

®Êt ®ai, ph¸p luËt vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, ph¸p 

luËt vÒ b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt, ph¸p luËt vÒ 

thó y vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn 

quan. 

2. Chñ rõng kh«ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i 

kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ®Ó mÊt rõng ®îc Nhµ níc giao, 

cho thuª th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña 

ph¸p luËt. 

Điều 51. Nghĩa vụ bảo vệ rừng của chủ rừng/luật sửa đổi 
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 1. Chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ rừng của mình; xây dựng và thực 

hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá 

rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa 

cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng theo quy định của Luật này, pháp 

luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, pháp luật về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật, pháp luật về thú y và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

2. Chủ rừng không thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này phải 

chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

 

Ý KIẾN THAM GIA TẠI HỘI THẢO QG 

VỀ SỬA ĐỔI LUẬT BV&PTR 

(Do Bộ NN&PTNT tổ chức tại HN ngày 16/12/2016) 

 

1, Những vấn đề về rừng và sở hữu rừng (một vấn đề rất “xƣa”, nhƣng 

xem ra vẫn rất cần đƣợc nhắc lại, bởi những nhận thức khác nhau vẫn rất 

thƣờng đƣợc nhìn nhận ngay trong quá trình quản lý và xây dựng luật). 

1.1- Rừng là tài nguyên quốc gia với ý nghĩa là rừng đƣợc phát triển tự 

nhiên trên đất của quốc gia với những giá trị to lớn về môi trƣờng, nhất là khả 

năng điều tiết nguồn nƣớc, không khí, bảo tồn nguồn gien .. mà không ai 

ngoài cả quốc gia (thậm chí cả loài ngƣời) đƣợc hƣởng.  

Khác với nhiều loại tài nguyên thiên nhiên khác, rừng chỉ tồn tại cho đến 

hôm nay và ngày mai khi đƣợc con ngƣời bảo vệ và việc bảo vệ rừng chỉ có 

thể bằng kỷ cƣơng của xã hội, của cộng đồng dân cƣ sinh sống gần rừng mà 

không một chủ rừng nào có thể tự bảo vệ đƣợc. 

Rừng đƣơng nhiên cũng còn là một tài sản hữu hình bởi trong đó có khối 

lƣợng lớn cây rừng là gỗ và các lâm sản khác, trong đó nhiều lâm sản có giá 

trị; tuy nhiên cây rừng luôn phát triển và cũng chết đi, có những cây rừng 

thậm chí còn hạn chế sự phát triển của các cây rừng khác. Rừng là tài nguyên 

tái tạo, nếu biết quản lý, sử dụng thì đây cũng là một giá trị kinh tế đáng kể. 

1.2- Luật BV&PTR 2004 chỉ công nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là 

rừng trồng, còn rừng tự nhiên Nhà nƣớc có thể giao quyền sử dụng (tức Nhà 

nƣớc nắm giữ quyền sở hữu). Tại điều 7 DT luật cũng làm rõ thêm nội hàm 

này. 

Ở nhiều nƣớc trên thế giới có nhiều loại hình sở hữu rừng khác nhau, tuy 

nhiên trên thực tế mọi diện tích rừng vẫn đƣợc các Nhà nƣớc này quản lý và 

điều chỉnh bằng luật. 

Chúng ta quá đi sâu vào việc phân tích, xác định sở hữu rừng có lẽ cũng 

khó giải quyết đƣợc căn bản các vấn đề về quản lý rừng thay vì nên xác định 

rõ ràng các quyền năng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân 
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có liên quan đến rừng, mạnh dạn hơn nữa trong việc xã hội hóa quản lý rừng 

thay vì chỉ có Nhà nƣớc mới có quyền năng này nhƣ thông lệ và kinh nghiệm 

của nhiều nƣớc trên thế giới. 

1.3- Do cách nhìn nhận rừng là sở hữu toàn dân hay sở hữu Nhà nƣớc 

mà khi thiết kế luật 2004 và những luật trƣớc đó, chúng ta đặt vấn đề “giao, 

cho thuê rừng” cho các tổ chức, cá nhân; Trong khi đối với nhiều cộng đồng 

dân cƣ miền núi hay với rất nhiều hộ gia đình, các khu rừng đã gắn với họ từ 

lâu lắm rồi. Nay ta không công nhận quyền sở hữu và cả quyền sử dụng của 

họ mà giao mới chính các khu rừng đó cho họ (thực ra ở đấy không ai ngƣời 

ta giao khu rừng đó cho nhà khác, bởi nếu vậy ít những nhà khác trong cộng 

đồng đó dám nhận).  

Thực hiện luật 2004 và theo các chính sách của Chính phủ, chúng ta đã 

giao rừng cho các chủ thể quản lý và liệu luật mới có tiếp tục giao nữa hay 

chúng ta công nhận họ có quyền sử dụng gì đó phù hợp?  

1.4- Một vấn đề lớn gây khó cho ngành lâm nghiệp cũng nhƣ việc xây 

dựng luật hiện nay là những nhận thức về rừng tự nhiên. 

- Khác với rừng trồng, rừng tự nhiên đƣợc hiểu, chủ yếu là đƣợc hình 

thành từ việc tự gieo giống, tự phục hồi; còn cả rừng tự nhiên và rừng trồng 

đều tự phát triển và cũng có thể có thêm các tác động của con ngƣời. Với 

rừng tự nhiên (tự phục hồi) mà các hộ gia đình, cá nhân quản lý theo truyền 

thống lâu nay, ngoài việc bảo vệ, cũng thƣờng đƣợc luỗng phát dây leo, điều 

chỉnh mật độ, loại những cây ít giá trị và đƣơng nhiên là sử dụng những lâm 

sản có lợi cho cuộc sống con ngƣời.  

Chúng ta có trên 10 triệu ha rừng tự nhiên, trong khi rừng trồng chỉ có 

trên 3 triệu ha. Trong số DT rừng tự nhiên nêu trên có là hàng triệu ha là các 

khu rừng tái sinh sau nƣơng rẫy. Tuy nhiên các khu rừng này không thể trở lại 

trong ngày một ngày hai nhƣ rừng nguyên sinh, và năng suất rừng thƣờng rất 

thấp.  

Ở miền núi hiện nay, trồng rừng đã là một phong trào, là một nguồn thu 

nhập rất đáng kể sau nông nghiệp, sức ép lên rừng tự nhiên là rất lớn (vì  

ngƣời dân muốn chuyển và có nhiều cách chuyển rừng tự nhiên sang rừng 

trồng). Rừng tự nhiên, đƣơng nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao, giá trị môi 

trƣờng so sánh ở đâu đó có thể cao hơn rừng trồng; tuy nhiên ƣớc gì, rừng tự 

nhiên có thể nuôi sống hàng triệu hộ gia đình ngƣời dân miền núi? 

- Chúng ta cũng hay nói đến kinh doanh rừng tự nhiên, kể cả trong nhiều 

điều luật, tuy nhiên kinh doanh rừng nếu có cũng là một loại hình kinh doanh 

đặc thù.  

Kinh doanh thì phải có lợi nhuận; lợi nhuận cho càng nhanh, càng 

thƣờng xuyên càng kích thích kinh doanh; Để có lợi nhuận thƣờng xuyên 

trong kinh doanh rừng tự nhiên thì phải trên một DT rừng lớn (hàng nghìn, 

hàng chục nghìn ha). Những diện tích rừng tự nhiên nhỏ lẻ (vài chục ha gì đó) 

thì không thể kinh doanh rừng thuần túy, trừ phi đó là sản xuất nông ngƣ 
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nghiệp (lâu nay vẫn thƣờng lẫn lộn khái niệm sản xuất kinh doanh rừng với 

sản xuất kinh doanh trên đất đồi núi).  

Luật thì nói đến kinh doanh rừng tự nhiên, trong khi chính trong luật và 

các quy định pháp luật khác lại có rất nhiều những rào cản; Đó là: những gỗ 

quý, gỗ có giá trị thì hoặc không cho khai thác, hoặc thuế tài nguyên quá cao, 

cây gỗ càng qúy, càng có giá trị thì càng rất lâu năm (đến cả trăm năm) nhƣng 

đất và rừng thì giao có thời hạn; Những tác động vào rừng sao cho có lợi hơn 

về kinh doanh thì luật không cho phép hoặc phải xin phép.. ; đấy là chƣa kể, 

đầu tƣ cơ sở hạ tầng đƣờng sá vào khu rừng là rất lớn, việc bảo vệ rừng là rất 

rủi ro, phụ thuộc nhiều vào xã hội mà tự nhà đầu tƣ không thể làm đƣợc. 

Rừng tự nhiên muốn có đƣợc hiệu quả kinh doanh cao phải có các tác 

động lâm sinh, tuy nhiên hiện hầu nhƣ không có động lực cho các tác động 

này và cũng không có các quy định cho phép dễ dàng tác động các biện pháp 

lâm sinh trên rừng tự nhiên nhƣ vậy. Trong dự thảo luật sửa đổi gần đây nêu 

nội dung bảo vệ rừng là bảo vệ hệ sinh thái rừng lại càng khó mà tác động vào 

hệ sinh thái dù là có cách thức tác động tốt nhất cho hệ sinh thái đó. 

 

2, Vai trò của cộng đồng và dân cƣ trong quản lý rừng  

- Nhƣ trên đã nói, rừng tồn tại và phát triển luôn gắn với sự tồn tại và 

phát triển của cộng đồng dân cƣ sinh sống gần rừng. Rừng có thể đã không 

còn tồn tại, nếu cộng đồng và xã hội không giữ lại nó, rừng cũng khó tồn tại 

và phát triển nếu cộng đồng không góp phần bảo vệ dù nhà nƣớc có giao khu 

rừng đó cho một chủ rừng nào đó. Có lẽ cũng rất cần nghiêm túc đánh giá 

cách thức hƣởng lợi của chủ rừng đƣợc giao rừng theo quyết định 178/TTg và 

nên có thêm yếu tố cộng đồng vào điều 4/khoản 2 của DT.  

- Chúng ta rất cần có tổng kết các kinh nghiệm quản lý rừng của cộng 

đồng dân cƣ, các loại hình cộng đồng có vai trò trong quản lý bảo vệ rừng để 

có những quy định phù hợp. Rất cần những thử nghiệm các cách thức quản lý 

rừng dựa vào cộng đồng. Việc làm này không thể một sớm, một chiều là có 

kết quả ngay, tuy nhiên, nếu trong luật BV&PTR không mở ra những định 

hƣớng này thì cũng không bao giờ có đƣợc các quy định phù hợp. 

 

3, Về phân loại rừng 

- Quy hoạch 3 loại rừng theo 3 mục đích sử dụng thực ra là rất tƣơng đối, 

ngay mỗi khu rừng, mỗi ha rừng cũng tồn tại cả 3 mục đích sử dụng này và 

thậm chí có cả những diện tích rừng tƣơng ứng với 3 mục đích này trong mỗi 

khu rừng đó; tuy nhiên các cách thức tổ chức quản lý rừng, các quy định chi 

tiết trong quy chế quản lý rừng, thậm chí là quy định về 3 loại đất tƣơng ứng 

trong luật đất đai đã làm cho 3 loại rừng có hố ngăn cách lớn, vƣợt xa ý nghĩa 

của việc phân loại rừng để quản lý ban đầu. 
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- Thiết nghĩ trong luật BV&PTR không nên quy định quá sâu về các 

cách biệt trong quản lý 3 loại rừng và nếu đƣợc chỉ nên quy định về cơ chế 

bảo vệ nghiêm ngặt các DT rừng cần bảo vệ, những diện tích rừng còn lại cần 

đƣợc quản lý rừng một cách rất linh hoạt, phù hợp với đặc tính đa dạng của 

rừng và phân cấp tối đa việc quản lý và quản trị rừng cho cơ sở. 

 

4, Tổ chức quản lý ngành 

- Qua thực tiễn quản lý, tôi cho rằng, hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm 

nghiệp hiện rất bất cập, không đủ mạnh để quản lý một diện tích rừng rất lớn, 

rất đa dạng và có ý nghĩa lớn về kinh tế, môi trƣờng của đất nƣớc.  

- Rất nên có những đánh giá nghiêm túc về tổ chức quản lý ngành từ 

những ngƣời dân, từ các cộng đồng, các chủ rừng, từ các địa phƣơng và 

những ngƣời đã và đang gắn bó với ngành lâm nghiệp. 

 

5, Những vấn đề về lâm nghiệp với việc sửa đổi luật 

Sửa đổi luật BV&PTR là một công việc rất hệ trọng, chúng tôi cũng 

hiểu, chúng ta cũng phải chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ mà Quốc hội và 

Chính phủ đã giao, nhất là về thời gian.  

Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất hy vọng, bởi sửa đổi luật lần này cũng là 

một cơ hội lớn để có thể giải quyết những vấn đề lớn và những tồn tại của 

ngành. 

Cơ hội này sẽ không quay lại trong 10 năm tới, hoặc hơn./. 

Tham luận 3 

QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH TRONG DỰ 

THẢO LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI) 

Ông Ngô Văn Hồng, 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển  

 

Thôn bản, buôn, làng, bon, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn bản hay cộng 

đồng dân cƣ thôn) là đơn vị xã hội tự quản có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ 

quyền quốc gia theo suốt chiều dài lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc. Chủ rừng là thôn 

bản, là buôn làng đã đƣợc NĐ 17 của Hội đồng Bô trƣởng (1992) về Hƣớng dẫn thi 

hành Luật BV&PTR 1991 công nhận tại điều 3 & điều 9: “Thôn làng là chủ rừng 

hợp pháp của các khu rừng truyền thống của thôn làng”. Luật Đất đai năm 2013 đã 

công nhận cộng đồng dân cƣ là ngƣời sử dụng đất (chủ đất) và Luật BV&PTR 2004 

công nhận cộng đồng dân cƣ thôn là đối tƣợng đƣợc giao rừng. Theo đó, nhiều địa 

phƣơng đã xúc tiến huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai GĐGR cho cộng 
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đồng dựa vào nhu cầu sinh kế, giá trị văn hoá truyền thống và bảo vệ môi trƣờng 

sinh thái một cách có hiệu quả.. 

Rừng và đất lâm nghiệp của Việt Nam phân bố chủ yếu ở vùng trung du miền 

núi, vùng biên giới và chiếm 2/3 diện tích tự nhiên cả nƣớc. Đây là vùng định cƣ lâu 

đời của các dân tộc thiểu số (DTTS) sống dựa vào rừng (25 triệu dân) có sinh kế, 

văn hóa xã hội gắn bó mật thiết với rừng và đất rừng, hay văn hóa rừng. Thôn bản 

các dân tộc tổ chức quản lý và bảo vệ rừng dựa theo phong tục tập quán, tri thức 

bản địa rất hiệu quả, đƣợc lƣu truyền từ đời này sang đời khác và đã ăn sâu vào tiềm 

thức của mỗi ngƣời dân thôn bản. Cộng đồng các thôn bản DTTS tại chỗ là chủ 

quản lý, sử dụng rừng và đất rừng từ bao đời nay, là lực lƣợng nòng cốt tham gia 

bảo vệ và phát triển rừng. Bảo vệ đƣợc rừng và đất rừng là bảo vệ nguồn sống của 

toàn dân. Bảo vệ đƣợc rừng là bảo vệ đƣợc môi trƣờng sinh thái, đảm bảo nguồn 

nƣớc cho các vùng hạ lƣu trong sinh hoạt và sản xuất; bảo vệ sinh kế của ngƣời dân; 

các nguồn gen cây lâm nghiệp bản địa và các giá trị tri thức và văn hoá bản địa từ 

rừng. Bảo vệ đƣợc rừng, đảm bảo quyền quản lý rừng cho các thôn bản là nền tảng 

để phát huy bản sắc văn hóa gắn với rừng, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng 

đồng và giữa các dân tộc và trở thành “ phên dậu, lá chắn” bảo vệ an ninh quốc 

phòng.  

Với nhận thức nhƣ vậy, chúng tôi xin có một số ý kiến nhƣ sau:  

I. NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC CỦA DỰ THẢO LUẬT BV&PTR (SỬA ĐỔI) 

So với Luật BV&PTR 2004, Dự thảo luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan 

trọng, thể hiện sự thay đổi cách nhìn nhận ngành lâm nghiệp không chỉ đơn thuần 

nhằm bảo vệ môi trƣờng mà là một ngành kinh tế đặc thù. Trong Dự thảo này, chức 

năng bảo vệ môi trƣờng cũng đã đƣợc nhìn nhận dƣới góc độ kinh tế bằng các khái 

niệm nhƣ dịch vụ môi trƣờng rừng, dịch vụ lƣu giữ các-bon.Với chức năng là một 

ngành kinh tế, Dự thảo Luật đã bao quát, xuyên suốt chuỗi giá trị từ khâu trồng 

rừng cho đến chế biến, tiêu thụ phù hợp với thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế.Dự 

thảo Luật cũng đã có lƣu ý tới vai trò của các cộng đồng dân tộc thiểu số và luật tục 

truyền thống trong bảo vệ, phát triển và hƣởng dụng tài nguyên rừng. 

Dự thảo Luật cũng đã kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật 

BV&PTR năm 2004, bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo 

đảm tính liên tục, tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật BV&PTR với 

các luật khác có liên quan, hài hòa hóa các điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 

hoặc gia nhập. Dự thảo Luật đã bổ sung một số chƣơng, điều, cụ thể nhƣ một số 

điều mới về quy hoạch Lâm Nghiệp. Mặc dù các nội dung đƣợc thiết kế, sửa đổi, bổ 

sung theo hƣớng quy định toàn diện, đầy đủ, thể hiện sự nỗ lực rất cao của cơ quan 

soạn thảo Luật, nhƣng Dự thảo vẫn còn một số điểm cần đƣợc thảo luận và điều 

chỉnh thêm để Luật đƣợc ban hành có chất lƣợng tốt hơn, tính khả thi cao hơn, khắc 

phục đƣợc những nhƣợc điểm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong hơn 10 

năm qua, phản ánh đầy đủ nhu cầu và nguyện vọng của ngƣời dân. 
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II. NHỮNG ĐIỂM CẦN ĐƢỢC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI 

Dự thảo Luật còn thiếu những giải pháp hữu hiệu giải quyết những khó khăn, 

bất cập đã chỉ ra trong tổng kết thi hành Luật BV&PTR 2004 

Dự thảo Luật chƣa có giải pháp giải quyết thỏa đáng những khó khăn, bất 

cập đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết thi hành Luật BV&PTR 2004 và Báo cáo 

thuyết minh xây dựng Luật Lâm nghiệp thay thế Luật  BV&PTR 2004. Cụ thể ở 

một số điểm sau đây: 

1. Mối quan hệ với các luật khác 

Luật BV&PTR có liên quan rất nhiều tới các luật khác nhƣ Luật Đất đai, 

Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trƣờng, Luật Quy hoạch, v.v. Các Báo cáo 

có liên quan tới việc xây dựng Luật BV&PTR đều chỉ ra nhƣợc điểm là chƣa giải 

quyết tốt mối quan hệ giữa Luật BV&PTR với các luật khác có liên quan, kể cả các 

luật đã đƣợc Quốc hội ban hành và các luật đang đƣợc Quốc hội xem xét. Điều quan 

trọng nhất là phải chỉ ra luật nào đã ban hành mà phải sửa đổi theo Luật BV&PTR 

và nội dung nào của Luật BV&PTR không cần đề cập vì đã có quy định ở luật khác.  

2. Phân loại rừng 

Báo cáo thuyết minh cho rằng quản lý theo 3 loại rừng ngày càng bộc lộ hạn 

chế, bất cập. Phân 3 loại rừng đã buộc phải có 3 loại cơ chế, chính sách khác nhau 

để quản lý, sử dụng phù hợp với từng loại rừng trong khi bản thân mỗi loại rừng 

đều có các chức năng phòng hộ, bảo tồn, bảo vệ môi trƣờng và sản xuất, có mối liên 

hệ với nhau. Hơn nữa, việc phân 3 loại rừng chƣa phù hợp với phân loại rừng của 

nhiều nƣớc trên thế giới. Tuy vậy, Dự thảo Luật vẫn giữ nguyên phân loại rừng 

thành 3 loại rừng nhƣ Luật BV&PTR 2004 mà không có bất kỳ một đổi mới hoặc 

giải pháp để khắc phục những điểm yếu trên đây. Mặt khác, Dự thảo Luật đã mở 

rộng thêm phạm vi rừng đặc dụng gồm cả "Hệ thống rừng giống quốc gia" và 

"Rừng văn hóa, tâm linh giao cho cộng đồng dân cƣ" theo hƣớng chi tiết hóa, nhƣng 

về mặt quản lý lại gặp khó khăn khi phƣơng thức quản lý đối với các vƣờn quốc gia, 

khu bảo tồn khác hẳn với phƣơng thức quản lý đối với rừng văn hóa, tâm linh giao 

trực tiếp cho cộng đồng hay phƣơng thức quản lý đối với hệ thống rừng giống quốc 

gia. Nhƣ vậy, việc phân loại rừng cần xem xét để quyết định hoặc đi theo hƣớng chi 

tiết hơn (nhiều hơn 3 loại rừng) hoặc đi theo hƣớng khái quát hơn chỉ gồm 2 loại 

rừng (rừng bảo vệ và rừng kinh tế). Chúng tôi cho rằng cần đổi mới hệ thống phân 

loại theo 2 lớp, trong đó lớp thứ nhất đƣợc phân thành 2 loại là rừng phải bảo vệ và 

rừng kinh tế, lớp thứ hai là rừng phải bảo vệ đƣợc phân thành các lớp nhỏ hơn gồm 

rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, rừng kinh tế gồm các lớp nhỏ hơn của rừng sản 

xuất. Cách phân lớp nhƣ vậy sẽ rất dễ ràng trong hình thành các phƣơng thức quản 

lý phù hợp. 

3. Hình thức quản lý  
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Báo cáo thuyết minh nhận định chƣa có quy định cụ thể về hệ thống tổ chức 

sản xuất và dịch vụ lâm nghiệp cấp cơ sở. Các công ty lâm nghiệp của Nhà nƣớc 

sau sắp xếp vẫn nắm giữ một số lƣợng lớn diện tích rừng rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên. Các công ty lâm nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quan lý 

diện tích rừng tự nhiên này. Tuy vậy, Dự thảo Luật vẫn chƣa quy định các hình thức 

quản lý phù hợp. 

4. Về chuyển mục đích sử dụng rừng  

Trƣớc hết, không nên sử dụng thuật ngữ "chuyển mục đích sử dụng rừng" mà 

phải coi đây là việc "chuyển đổi giữa các loại rừng" (theo hệ thống phân loại rừng 

đã đƣa ra). Điểm yếu đƣợc nhắc đến trong Báo cáo là Luật thiếu quy định cụ thể về 

tiêu chí và điều kiện chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác, chƣa 

quy định diện tích tối đa đƣợc phép chuyển mục đích và cơ quan có thẩm quyền cho 

phép, khắc phục hậu quả sau chuyển mục đích sử dụng rừng. Nội dung này vẫn 

chƣa đƣợc quy định rõ trong dự thảo Luật. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đã 

đƣợc quy định trong Luật Đất đai, vấn đề còn lại là thẩm quyền và trình tự, thủ tục 

về chuyển đổi giữa các loại rừng cần đƣợc quy định cụ thể trong Luật BV&PTR. 

5. Về giao rừng, cho thuê rừng 

(1) Khó khăn đƣợc đề cập trong các Báo cáo là chƣa quy định rõ cơ chế phối 

hợp giữa cơ quan lâm nghiệp và cơ quan tài nguyên môi trƣờng và sự trợ giúp kinh 

phí để thực hiện những quy định về giao rừng, cho thuê rừng. Dự thảo Luật chƣa 

làm rõ cách thức để giải quyết khó khăn này. Lúc này, cần quy định rõ trình tự, thủ 

tục trong thực hiện giao rừng, cho thuê rừng mà không gắn với giao đất, cho thuê 

đất (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) và trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng có 

gắn với giao đất, cho thuê đất (rừng sản xuất).  

(2) Đối với khó khăn do công tác quản lý bảo vệ rừng gây ra đƣợc xác định 

khi giao rừng chỉ xác định diện tích rừng và xác định sơ bộ trạng thái rừng, không 

lƣợng hóa về số lƣợng, chất lƣợng gỗ, lâm sản trên diện tích khi giao, khi cho thuê 

nên không có căn cứ để xác định giá trị rừng tăng thêm. Dự thảo Luật chƣa xác định 

rõ nội dung này. Lúc này, cần quy định rõ trách nhiệm của Nhà nƣớc đối với công 

tác điều tra cơ bản về rừng và tổ chức hệ thống thông tin quốc gia về tài nguyên 

rừng, gắn với định giá rừng. 

6. Về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng:  

Các khó khăn đã đƣợc nhận định, nhƣng chƣa có giải pháp giải quyết thỏa 

đáng trong dự thảo Luật.Đó là: (1) quy định rõ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm 

quản lý rừng của công ty lâm nghiệp với tƣ cách là một doanh nghiệp lâm nghiệp, 

đặc biệt chính sách đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên giao cho công ty; (2) 

cộng đồng dân cƣ đƣợc giao rừng nhƣng không có các quyền nhƣ các chủ rừng 

khác, nhƣ quyền cho thuê, thế chấp, góp vốn kinh doanh bằng giá trị rừng đƣợc 

giao; (3) chƣa làm rõ quy định chủ rừng là hộ gia đình đƣợc chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất, nhƣng lại không đƣợc chuyển nhƣợng rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
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trên mảnh đất đó; và (4) phần rừng tự nhiên gia tăng do hộ gia đình chăm sóc bảo 

vệ có đƣợc thực hiện quyền thế chấp, góp vốn hay không. Nói chung, quyền và 

nghĩa vụ của chủ rừng đã đƣợc đề cập trong Dự thảo Luật nhƣng chƣa đầy đủ, toàn 

diện đối với tất cả mọi trƣờng hợp. 

7. Về hệ thống tổ chức cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp  

Khó khăn đƣợc nhận định bao gồm: (1) hệ thống chuyên ngành lâm nghiệp 

thiếu thống nhất, ổn định; (2) không qui định những nguyên tắc cơ bản về tổ chức 

và hoạt động của kiểm lâm mà trao cho văn bản dƣới luật qui định nên thiếu thống 

nhất trong quy định về nhiệm vụ. Các quy định này trong Dự thảo Luật chƣa rõ và 

vẫn đề nghị giao cho văn bản dƣới Luật quy định. 

Nếu Dự thảo quy đinh rõ và cụ thể về nghĩa vụ của chủ rừng và quy định về 

tổ chức lực lƣợng bảo vệ rừng của chủ rừng để thực hiện nghĩa vụ, đồng thời tăng 

tính chủ động trong bảo vệ rừng, thì lực lƣợng kiểm lâm có thể tổ chức lại gọn nhẹ 

hơn để thực thi chức năng giám sát chủ rừng và xử lý vi phạm của chủ rừng và các 

đối tƣợng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 

II.1. Một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong quản lý, bảo vệ, phát 

triển, khai thác và hƣởng dụng rừng  

1. Vấn đề cộng đồng dân cƣ: 

Cộng đồng dân cƣ có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ và phát triển 

rừng, nhất là cộng đồng dân cƣ các dân tộc thiểu số luôn coi rừng là không gian 

sinh tồn từ nhiều đời nay. Luật BV&PTR 2004 đã lấy nguyên khái niệm công đồng 

dân cƣ thôn, bản, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cƣ nông thôn tƣơng tự từ Luật 

Đất đai 2003 để đƣa vào các quy định. Trong thời gian hơn 10 năm vừa qua, nhiều 

dự án thử nghiệm về rừng cộng đồng đã đƣợc tiến hành, trong đó có dự án thành 

công và có dự án không thành công.  

Điểm mấu chốt quyết định sự thành công chính là cộng đồng dân cƣ đó có 

luật tục, hƣơng ƣớc hay không (kể cả tồn tại từ trƣớc hay mới xây dựng, gọi chung 

là quy định của cộng đồng). Luật tục này không phụ thuộc vào địa bàn điểm dân cƣ 

nông thôn mà phụ thuộc vào sự thống nhất của một nhóm cƣ dân nhất định tạo 

thành cộng đồng. Hơn nữa, điểm dân cƣ nông thôn không phải là một đơn vị hành 

chính, thƣờng do UBND xã phân chia cho dễ quản lý địa bàn. Một nhóm hộ đồng 

thuận với nhau cũng có thể gọi là một cộng đồng, hay một dòng họ nhất trí cùng 

thực hiện một công việc cũng tạo nên một cộng đồng. Toàn bộ dân cƣ trong một 

đơn vị hành chính xã cũng tạo nên một cộng đồng, lúc đó việc giao rừng cho UBND 

xã quản lý cần đƣợc thay thế bằng việc giao cho cộng đồng dân cƣ xã quản lý, bảo 

vệ, phát triển và hƣởng lợi theo quy định.  

Nhƣ vậy, khái niệm cộng đồng dân cƣ tham gia bảo vệ và phát triển rừng cần 

đƣợc mở rộng và đa dạng hóa, dựa trên một bản quy định về liên kết cộng đồng, 

không nên chỉ bó hẹp trong khái niệm cộng đồng dân cƣ theo địa bàn điểm dân cƣ 
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nông thôn (thôn, bản, ấp, buôn, phum, sóc). Đây là điểm khá mấu chốt để tạo nên 

hiệu quả trong vận hành rừng cộng đồng dựa trên luật tục. 

2. Vấn đề quyền sử dụng rừng: 

Luật BV&PTR 2004 đã mƣợn thuật ngữ "quyền sử dụng đất" của Luật Đất 

đai để đƣa vào quy định về "quyền sử dụng rừng" khi giao rừng tự nhiên, rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quản lý. Sự thực, đây 

là cách mƣợn thuật ngữ không hợp lý và không phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Về bản chất, quyền sử dụng đất là một khái niệm thay thế quyền sở hữu đất 

đai để đƣa nguồn lực đất đai vào vận hành trong cơ chế thị trƣờng tại những đất 

nƣớc chỉ thừa nhận chế độ công hữu về đất đai. Mặt khác, đất đai là tƣ liệu sản xuất 

mà diện tích không bị tiêu hao trong quá trình khai thác, sử dụng, khác với các loại 

tài nguyên thiên nhiên khác gồm cả tài nguyên rừng luôn bị mất đi khi khai thác, sử 

dụng. Chính vì vậy mà theo thông lệ quốc tế, ngƣời ta dùng thuật ngữ "quyền sử 

dụng" đối với đất đai (land use right) và dùng thuật ngữ "quyền hƣởng dụng" đối 

với cả đất đai và các loại tài nguyên thiên nhiên khác(tenure right).  

Theo pháp luật Việt Nam, định giá quyền sử dụng đất và định giá đất là đồng 

nhất, cũng nhƣ giá trị quyền sử dụng đất và giá trị đất là đồng nhất. Đối với rừng, 

đó là loại tài sản mà có thể định giá và xác định giá trị trực tiếp. Việc định giá 

quyền sử dụng rừng là không có ý nghĩa. 

Nhƣ vậy đối với rừng, cần loại bỏ khái niệm "quyền sử dụng rừng" mà thay 

vào đó là khái niệm "quyền hƣởng dụng rừng"cho phù hợp với thông lệ quốc tế. 

3. Vấn đề định giá rừng và xác định giá trị rừng: 

Dự thảo Luật BV&PTR đã có những đổi mới quan trọng trong việc hình 

thành quy định về định giá rừng và xác định giá trị rừng. Rừng có giá trị không chỉ 

từ lâm sản (gỗ và ngoài gỗ) mà còn có giá trị về môi trƣờng, giá trị về đa dạng sịnh 

học, giá trị về phòng hộ (giá trị về cung cấp dịch vụ môi trƣờng rừng).Đây là lĩnh 

vực rất phức tạp, nhƣng cũng chỉ là một nội dung của công cụ tài chính trong quản 

lý rừng. 

Nhƣ vậy, cần bổ sung các công cụ tài chính trong quản lý rừng, trong đó giá 

rừng và định giá rừng chỉ là một công cụ. Đối với định giá rừng, các nguyên tắc 

định giá các loại rừng phải đƣợc xem xét kỹ và quy định trong Luật này.Mặt khác, 

quy định về phƣơng pháp định giá rừng đƣợc trao cho thẩm quyền của Chính phủ, 

không nên để thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Vấn đề điều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên 

rừng: 

Trong thời gian qua, Nhà nƣớc đã đầu tƣ kinh phí khá lớn cho công tác điều 

tra cơ bản về rừng nhƣng vẫn chƣa nắm đƣợc đầy đủ hiện trạng rừng. Việc thực 

hiện điều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống thông tin về tài nguyên rừng vừa phải bảo 

đảm mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử, quản lý rừng thống nhất, nắm vững hiện 
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trạng, vừa phải trợ giúp cho định giá rừng và cung cấp thông tin cho nhu cầu sử 

dụng. Việc xây dựng hệ thống thông tin về rừng cần đƣợc gắn với khả năng của 

công nghệ thông tin và đƣợc đặt trên bình diện quốc gia. Nói cách khác, công việc 

xây dựng hệ thống thông tin này phải gắn với hệ thống thông tin địa lý quốc gia, hệ 

thống thông tin đất đai quốc gia. 

Nhƣ vậy, công tác điều tra, khảo sát, xây dựng hệ thống thông tin về tài 

nguyên rừng cần đƣợc quan tâm và quy định chi tiết hơn nhằm hƣớng tới kế hoạch 

triển khai trên thực tế, bảo đảm tính đồng bộ giữa các ngành có liên quan. 

5. Vấn đề quản trị rừng: 

Trong thời gian gần đây, yếu tố quản trị công (public governance) đã đƣợc hệ 

thống pháp luật nƣớc ta tiếp thu khá đầy đủ, nhất là những luật đƣợc thông qua từ 

2010 tới nay. Quản trị công gồm 3 trụ cột chính là sự tham gia của ngƣời dân vào 

quản lý và giám sát; công khai, minh bạch thông tin quản lý; và trách nhiệm giải 

trình của cơ quan nhà nƣớc trƣớc sự tham gia của ngƣời dân, nhằm tạo nên một 

phƣơng thức kiểm soát hiệu quả đối với thẩm quyền của các cơ quan nhà nƣớc, 

đồng thời tăng hiệu suất, hiệu quả việc bảo vệ, phát triển và hƣởng lợi từ rừng. Dự 

thảo Luật BV&PTR đã có đề cập tới một số yếu tố quản trị trong quản lý rừng 

nhƣng gần nhƣ chƣa mang đến một hệ thống quy định đầy đủ về quản trị rừng. 

Nhƣ vậy, vấn đề quản trị rừng cần đƣợc xem xét để có những quy định mang 

tính hệ thống và đầy đủ hơn.   

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI,BỔ SUNG DỰ 

THẢO LUẬT BV&PTR SỬA ĐỔI 

III.1. Quyền sở hữu rừng 

Dự thảo Luật mới đƣa ra quy định về quyền sở hữu rừng đối với rừng sản 

xuất là rừng trồng. Quy định bó hẹp nhƣ vậy chƣa tạo đƣợc khả năng khuyến khích 

phục hồi rừng tự nhiên nghèo kiệt. Đề nghị bổ sung thêm chính sách công nhận 

quyền sở hữu rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt giao cho chủ 

rừng phục hồi bằng vốn đầu tƣ của mình. Về chính sách này đã đề nghị sửa đổi tại 

Khoản 6 Điều 3 về giải thích từ ngữ "Quyền sở hữu rừng" ở trên. 

Một vấn đề khác có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là cộng 

đồng dân cƣ đối với rừng thuộc sở hữu của mình. Theo Luật BV&PTR 2004, cộng 

đồng dân cƣ có quyền bảo vệ, phát triển và hƣởng lợi từ rừng. Quy định nhƣ vậy là 

bó hẹp quyền của chủ rừng là cộng đồng dân cƣ. Theo thông lệ quốc tế, quyền của 

chủ rừng là cộng đồng dân cƣ cần đƣợc mở rộng nhƣ đối với tổ chức kinh tế tập thể 

(hợp tác xã) và nhƣ đối với hộ gia đình. 

Cuối cùng, trong các quyền về giao dịch đối với rừng (có gắn hoặc không 

gắn với đất rừng) thuộc quyền sở hữu của chủ rừng cần loại bỏ quyền "bảo lãnh", 

coi đó là quyền thế chấp cho bên thứ ba vay tiền nhƣ pháp luật dân sự, pháp luật đất 

đai đã quy định. 
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STT Dự thảo Đề xuất sửa đổi Lý do 

1 Điều 7. Các hình thức sở hữu 

rừng  

1. Rừng sở hữu toàn dân do 

Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu  

a) Rừng tự nhiên. 

b) Rừng trồng do Nhà nƣớc 

đầu tƣ.  

2. Rừng sở hữu của tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ 

Rừng trồng do tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ 

đầu tƣ; nhận chuyển nhƣợng, tặng 

cho, nhận thừa kế rừng từ chủ rừng 

khác theo quy đinh của pháp luật. 

 

 

 

 

Điều 7. Các hình thức sở hữu rừng  

1. Rừng thuộc sở hữu toàn dân do 

Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu, bao 

gồm:  

a) Rừng tự nhiên nguyên sinh, rừng 

tự nhiên thứ sinh phục hồi và rừng 

trồng bằng vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc;  

b) Hệ thống rừng giống quốc gia. 

2. Rừng thuộc sở hữu riêng của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, gồm: 

a) Rừng trồng đƣợc hình thành bằng 

công sức và vốn đầu tƣ của tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân; 

b) Rừng trồng do tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân nhận chuyển nhƣợng 

rừng từ chủ rừng khác. 

c) Rừng tự nhiên thứ sinh phục hồi 

bằng công sức và vốn đầu tƣ củ tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân.  

3. Rừng thuộc sở hữu chung 

a) Rừng trồng đƣợc hình thành từ 

nhiều nguồn vốn của nhiều chủ thể 

khác nhau; 

b) Rừng trồng do các thành viên của 

cộng đồng dân cƣ thôn cùng nhau 

đóng góp hoặc từ các nguồn khác 

phù hợp với quy định của pháp luật 

nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích 

chung hợp pháp của cộng đồng; 

c) Rừng trồng do cộng đồng dân cƣ 

thôn nhận chuyển nhƣợng rừng từ 

chủ rừng khác. 

d) Rừng tự nhiên thứ sinh phục hồi 

bằng công sức và vốn đầu tƣ của các 

chủ thể hoặc của cộng đồng dân cƣ. 

Cần mở rộng diện 

công nhận quyền sở 

hữu rừng đối với 

rừng tự nhiên thứ 

sinh phục hồi bằng 

công sức và nguồn 

vốn của chủ rừng.  

2 Điều 46. Quyền và nghĩa vụ 

của cộng đồng dân cƣ đƣợc giao 

rừng  
1. Quyền 
a) Có các quyền quy định tại 

Điều 34 của Luật này. 

b) Đƣợc khai thác, sử dụng 

lâm sản và các giá trị khác của rừng; 

đƣợc sản xuất lâm nghiệp, nông 

nghiệp, ngƣ nghiệp kết hợp theo quy 

định của Luật này và quy chế quản lý 

rừng.  

c) Đƣợc hƣớng dẫn quy 

hoạch vùng kết hợp sản xuất nông 

lâm nghiệp, vùng canh tác dƣới tán 

rừng, vùng chăn thả gia súc theo quy 

chế quản lý rừng; đƣợc hỗ trợ phát 

triển kinh tế rừng, hỗ trợ bảo tồn đa 

dạng sinh học và phục hồi rừng bằng 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của 

cộng đồng dân cư được giao rừng  

1. Quyền 

a) Có các quyền quy định tại Điều 34 

của Luật này. 

b) Đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền công nhận quyền hƣởng dụng 

rừng, quyền sở hữu rừng phù hợp với 

thời hạn đƣợc giao rừng; 

c) Đƣợc khai thác, sử dụng lâm sản 

và các lợi ích khác của rừng vào mục 

đích công cộng và gia dụng cho 

thành viên trong cộng đồng; đƣợc sản 

xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngƣ 

nghiệp kết hợp theo quy định của 

Luật này và quy chế quản lý rừng;  

d) Đƣợc chủ động tổ chức quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng giao cho 

cộng đồng, đƣợc phân chia lợi ích từ 

1. Bổ sung quy định 

cụ thể về quyền 

giao dịch đối với 

rừng thuộc sở hữu 

của cộng đồng. 

2. Sửa đổi lại cách 

viết về nghĩa vụ tại 

Điểm c) Khoản 2. 
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cây lâm nghiệp bản địa. 

d) Đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm 

kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng giao cho cộng đồng dân cƣ. 

2. Nghĩa vụ 

a) Có các nghĩa vụ quy định 

tại Điều 35 của Luật này.  

b) Xây dựng và thực hiện 

hƣơng ƣớc, quy ƣớc bảo vệ và phát 

triển rừng phù hợp với quy định của 

Luật này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

c) Đảm bảo duy trì diện tích 

rừng của cộng đồng; không đƣợc 

chuyển đổi, chuyển nhƣợng, tặng 

cho, thừa kế, góp vốn bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng. 

. 

rừng theo quy chế của cộng đồng. 

đ) Đƣợc hƣớng dẫn quy hoạch vùng 

kết hợp sản xuất nông lâm nghiệp, 

vùng canh tác dƣới tán rừng, vùng 

chăn thả gia súc theo quy chế quản lý 

rừng; đƣợc hỗ trợ phát triển kinh tế 

rừng, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học 

và phục hồi rừng bằng cây lâm 

nghiệp bản địa; 

e) Đƣợc Nhà nƣớc bảo đảm kinh phí 

bảo vệ rừng phòng hộ, rừng văn hóa 

tâm linh, tín ngƣỡng giao cho cộng 

đồng dân cƣ thôn; 

g) Đƣợc thực hiện các quyền chuyển 

đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê, tặng 

cho, thế chấp, góp vốn đối với rừng 

thuộc sở hữu của cộng đồng. 

2. Nghĩa vụ 

a) Có các nghĩa vụ quy định tại Điều 

35 của Luật này;  

b) Xây dựng quy ƣớc bảo vệ và phát 

triển rừng phù hợp với quy định của 

Luật này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

c) Đảm bảo duy trì diện tích rừng của 

cộng đồng; không đƣợc chuyển đổi, 

chuyển nhƣợng, tặng cho đối với 

rừng không thuộc quyền sở hữu của 

mình. 

III.2. Phân loại rừng 

Phân loại rừng thành 3 loại gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 

xuất đã đƣợc quy định tại Luật BV&PTR 2004. Điều 7 của Dự thảo Luật vẫn giữ 

nguyên cách phân loại rừng nhƣ quy định hiện hành, trong đó có bổ sung thêm nội 

dung của rừng đặc dụng (rừng văn hóa, tâm linh giao cho cộng đồng và rừng giống 

quốc gia). 

Tại khá nhiều quốc gia, ngƣời ta chỉ phân loại rừng thành 2 loại là rừng phải 

bảo vệ và rừng kinh tế. Nói cách khác, có thể ghép rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

và rừng tự nhiên nguyên sinh thành một loại là rừng phải bảo vệ.  

Việc thay đổi cách phân loại rừng từ 3 loại thành 2 loại là một vấn đề cần 

xem xét kỹ lƣỡng để quyết định cho phù hợp. Chúng tôi đề xuất phân loại theo 2 

lớp tại Điều 7 nhƣ sau: 

STT Dự thảo Đề xuất sửa đổi Lý do 

1 Điều 5. Phân loại rừng 

  

Điều 5. Phân loại rừng 

Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ 

yếu, rừng đƣợc phân thành hai loại 

sau đây: 

1. Rừng phải bảo vệ đƣợc sử dụng 

vào mục đích phòng hộ và đặc dụng, 

bao gồm:  

Phân loại rừng cần 

phân loại theo 2 

lớp, lớp thứ nhất 

phân thành 2 loại: 

rừng phải bảo vệ 

và rừng kinh tế; lớp 

thứ 2 gồm các loại 
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a) Rừng phòng hộ đầu nguồn;  

b) Rừng phòng hộ ven biển gồm rừng 

phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; 

rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển;  

c) Vƣờn quốc gia;  

d) Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu 

dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài-

sinh cảnh;  

đ) Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu 

rừng di tích lịch sử, văn hoá, danh 

lam thắng cảnh;  

e) Rừng văn hóa tâm linh, tín ngƣỡng 

của cộng đồng dân cƣ; 

g) Khu rừng nghiên cứu, thực 

nghiệm khoa học; rừng giống quốc 

gia.  

2. Rừng kinh tế đƣợc sử dụng chủ 

yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm 

sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ và 

bảo vệ môi trƣờng, bao gồm:  

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên;  

b) Rừng sản xuất là rừng trồng;  

c) Rừng giống gồm rừng trồng và 

rừng tự nhiên qua bình tuyển, công 

nhận, không bao gồm rừng giống quy 

định tại điểm g Khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định quy chế quản 

lý các loại rừng.  

cụ thể trong rừng 

đặc dụng, rừng 

phòng hộ.  

III.3. Mối quan hệ giữa giao rừng, cho thuê rừng và giao đất, cho thuê đất 

Điều 19 về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng của Dự thảo đã đồng nhất khái niệm giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng tƣơng ứng với khái niệm giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Về mặt nguyên tắc, sự đồng 

nhất khái niệm nhƣ vậy chỉ đúng với rừng sản xuất là rừng trồng hoặc rừng tự nhiên 

thứ sinh cần phục hồi, không đúng đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Cũng 

có thể giao rừng gắn với cho thuê đất theo yêu cầu của chủ rừng. Trƣờng hợp giao 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng không gắn với giao đất vì khi giao đất thì ngƣời đƣợc 

giao đất đƣợc thực hiện quyền giao dịch đối với đất đó. 

Nhƣ vậy, Điều 19 cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các nguyên tắc 

đã nêu trên nhằm thống nhất quan niệm về mối quan hệ giữa đất đai và tài nguyên, 

tài sản rừng gắn liền với đất. 

STT Dự thảo Đề xuất sửa đổi Lý do 

1 Điều 19 Nguyên tắc giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

 

Điều 19 Nguyên tắc giao rừng, 

cho thuê rừng, thu hồi rừng, 

chuyển đổi giữa các loại rừng 

1. Đối với rừng sản xuất là 

rừng trồng và rừng tự nhiên 

thứ sinh cần phục hồi  

Cần phải phân biệt rõ 

việc giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng, 

chuyển đổi giữa các loại 

rừng chỉ đồng nhất với 

giao đất, cho thuê đất, 
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a) Việc giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng, chuyển đổi 

giữa các loại rừng phải đƣợc 

thực hiện đồng thời với việc 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

Đối với trƣờng hợp đƣợc giao 

rừng, đƣợc thuê rừng, ngƣời 

nhận rừng có quyền lựa chọn 

hình thứcđƣợc giao đất rừng 

hoặc đƣợc thuê đất rừng của 

Nhà nƣớc. 

b) Thời hạn, hạn mức giao 

rừng, cho thuê rừng phải phù 

hợp với thời hạn, hạn mức 

giao đất, cho thuê đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

2. Đối với rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên nguyên sinh, 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 

việc giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, chuyển đổi giữa 

các loại rừng phải đƣợc thực 

hiện trên đất Nhà nƣớc giao để 

quản lý. 

4. Một chủ rừng có thể đƣợc 

giao, đƣợc thuê nhiều loại rừng 

nhƣng phải thực hiện việc quản 

lý từng loại rừng theo đúng quy 

chế đối với loại rừng đó. 

thu hồi đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất 

trong trường hợp rừng 

là tài sản của chủ sở 

hữu rừng. Mặt khác, 

cũng cần cho phép chủ 

rừng được lựa chọn hình 

thức được giao đất hoặc 

được thuê đất của Nhà 

nước. 

Đối với các loại rừng 

mà chủ rừng chỉ được 

quyền hưởng dụng hạn 

chế ở các mức độ khác 

nhau thì chủ rừng chỉ 

được nhận đất theo hình 

thức Nhà nước giao đất 

để quản lý. 

III.4. Đẩy mạnh các quy định về quản trị rừng 

Quản trị dựa trên 3 thành tố chính là công khai, minh bạch thông tin quản lý; 

sự tham gia của ngƣời dân vào quản lý và giám sát; trách nhiệm giải trình của cơ 

quan và cán bộ quản lý. Tất nhiên, mục tiêu của quản trị là nâng cao hiệu suất, hiệu 

quả của quản lý, bảo vệ và khai thác rừng, đồng thời kiểm soát việc thực hiện thẩm 

quyền quản lý của các cơ quan nhà nƣớc nhằm tạo lập một hệ thống quản lý liêm 

chính (sạch tham nhũng). 

Cơ chế quản trị trong quản lý rừng và đất rừng cần phải tăng cƣờng chủ yếu 

ở 3 khu vực quản lý: thứ nhất là quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện 

quy hoạch rừng; thứ hai là quá trình giao đất rừng, cho thuê đất rừng, chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với đất rừng, thu hồi đất rừng; và thứ ba là giao rừng, cho thuê 

rừng, chuyển đổi giữa các loại rừng, thu hồi rừng. Quản trị trong khu vực thứ nhất 

đã đƣợc quy định trong Dự thảo Luật Quy hoạch. Quản trị trong khu vực thứ hai đã 

đƣợc qiuy định trong Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hƣớng dân thi hành. 

Trong Dự thảo Luật BV&PTR, cần bổ sung quy định về quản trị rừng trong khu 

vực giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi giữa các loại rừng, thu hồi rừng. Vị trí bổ 

sung trong Dự thảo Luật là Điều cuối cùng (sau Điều 30) trong Mục 2 (Giao rừng, 
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cho thuê rừng, chuyển đổigiữa các loại rừng, thu hồi rừng) của Chƣơng II (Quản lý 

rừng). 

Bên cạnh việc bổ sung quy định về tăng cƣờng quản trị rừng trong khâu giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi giữa các loại rừng, thu hồi rừng, Dự thảo Luật 

BV&PTR còn thiếu toàn bộ một chƣơng về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi 

phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong quản lý rừng, trong đó 

có quy định về sự tham gia giám sát của ngƣời dân (trực tiếp và gián tiếp). Cụ thể, 

cần bổ sung các nội dung:  

 

STT Dự thảo Đề xuất sửa đổi Lý do 

1 Không có quy 

định 

Bổ sung 1 điều sau Điều 30 trong Mục 2 (Giao rừng, cho 

thuê rừng, chuyển đổigiữa các loại rừng, thu hồi rừng) 

của Chƣơng II (Quản lý rừng) có nội dung nói về công 

khai thông tin, sự tham gia của ngƣời dân và trách nhiệm 

giải trình của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể nhƣ sau: 

Điều 30a. Công khai thông tin, sự tham gia của dân và 

trách nhiệm giải trình trong giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển đổi giữa các loại rừng, thu hồi rừng 

1. Các thông tin về quyết định giao rừng, cho thuê rừng, 

cho phép chuyển đổi giữa các loại rừng, thu hồi rừng 

phải đƣợc công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của UBND cấp có thẩm quyền và phải đƣợc niêm yết 

công khai tại trụ sở của UBND cấp có thẩm quyền và 

trụ sở UBND xã, phƣờng, thị trấn nơi có rừng. 

2. Có tổ chức, công dân đƣợc thực hiện quyền giám sát 

quá trình hình thành quyết định và thực hiện việc giao 

rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển đổi giữa các loại 

rừng, thu hồi rừng. Các ý kiến giám sát đƣợc chuyển 

trực tiếp về cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

hoặc đƣợc chuyển giám tiếp thông qua Hội đồng nhân 

dân cùng cấp hoặc Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức thành viên của mặt trận cùng cấp.  

Các thông tin giám sát của tổ chức, công dân cũng phải 

đƣợc công khai trên trang thông tin điện tử của UBND 

cấp có thẩm quyền. 

3. Khi nhận đƣợc các ý kiến giám sát của tổ chức, công 

dân, cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định giao 

rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển đổi giữa các loại 

rừng, thu hồi rừng có trách nhiệm giải trình bằng văn 

bản để trả lời các tổ chức, công dân. 

Các ý kiến giải trình của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền cũng phải đƣợc công khai trên trang thông tin 

điện tử của UBND cấp có thẩm quyền. 

Lĩnh vực giao rừng, 

cho thuê rừng, 

chuyển đổi giữa các 

loại rừng, thu hồi 

rừng luôn gắn với lợi 

ích của một người 

hoặc nhóm người 

nhất định. Vì vậy, 

cần bổ sung các quy 

định về quản trị rừng 

nhằm bảo đảm tính 

liêm chính trong quá 

trình thực hiện.   

2 Không có quy 

định 

Bổ sung 1 Chƣơng sau Chƣơng IX có nội dung về giám 

sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và 

xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng, trong đó Mục thứ nhất có nội dung về sự tham gia 

giám sát của ngƣời dân và hệ thống theo dõi, đánh giá 

trong quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác và hƣởng 

dụng rừng, cụ thể nhƣ sau: 

Sự tham gia giám sát 

gián tiếp thông qua 

các cơ quan dân cử 

và Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, cũng như 

giám sát trực tiếp 

của dân. Ngoài ra, 

cần có thêm quy định 



 34 

Chƣơng IX+1 Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Mục 1. Giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng 

Điều 110a. Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân 

các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 

viên của Mặt trận về việc quản lý, bảo vệ, phát triển, 

khai thác vàhưởng dụngrừng 

1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền 

giám sát về quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác 

vàhƣởng dụngrừng theo quy định của Hiến pháp và Luật 

hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

các cấp. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 

của Mặt trận thực hiện quyền giám sát về quản lý, bảo 

vệ, phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng theo quy 

định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 110b. Giám sát của công dân đối với việc quản lý, 

bảo vệ, phát triển, khai thác và hưởng dụng rừng 

1. Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ 

chức đại diện thực hiện quyền giám sát và phản ánh các 

sai phạm trong quản lý, bảo vệ, phát triển, khai thác 

vàhƣởng dụngrừng. 

2. Việc giám sát và phản ánh phải bảo đảm khách quan, 

trung thực, đúng pháp luật; không đƣợc lợi dụng quyền 

giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của 

pháp luật, làm mất trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản 

ánh. 

3. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý, bảo vệ, 

phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng: 

a) Việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch rừng; 

b) Việc giao rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển đổi 

giữa các loại rừng, thu hồi rừng; 

c) Việc thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu 

hồi rừng; 

d) Việc đăng ký đất rừng, tài nguyên rừng, tài sản rừng 

gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

đ) Việc thu, miễn, giảm tiền phải trả cho Nhà nƣớc khi 

giao rừng, cho thuê rừng, cho phép chuyển đổi giữa các 

loại rừng, các loại thuế liên quan đến rừng và đất rừng; 

định giá rừng, đấu giá rừng; 

e) Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, ngƣời sử dụng đất 

rừng. 

4. Hình thức giám sát của công dân trong quản lý, bảo 

vệ, phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng: 

a) Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc 

phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, ngƣời có 

thẩm quyền giải quyết; 

về hệ thống theo dõi 

và đánh giá đối với 

quan trình thực thi 

pháp luật và quản lý, 

bảo vệ, phát triển, 

khai thác rừng. 
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b) Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện đƣợc pháp 

luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám 

sát. 

5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền khi 

nhận đƣợc ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho 

ngƣời dân: 

a) Kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền; 

b) Chuyển đơn đến cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền để 

giải quyết trong trƣờng hợp không thuộc thẩm quyền; 

c) Thông báo kết quả giải trình cho tổ chức, cá nhân đã 

phản ánh; 

d) Công khai các ý kiến giám sát, phản của tổ chức, cá 

nhân và kết quả giải trình của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền trên trang thông tin điện tử của UBND cùng cấp 

của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Điều 110c. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản 

lý, bảo vệ, phát triển, khai thác và hưởng dụng rừng 

1. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, bảo vệ, 

phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng đƣợc thiết kế 

tích hợp với hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản 

lý và sử dụng đất đai theo quy định tại Điều 200 của 

Luật Đất đai. 

2. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, bảo vệ, 

phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng là một bộ phận 

của hệ thống thông tin quốc gia về lâm nghiệp. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm ban hành thông tƣ 

liên tịch về xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và 

đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất rừng; quản lý, 

bảo vệ, phát triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng. 

Mục 2. Thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

Điều 110d. Thanh tra chuyên ngành lâm nghiệp 

1. Thanh tra chuyên ngành lâm nghiệp là hoạt động 

thanh tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đối với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật 

về bảo vệ và phát triển rừng, quy định về chuyên môn, 

kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách 

nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành 

lâm nghiệp trong cả nƣớc. 

Cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa phƣơng chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành lâm 

nghiệp tại địa phƣơng. 

2. Nội dung thanh tra chuyên ngành lâm nghiệp bao 

gồm: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng của Ủy ban nhân dân các cấp; 

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừngcủa chủ rừng và của tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan; 

c) Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên 

môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
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3. Thanh tra chuyên ngành lâm nghiệp có các nhiệm vụ 

sau đây: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà 

nƣớc, của các chủ rừng trong việc quản lý, bảo vệ, phát 

triển, khai thác vàhƣởng dụngrừng; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc 

kiến nghị cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

4. Quyền và nghĩa vụ của trƣởng đoàn thanh tra, thanh 

tra viên, công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành 

lâm nghiệp, quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành 

lâm nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thanh tra. 

Điều 110đ. Giải quyết tranh chấp đất rừng và rừng 

Việc giải quyết các tranh chấp đất rừng và rừng đƣợc 

thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định 

tại Điều 202 và Điều 203 của Luật Đất đai. 

Điều 110e.Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất rừng 

và rừng 

Việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất rừng và rừng 

đƣợc thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy 

định tại Điều 204 của Luật Đất đai. 

Điều 110g. Giải quyết tố cáo về đất rừng và rừng 

Việc giải quyết tố cáo về đất rừng và rừng đƣợc thực 

hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại 

Điều 205 của Luật Đất đai. 

Điều 110h. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng 

1. Ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừngmà gây thiệt hại cho Nhà nƣớc, cho 

ngƣời khác, thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của 

pháp luật còn phải bồi thƣờng theo mức thiệt hại thực tế 

cho Nhà nƣớc hoặc cho ngƣời bị thiệt hại. 

Điều 110i. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng khi thi hành công vụ 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 

1. Ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừngkhi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với 

các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định 

của pháp luật trong giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi 

giữa các loại rừng, thu hồi rừng, bồi thƣờng, hỗ trợ khi 

Nhà nƣớc thu hồi rừng, chuyển quyền đối với rừng, thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch rừng, xác định nghĩa vụ tài 

chính trong quản lýrừng, quản lý hồ sơ về rừng, ra quyết 

định hành chính trong quản lý rừng; 

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng hoặc có hành vi 
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khác gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, tài sản rừng, 

quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; 

c) Vi phạm quy định về lấy ý kiến, công bố, công khai 

thông tin; vi phạm quy định trình tự, thủ tục hành chính; 

vi phạm quy định về báo cáo trong quản lý rừng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Trên đây, các đề xuất về sửa đổi, bổ sung cho Dự thảo Luật tập trung vào 

những điều, khoản chính tạo nên chính sách và quy định pháp luật. Từ các sửa đổi, 

bổ sung này cần phải sửa thống nhất tại các điều khoản khác trong Dự thảo. Ví dụ, 

đề xuất thay thế thuật ngữ "quyền sử dụng rừng" bằng thuật ngữ "quyền hƣởng 

dụng rừng" cần đƣợc thay thế thống nhất trong toàn bộ các điều trong Dự thảo Luật. 

Tƣơng tự, việc làm nhƣ vậy cũng đƣợc thực hiện với việc thay thế "tiền sử dụng 

rừng" bằng "tiền hƣởng dụng rừng", hay "cộng đồng dân cƣ thôn" bằng "cộng đồng 

dân cƣ", v.v.   

Luật BV&PTR sửa đổi là một luật rất quan trọng trong đời sống xã hội, có 

liên quan tới phát triển ngành kinh tế lâm nghiệp, liên quan tới yêu cầu bảo vệ môi 

trƣờng ở tầm quốc gia và quốc tế, liên quan tới yêu cầu xóa đói - giảm nghèo cho 

đồng bào các dân tộc thiểu số, liên quan tới sử dụng đất rừng có hiệu quả, và cũng 

liên quan tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Chúng tôi cho rằng 

đây mới là bƣớc đầu góp ý cho Dự thảo Luật BV&PTR, mới là góp ý cho việc hình 

thành các chính sách lớn về bảo vệ, phát triển và hƣởng dụng rừng. Việc góp ý về 

kỹ thuật xây dựng văn bản luật còn đƣợc tiếp tục ở những bƣớc tiếp theo.  

         Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị!                               

Tham luận 4 

THỰC TRẠNG VỀ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG VÀ TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG 

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa 

 

Nghiên cứu dự thảo Luật bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Quá trình 

tổ chức, triển khai, thực hiện công tác giao đất, giao rừng thực tế ở Thanh Hóa 

qua các thời kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa tham luận một nội 

dung nhƣ sau. 

I. THỰC TRẠNG VỀ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG Ở ĐỊA PHƢƠNG 

- Theo kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa (tại Quyết định số 

5429/QĐ-UBND, ngày 24/12/2015) tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích tự nhiên 

1.111.465,1 ha, trong đó: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 647.677,1 ha; 

đất có rừng 554.607,9 ha (rừng tự nhiên: 384.221,5 ha; rừng trồng: 170.386,4 

ha); đất chƣa có rừng 93.069,2 ha (đất có rừng trồng nhƣng chƣa thành rừng: 

35.758,6 ha, đất trống 57.610,6). 
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- Thực hiện Quyết định số 184/HĐ-BT, ngày 06/11/1982 của Hội đồng 

Bộ trƣởng (nay là Chính phủ); Nghị định số 02-CP, ngày 15/01/1994 của 

Chính phủ; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP, ngày 16/11/1999 của Chính phủ; 

Thông tƣ số 38/2007/TT-BNN, ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Thông tƣ liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 

29/01/2011 của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Tỉnh Thanh 

Hóa đã thực hiện 02 lần giao đất, giao rừng; 01 lần giao rừng, cho thuê rừng 

gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp. Kết quả đến hết năm 2016, giao 

đƣợc 563.781,9 ha/647.677,1 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó: Giao cho 

hộ gia đình, cá nhân 340.005,2 ha/64.902 hộ, tỷ lệ diện tích bình quân 5,2 

ha/hộ, rất nhiều hộ có diện tích nhỏ lẻ dƣới mức bình quân; Ban quản lý rừng 

đặc dụng 90.212 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ 75.501 ha; doanh nghiệp nhà 

nƣớc, lực lƣợng vũ trang và tổ chức khác 58.063,7 ha; Hầu hết chƣa có tổ 

chức kinh tế đƣợc giao rừng, thuê rừng để phát triển kinh tế và môi trƣờng 

trên lĩnh vực lâm nghiệp 

- Thực hiện Thông tƣ số 38/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Thông tƣ liên tịch số 07/2011/TTLT- BNNPTNT-BTNMT của Bộ 

NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Năm 2013, tỉnh Thanh Hóa thực 

hiện thí điểm giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp 

tại huyện Thƣờng Xuân. Kết quả đã giao đƣợc diện tích 43.211,5 ha rừng 

(giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng là 17.943 ha rừng, tổ chức (Khu 

BTTN Xuân Liên) là 25.268,5 ha rừng). Nội dung giao rừng ở huyện Thƣờng 

Xuân là kế thừa giao đất lâm nghiệp trƣớc đây, thực hiện bổ sung đánh giá trữ 

lƣợng, sản lƣợng tài nguyên, tài sản trên đất lâm nghiệp giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.   

Năm 2017, bắt đầu thực hiện Quyết định số 3197/QĐ-UBND, ngày 

24/8/2016 về phê duyệt Phƣơng án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất 

cho thuê đất lâm nghiệp, giai đoạn 2016-2020 trên diện tích tạm giao xã quản 

lý. Diện tích dự kiến giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất 

lâm nghiệp là 64.100 ha (hiện tại UBND xã đang quản lý), để giao cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân. Nội dung giao rừng, cho thuê rừng gắn giao đất, 

cho thuê đất lâm nghiệp (lần đầu), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

gắn với tài nguyên, tài sản, giá trị trên đất lâm nghiệp. 

II. ĐÁNH GIÁ SAU GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG 

1. Hiệu quả sau giao đất, giao rừng 

- Giúp cho các cấp, các ngành tăng cƣờng thực hiện quản lý nhà nƣớc về 
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quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp ở địa phƣơng đến thành phần quản 

lý. Đồng thời xây dựng cơ chế chính sách, thực hiện xã hội hóa trong lâm 

nghiệp, nhằm phát triển kinh tế rừng và bảo vệ môi trƣờng sinh thái, góp phần 

quan trọng phát triển kinh tế xã hội bền vững. 

- Giúp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa phƣơng miền núi có diện tích 

đất lâm nghiệp để sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo và từng 

bƣớc làm giầu từ kinh tế lâm nghiệp; 

- Công tác giao đất, giao rừng là động lực quan trọng, thúc đẩy tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ về công tác bảo vệ rừng, 

phát triển rừng, sử dụng rừng bền vững có hiệu quả theo quy định của pháp 

luật. 

- Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ làm cơ sở quan trọng để 

thế chấp tài sản trong giao dịch vay vốn đầu tƣ; chuyển nhƣợng, chuyển đổi, 

kế thừa, sở hữu. Đồng thời để bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của chủ rừng 

trong đầu tƣ, kinh doanh, sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

2. Hạn chế trong giao đất, giao rừng 

- Hiện tại tỉnh Thanh Hóa còn 540.400 ha đã giao đất, nhƣng chƣa thực 

hiện giao rừng, nhiều vƣớng mắc tồn tại trong cơ chế và thực tế nhƣ tranh chấp 

ranh giới, quản lý sử dụng tài nguyên và giá trị trên đất lâm nghiệp còn gặp 

nhiều khó khăn, chƣa có cơ sở pháp lý để gắn trách nhiệm cho chủ rừng bảo vệ 

tài nguyên, giá trị trên đất; nhiều chủ rừng muốn chuyển nhƣợng diện tích rừng, 

không thể thực hiện đƣợc, do pháp luật không có quy định; 

- Công tác giao đất, giao rừng trƣớc đây, chƣa xác định đƣợc trữ lƣợng, 

sản lƣợng, chất lƣợng rừng, giá trị tài nguyên rừng và tài sản trên đất lâm 

nghiệp. Do vậy không có sở sở pháp lý, để gắn trách nhiệm, quyền lợi cho 

chủ rừng trong việc quản lý, phát triển, kinh doanh, sử dụng nguồn tài nguyên 

và tài sản trên đất lâm nghiệp đƣợc giao; 

- Việc thực hiện giao đất, giao rừng trƣớc đây, nhận thức của bộ phận 

nhân dân rất hạn chế, nên tỷ lệ số hộ nhận đất lâm nghiệp thấp; rất nhiều diện 

tích giao cho hộ gia đình, cá nhân manh muốn, không có khả năng để phát 

triển kinh doanh sản xuất lớn trong lâm nghiệp; một phần diện tích đã giao 

trùng lấn lên nhau; diện tích trên thực địa so với trên bản đồ và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất có sự chênh lệch nhất định. Nguyên nhân thời điểm 

giao đất, giao rừng trƣớc đây sử dụng công nghệ trong giao đất, giao rừng 
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bằng thiết bị, phƣơng tiện thủ công, lạc hậu, độ chính xác thấp. 

- Hạn mức, hạn điền theo quy định trƣớc đây và hiện nay về giao đất, 

giao rừng thấp, chƣa tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế đầu tƣ vào lâm 

nghiệp; đây là rào cản trong kinh doanh sản xuất lớn; ảnh hƣởng và kìm hãm 

về đầu tƣ, nâng cao, năng suất, chế biến, chất lƣợng hàng hóa và tiêu thụ sản 

phẩm trong nƣớc và hội nhập quốc tế; 

- Sau giao đất lâm nghiệp các chính sách hỗ trợ về nguồn lực cho lâm 

nghiệp, nhƣ trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và các hình thức 

khoán…chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

- Trong giao đất, giao rừng, việc xác định ranh giới và đóng mốc giới các 

loại rừng (Đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), ranh giới hành chính xã, huyện, 

tỉnh và chủ rừng với chủ rừng chƣa rõ ràng, cụ thể trên thực địa, do thiếu 

nguồn kinh phí đầu tƣ cho cắm mốc ranh giới. Thực trạng việc tranh chấp giới 

rất phức tạp, rất khó khăn giải quyết. 

- Chính sách giao đất, giao rừng vẫn còn có nhiều rào cản về mức hạn 

điền, diện tích, về chuyển nhƣợng diện tích có rừng tự nhiên, về đối tƣợng tổ 

chức kinh tế giao rừng có thu tiền sử dụng rừng, không bình đẳng với các đối 

tƣợng khác. Đây là những rào cản, chƣa tạo động lực mạnh mẽ thu hút cho 

đầu tƣ về bảo vệ rừng, phát triển rừng và kinh doanh sử dụng rừng. Ảnh 

hƣởng về phát triển lâm nghiệp.   

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG 

1. Tiếp tục thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê 

đất lâm nghiệp để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong giao đất, giao rừng 

trƣớc đây chƣa giải quyết đƣợc về xác định trữ lƣợng tài nguyên, giá trị rừng, 

ranh giới, diện tích chênh lệch, tranh chấp, thiếu đất sản xuất đang xẩy ra gay 

gắt ở nhiều đơn vị hiện nay. 

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật, tạo ra động lực quan trọng về 

quyền hƣởng lợi, gắn đƣợc trách nhiệm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, đƣợc phép chuyển nhƣợng trên diện tích rừng tự nhiên đã 

giao. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng về giao dịch tài sản, giá trị 

trên đất lâm nghiệp có diện tích rừng tự nhiên; khắc phục giao đất, giao rừng 

manh muốn, chƣa phục vụ cho tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị 

sản xuất hàng hóa. 

3. Xây dựng chính sách đủ mạnh, nhằm thúc đẩy lâm nghiệp phát triển 

về chiều rộng và chiều sâu ngang tầm với tiềm năng hiện có. Phát triển Lâm 
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nghiệp phải đạt đƣợc ba mục tiêu lớn: Môi trƣờng, kinh tế, quốc phòng. Môi 

trƣờng là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế xã hội bền vững; kinh tế là 

động lực quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tƣ phát triển; quốc phòng 

để giữ vững ổn định an ninh biên giới.  

4. Cần phải nghiên cứu thật sự bài bản khoa học, điều chỉnh rà soát, quy 

hoạch 3 loại rừng ổn định, theo tỷ lệ phù hợp chiến lƣợc phát triển kinh tế xã 

hội thật sự biện chứng, thật sự khoa học; thực hiện phân rõ cắm mốc các loại 

rừng rõ ràng để thực hiện phát triển lâm nghiệp đạt 3 mục tiêu lớn: Môi 

trƣờng; kinh tế; quốc phòng; 

5. Nhà nƣớc cần ban hành chính sách đầu tƣ và thu hút đầu tƣ cho lĩnh 

vực lâm nghiệp ngang tầm với tiềm năng và tƣơng xứng với các lĩnh vực 

khác, để lĩnh vực lâm nghiệp thực hiện đƣợc 3 mụ tiêu: Môi trƣờng, kinh tế 

xã hội và quốc phòng 

IV. THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG (Sửa đổi) 

1. Cơ bản thống nhất nhƣ dự thảo “Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển 

mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng, từ Điều 18 đến Điều 25”. 

2. Trên cơ sở thực tiễn, Thanh Hóa đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ 

sung. 

- Tại mục 1, tiêu đề “Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng, thu hồi rừng”. Đề nghị sửa bổ sung tiêu đề: “Giao rừng, cho thuê 

rừng, chuyển nhượng quyền sử dụng rừng; chuyển mục đích sử dụng rừng, 

thu hồi rừng”. 

- Bổ sung thêm điều: “Chuyển nhượng quyền sử dụng rừng”. 

- Điểm c, Khoản 3, Điều 21. Giao rừng: Đề nghị bỏ Điểm c và sửa đổi 

“Giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất cho tổ chức kinh tế trong nƣớc, không 

thu tiền sử dụng rừng, nhằm đảm bảo công bằng với các chủ rừng khác. Đồng 

thời khuyến khuyến kích tổ chức kinh tế vào đầu tƣ phát triển lâm nghiệp có 

hiệu quả. Thực tế hiện nay rất ít tổ chức kinh tế đầu tƣ vào lâm nghiệp. 

- Tại Khoản 3, Điều 25. Chuyển mục đích sử dụng rừng. Đề nghị: Không 

nên quy định thẩm quyền cho HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh chuyển mục 

đích sử dụng rừng là rừng đặc dụng là rừng tự nhiên dƣới 20 ha; chỉ cho phép 

chuyển mục đích sử dụng rừng là rừng trồng và đất không có rừng. Nếu thực 

hiện chuyển mục đích rừng đặc dụng là rừng tự nhiên, dễ dẫn tới lạm quyền 

và nguy cơ mất diện tích rừng đặc dụng là rừng tự nhiên ở các tỉnh./.  
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Đƣợc sự ủy quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi và bổ sung hợp lý./. 

 

                                 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THANH HÓA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham luận 5 

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT BẢO 

VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI) 

TS. Nguyễn Chí Thành, 

Chuyên gia về chính sách lâm nghiệp  

 

Những ý kiến dƣới đây đƣợc trình bày, phân tích dựa trên bản dự thảo 4 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) hiện đang đƣợc đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) để lấy ý kiến đóng góp.   

1. Nhận xét chung 

 So với các bản dự thảo trƣớc đây, nội dung bản dự thảo lần này đã 

đƣợc tiếp thu, chỉnh sửa theo các góp ý, với cấu trúc gồm 12 Chƣơng và 97 

Điều.  

 Những góp ý dƣới đây chỉ nhằm chia sẻ với Ban soạn thảo để góp phần 
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làm cho nội dung của Luật đƣợc thêm hoàn thiện hơn.  

2. Một số góp ý 

 1) Về tên của Luật, mặc dù đã đƣợc nghe giải thích về dự thảo tên 

Luật, nhƣng bản thân chúng tôi và nhiều ngƣời mà chúng tôi tiếp xúc, trao đổi 

đều mong tên Luật là Luật Lâm nghiệp, chứ không phải Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng (BV&PTR).  

 Vì ngay tại Khoản 1 Điều 3 của dự thảo đã ghi: “Lâm nghiệp là ngành 

kinh tế, xã hội…..”. Nhƣng tên Luật dự thảo lại chỉ thể hiện 2 nhiệm vụ của 

ngành lâm nghiệp (LN) là bảo vệ rừng và phát triển rừng.  

 

 2) Về Điều 5 “Phân loại rừng”. Góp ý: 

 - Tại Khoản 1 về “Rừng đặc dụng”, bổ sung cụm từ “đa dạng sinh 

học”: Rừng đặc dụng sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa 

dạng sinh học, nguồn gen sinh vật rừng……..  

 Vì hiện nay giá trị về đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên ở nƣớc 

ta chỉ còn ở rừng. Một trong những chức năng quan trọng nhất của rừng đặc 

dụng là bảo tồn đa dạng sinh học. 

 - Về rừng phòng hộ, nên đổi tên của 2 loại rừng phòng hộ thành: Rừng 

phòng hộ đầu nguồn các lưu vực sông; và Rừng phòng hộ ven biển.  

 Không nên đặt tên “Rừng phòng hộ đầu nguồn” chung chung. Hoặc đặt 

tên theo chức năng chắn gió, chắn cát của rừng. Nên đặt tên theo vị trí địa lý 

của RPH.  

 Vì rừng ở nƣớc ta phân bố theo điều kiện địa lý rất rõ ràng. Với 3/4 

diện tích là đồi núi, hơn 2.000 con sông bắt nguồn từ đồi núi, thì tên gọi 

“Rừng phòng hộ đầu nguồn các lƣu vực sông” là đúng. Đồng thời phù hợp 

với Luật Tài nguyên nƣớc (2012). 

 Bờ biển nƣớc ta dài hơn 3.000 km, là vùng địa lý phân bố của rừng ven 
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biển. Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo 

(2015), trong đó quy định rất rõ thế nào là vùng ven biển và cơ chế quản lý 

tổng hợp vùng ven biển, trong đó có hệ thống rừng, gồm rừng trên vùng đất 

cát (phi lao,…) và rừng ngập mặn. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 

số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 về “Một số chính sách quản lý, bảo vệ, 

phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

 

 3) Về Điều 8 “Chủ rừng”.  

 - Về định nghĩa, nên sửa lại: “Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cƣ đƣợc Nhà nƣớc giao rừng và đất rừng, cho thuê rừng 

và đất rừng”.  

 Từ nhiều năm nay vấn đề chủ rừng là tồn tại chƣa giải quyết đƣợc. Gọi 

là chủ rừng nhƣng không có quyền sở hữu rừng, mọi hoạt động trồng rừng, tỉa 

thƣa rừng, phát triển dịch vụ, sử dụng lâm sản ngoài gỗ,…. đều phải lập thiết 

kế và xin phép. Nhà nƣớc cần giao rừng hay cho thuê rừng phải gắn liền với 

giao đất và cho thuê đất thì đối tƣợng đƣợc giao hay thuê mới có thể trở thành 

chủ rừng thực sự.  

 - Trong dự thảo nên quy định cụ thể thế nào là “cộng đồng dân cƣ” 

trong trƣờng hợp là chủ rừng. Hiện nay, ở nhiều địa phƣơng khái niệm về 

“cộng đồng” hay “nhóm hộ” không rõ ràng. Qua theo dõi quá trình thực hiện 

chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng, chúng tôi thấy mô hình cộng đồng 

dân cƣ theo đơn vị thôn/bản là hiệu quả và bền vững hơn. Nếu cộng đồng chỉ 

là một nhóm hộ thì tổ chức không chặt chẽ, thiếu cơ sở pháp lý và có thể tan 

rã khi nghĩa vụ và quyền lợi có vấn đề.  

 4) Về Chƣơng II “Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia”. 

 Có nên quy định về quy hoạch lâm nghiệp theo vùng sinh thái không 

(Tây bắc, Việt Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên,…..). Vì: 

 - Tại Khoản 2 Điều 3 đã định nghĩa “rừng là hệ sinh thái”. Sự hình 



 45 

thành rừng xuất phát từ các yếu tố sinh thái phát sinh, nhƣ thủy văn, địa lý, 

thổ nhƣỡng.  

 - Phù hợp với dự thảo Luật Quy hoạch cũng có cấp quy hoạch vùng. 

 Trong dự thảo Luật có đề cập 2 cấp quy hoạch lâm nghiệp: cấp quốc 

gia và cấp tỉnh (Khoản 1 Điều 25: chuyển mục đích SDR). Nhƣng không quy 

định thời điểm lập cho 2 cấp quy hoạch này. Nhiều hoạt động lâm nghiệp quy 

định phải phù hợp với cả 2 quy hoạch này. Vậy trình tự lập quy hoạch lâm 

nghiệp so với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác thế nào.  

 5) Về Điều 25 “Chuyển mục đích sử dụng rừng”. 

 - Khoản 1 Điều 25 ghi “quy hoạch cấp tỉnh đƣợc duyệt”. Đây là quy 

hoạch gì, có phải quy hoạch lâm nghiệp không. 

 - Chuyển mục đích sử dụng rừng, còn đất thì thế nào? Luật Đất đai 

(2013) quy định về chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất. Vậy đối tƣợng xin chuyển mục đích sẽ phải làm 2 lần thủ 

tục về rừng và đất đai?  

 - Đối với rừng đặc dụng, ngoài số lƣợng diện tích chuyển đổi theo thẩm 

quyền phê duyệt, cần quy định đƣợc chuyển mục đích sử dụng ở phân khu 

nào. Gần đây có địa phƣơng chuyển mục đích sử dụng ở một vƣờn quốc gia 

sang làm một con đƣờng đi trong rừng để du lịch, họ đã thu hẹp diện tích 

chuyển đổi xuống dƣới 20 ha để thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh. Nhƣng vị trí chuyển lại ở ngay Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Nghĩa 

là họ sẽ phải phá một diện tích rừng có giá trị rất lớn về bảo tồn hệ sinh thái tự 

nhiên chỉ để làm một con đƣờng phục vụ du lịch, trong khi còn có những giải 

pháp khác thay thế. Nên nghiêm cấm chuyển mục đích sử dụng ở phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt. 

 - Đối với rừng phòng hộ cũng vậy, ngoài số lƣợng diện tích, cần quy 

định đƣợc chuyển mục đích sử dụng ở khu vực nào. Nên nghiêm cấm chuyển 

mục đích sử dụng rừng ở khu vực có cấp phòng hộ rất xung yếu và xung yếu.  
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 - Nên quy định đồng thời chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng. 

 - Đề nghị quy định nghiêm cấm:  

+ Chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên. Vì diện tích rừng tự 

nhiên hiện còn lại ít, chất lƣợng xấu, đang trong quá trình phục hồi, nhƣng 

phải làm nhiệm vụ rất quan trọng là ứng phó với BĐKH, góp phần giảm nhẹ 

tác hại của thiên tai. Thủ tƣớng Chính phủ đã chỉ thị “đóng cửa rừng tự nhiên;  

+ Chuyển mục đích sử dụng rừng tại Phân khu BVNN, Phân khu PHST 

của rừng đặc dụng, khu vực phòng hộ rất xung yếu và xung yếu của RPH.    

 6) Về Điều 36 “Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý rừng đặc dụng” 

 Hiện nay, vốn đầu tƣ từ NSNN cho rừng nói chung và rừng đặc dụng 

nói riêng rất hạn chế. Do đó, việc phát triển các loại hình dịch vụ từ rừng là 

rất quan trọng. Tuy nhiên một số ý kiến về Điều 36 nhƣ sau: 

 - Điểm d quy định BQLRĐD đƣợc ký hợp đồng khoán BVR. Nhƣng 

không quy định cụ thể thực hiện ở Phân khu nào. Hiện nay nhiều BQLRĐD 

không khoán BVR ở Phân khu BVNN, hạn chế khoán ở Phân khu PHST. 

Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nhƣng chƣa đƣợc cải thiện.  

 - Điểm d quy định BQLRĐD đƣợc tự tổ chức đầu tƣ phát triển DLST, 

nghỉ dƣỡng, giải trí. Nhƣng BQLRĐD là một đơn vị sự nghiệp công, làm thế 

nào để đầu tƣ kinh doanh du lịch nhƣ một doanh nghiệp. Các văn bản luật và 

quy phạm pháp luật trƣớc đây cũng đã quy định điều này, nhƣng hầu nhƣ 

nhiều BQLRĐD vẫn không thể thực hiện đƣợc.  

 - Điểm d quy định BQLRĐD đƣợc cho thuê hay liên kết với các thành 

phần kinh tế để đầu tƣ phát triển DLST, nghỉ dƣỡng, giải trí. Nhƣng Điều 22 

của Dự thảo này chỉ quy định cho thuê RSX, không quy định cho thuê RĐD 

và RPH. Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về 

tổ chức quản lý hệ thống RĐD quy định BQLRĐD đƣợc cho thuê, liên kết để 

phát triển DLST nhƣng không có văn bản nào hƣớng dẫn, nên 6 năm qua 

không thực hiện đƣợc.  
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 - Cần quy định các nguyên tắc, phƣơng thức quản lý, bảo vệ, sử dụng 

rừng khác nhau giữa RĐD ở hệ sinh thái trên cạn với RĐD ở hệ sinh thái đất 

ngập nƣớc, vùng ven biển, cửa sông. Vì quy định rừng là hệ sinh thái. Thực tế 

đòi hỏi khác nhau.  

 7) Về Điều 52 “Trách nhiệm bảo vệ rừng của UBND các cấp” 

 - Xem xét lại Điểm e Khoản 3 (UBND cấp xã): “Tổ chức bảo vệ rừng 

và có kế hoạch trình UBND cấp trên đƣa rừng vào sử dụng đối với diện tích 

rừng Nhà nƣớc chƣa giao, chƣa cho thuê”.   

 Cần cụ thể chữ “sử dụng” là thế nào?  

 Nếu Nhà nƣớc chƣa kịp giao rừng hay cho thuê rừng, nhƣng UBND 

cấp xã đã “sử dụng” luôn diện tích rừng này thì thế nào?  

 - Chúng tôi đƣợc biết, cho đến nay vẫn có gần 2 triệu ha rừng đang do 

Ủy ban nhân dân xã quản lý. Hơn 50% diện tích rừng ven biển cũng đang do 

Ủy ban nhân dân xã quản lý. Tổ chức này không phải chủ rừng, không có 

chức năng và khả năng quản lý rừng. Luật BV&PTR (2004) không quy định 

Ủy ban nhân dân xã là chủ rừng. Nhƣng đến nay đã hơn 10 năm tình trạng 

này vẫn không giải quyết đƣợc. Vậy Luật BV&PTR lần này sẽ quy định nhƣ 

thế nào để giải quyết vấn đề này.  

 - Đối với vùng ven biển, theo số liệu do các Sở NN&PTNT vùng ven 

biển cung cấp, hiện có 21,2% tổng diện tích rừng ven biển chƣa có chủ rừng, 

đang do Ủy ban nhân dân xã quản lý.  

 8) Một số vấn đề còn băn khoăn khác  

 - Hiện tại, nạn phá rừng vẫn còn xảy ra, có nơi rất nghiêm trọng. Nếu 

không có sự tham gia của nhân dân, nhất là các hộ dân, các thôn/bản ở ngay 

trong vùng rừng thì công tác BVR không thể đảm bảo đƣợc. Trong khi trên 

thực tế số địa phƣơng giao rừng cho hộ dân hay thôn/bản không nhiều, phần 

lớn là khoán BVR. Nhƣng trong Dự thảo không đề cập đến công tác khoán 

rừng, đặc biệt là khoán ổn định, lâu dài.  
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 - Đọc dự thảo Luật này thấy chƣa rõ đối với rừng ven biển, rừng ở vùng 

đồng bằng. Cách quản lý, bảo vệ đối với hai loại rừng này rất khác so với 

rừng ở hệ sinh thái trên cạn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham luận 6 

MỘT SỐ Ý KIẾN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐỔI VỚI DỰ THẢO LUẬT BẢO 

VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

PGS. TS. Nguyễn Phan Thiết,  

Trường Đại học Lâm nghiệp 

 

 

Lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng không những  ở khía cạnh  kinh tế mà 

cả trong lĩnh vực môi trƣờng, an ninh xã hội, đặc biệt, trong điều kiện biến đổi khí 

hậu.  

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã quan tâm đến sự phát triển của ngành. 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng  ban hành năm 2004, Bộ luật tạo nền tảng pháp lý 

cho ngành Lâm nghiệp phát triển bền vũng, đã có tác động tích cực đến công tác 

bảo vệ, phát triển rừng và đời sống của ngƣời dân, đặc biệt là những ngƣời làm 

nghề rừng và gắn liền với rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, trong lĩnh vực 

lâm nghiệp đã biểu hiện một số bất cập mà theo đó Luật cần tham khảo để sửa đổi, 

bổ sung.  

1. Tên của luật: “Luật Bảo vệ và Phát triển rừng” chƣa thực sự phản ánh nội 

hàm bên trong của luật, vì: 
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- Ngành lâm nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan trực tiếp đến rừng, 

nhƣ: Quản lí, bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm sản, tuy nhiên, còn 

một số lĩnh vực hoạt động liên quan gián tiếp hoặc ít lien quan đến rừng, 

nhƣ hoạt động chế biến gỗ 

- Lĩnh vực lâm nghiệp không có nhiều bộ luật điều chỉnh mà chỉ có duy 

nhất Luật Quản lí bảo vệ rừng (không giống nhƣ một số ngành khác), do 

vậy có thể đặt tên khác cho sát với nội dung của luật hơn. 

- Một số lĩnh vực không có nhiều luật điều chỉnh thì luật mang tên ngành 

đó, ví dụ Luật Giáo dục. 

2. Thực tế, còn có sự chông chéo về chức năng giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT 

với bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: 

- Có sự chồng chéo giữa quy hoạch khoáng sản và quy hoạch lâm nghiệp 

trên cùng một vị trí, diện tích đất lâm nghiệp; chồng chéo giữa đất thổ cƣ 

gần rừng và đất lâm nghiệp; quy hoạch rừng đặc dụng chồng lên rừng sản 

xuất đã giao cho hộ gia đình.  

- Tồn tại trong việc giao rừng trƣớc đây đã gây khó khăn cho các cơ quan 

chức năng trong việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

(GCNQSD) đất cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình ở địa phƣơng,… 

- Chồng chéo về quản lí đa dạng sinh học (Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh 

học (Tổng cục Môi trƣờng, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng và Vụ Bảo tồn 

thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

3. Còn nhiều bất cập trong quy hoạch rừng, thể hiện: Việc quy hoạch còn chƣa 

thật chính xác, ví dụ, giữa đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở nhiều địa 

phƣơng chƣa sát với thực tế. Nhiều diện tích đƣợc quy hoạch là rừng tự 

nhiên,  nhƣng kiểm tra thực tế lại không có rừng; một số diện tích đất chƣa 

sử dụng, đất khác nằm ngoài quy hoạch lại có rừng tự nhiên. 

4. Việc giao đất, giao rừng còn nhiều bất cập vì chƣa có sự tham gia đầy đủ của 

các bên có liên quan. 

5.  Cộng đồng là đối tƣợng đƣợc giao rừng nhƣng lại chƣa đƣợc Luật quy định 

là một chủ rừng để có đƣợc các quyền và nghĩa vụ thực sự nhƣ  cá nhân hay 

hộ gia đình. Điều này dẫn đến việc thực thi các chính sách quản lý bảo vệ 

rừng có liên quan đến cộng đồng phần nào kém hiệu quả.  

6. Luật cần chƣa có nội dung quy định về cơ chế hỗ trợ ban đầu, chia sẻ trách 

nhiệm với hộ gia đình và cộng đồng đƣợc giao rừng để họ có thể yên tâm 

quản lý bảo vệ các khu rừng đƣợc giao. 

7. Chế biến gỗ và lâm sản là một lĩnh vực gắn liền với ngành Lâm nghiệp, tuy 

vậy, việc quản lí nhà nƣớc đối với lĩnh vực này còn chồng chéo giữa Bộ 

Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công thƣơng. Thực chất, việc quản lí này vừa yếu 

và thiếu. Mặt khác, tuy thuộc ngành Lâm nghiệp, nhƣng chế biến gỗ mang 
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tình sản xuất công nghiệp, do vậy, cần có các quy định cụ thể hơn cho ngành 

này. Ví, dụ: phần quy hoạch nên tách riêng 

8. Công tác quy hoạch rừng đặc dụng (theo Nghị định 117/2010/NĐ-CP) cần  

lồng ghép quy hoạch rừng đặc dụng theo Nghị định này với các chính sách 

về quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng. 

9. Giữa Luật Bảo vệ và Phát triển rừng với các Luật khác chƣa thật đồng bộ;  

10. Chƣa có chính sách hỗ trợ sau giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, nhóm 

hộ nhận rừng tự nhiên nghèo chƣa đƣợc hƣởng lợi từ rừng. Ngƣời đƣợc giao 

rừng chƣa thể sống đƣợc bằng nguồn thu từ chính rừng đƣợc giao. 

11. Trong luật chƣa quy định quyền đƣợc tham gia của ngƣời dân vào các hoạt 

động quy hoạch, quản lý và sử dụng rừng. 

12. Về giới: 

- Sự mất cân đối về giới trong cơ cấu lao động trong ngành Lâm nghiệp:  

+ Ở các lâm trƣờng (nay là công ty lâm nghiệp hoặc ban quan lí rừng) lao 

động nữ chiếm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều so với nam giới. 

+ Tỷ lệ nữ giới làm công tác quản lí rất thấp. 

- Vấn đề về giới chƣa đƣợc đề cập đến trong Luật  BV&PTR. Nhiều điều, 

khoản trong Luật BV & PTR sửa đổi thiếu khía cạnh giới hoặc đề cập 

đến vấn đề giới quá chung chung.  Các vấn đề về bình đẳng giới chƣa 

đƣợc công nhận đúng mức trong cấu trúc Luật BV&PTR . Do vậy, cấu 

trúc Luật này sẽ đƣa ra những cân nhắc ban đầu để phát triển thêm các 

vấn đề khi luật có hiệu lực, nên cần phải lồng ghép vấn đề giới vào Nghị 

định hƣớng dẫn thực hiện. 

- Có rất ít phụ nữ hay ngƣời có nhiệm vụ thúc đẩy bình đẳng giới hay sự 

tiến bộ của phụ nữ làm việc trong ngành lâm nghiệp;  

- Các nhóm hiện nay chịu trách nhiệm đề cập đến các vấn đề giới nhƣ Bộ 

Lao động và Thƣơng binh Xã hội (MOLISA) và Hội Phụ nữ, vẫn chƣa 

nhận đƣợc vai trò và nguồn lực rõ ràng liên quan đến ngành lâm nghiệp. 

Hiện rất cần giải quyết việc điều phối kém hiệu quả giữa các ngành có 

liên quan nhằm giải quyết vấn đề bình đẳng giới và trao thêm quyền cho 

phụ nữ.  

Trên cơ sở đánh giá một số tồn tại của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đề 

nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số điểm nhƣ sau: 

1. Tên luật: Luật Lâm nghiệp 

2. Bổ sung để có thể giải quyết các vấn đề tồn tại nhƣ đã nêu ở trên 

3. Các điều khoản quy định về giới 

4. Vấn đề ƣu tiên trong lâm nghiệp 

5. Vấn đề dân tộc thiểu số 
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6. Một số góp ý cụ thể 

Các điều khoản trong dự 

thảo Luật BV&PTR 2004 

(sửa đổi – dự thảo lần 4) 

Đề xuất điều chỉnh/bổ sung Lý do 

1. Các đề nghị chung 

- Tên luật: Luật Bảo vệ và 

Phát triển rừng 
Tên luật: Luật Lâm nghiệp 

Đa giải thích ở phần 

đầu bài viết 

- Về giới 
- Bổ sung các điều khoản về 

giới  trong ngành Lâm nghiệp 
 

- Về chính sách ƣu tiên 

trong ngành Lâm nghiệp 

- Bổ sung quy định về chính 

sách ƣu tiên trong ngành lâm 

nghiệp 

Lao động trong ngành 

lâm nghiệp (trừ lĩnh 

vực chế biến gỗ) đều 

hoạt động ở vùng sâu, 

vùng xa, đại hình hiểm 

trở, do đó, cần có 

chính sách ƣu tiên về 

lƣơng, thâm niên, về 

đầu tƣ 

- Về chính sách phát triển 

dân tộc thiểu số 

- Bổ sung chính sách  

phát triển dân tộc thiểu số 

hoạt động trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

Tất cả các dự án đầu 

tƣ, các dự án ODA 

đều có bắt buộc quy 

định về Phát triển dân 

tộc thiểu số. Do vậy, 

luật Lâm nghiệp phải 

có quy định khung về 

vấn đề này. 

2. Góp ý cụ thể dự thảo 

 Điều 3. Giải thích từ ngữ   

2. Rừng là hệ sinh thái bao 

gồm quần thể thực vật rừng, 

động vật rừng, vi sinh vật 

rừng và các yếu tố khác, 

trong đó, thành phần chính là 

cây gỗ, tre, nứa, họ dừa có 

chiều cao trên 5 mét đối với 

hệ thực vật núi đất hoặc trên 

2 mét đối với các hệ thực vật 

2. Rừng là hệ sinh thái bao 

gồm quần thể thực vật rừng, 

động vật rừng, vi sinh vật 

rừng và các yếu tố khác, trong 

đó, thành phần chính là cây 

gỗ, tre, nứa, có chiều cao trên 

5 mét đối với hệ thực vật núi 

đất hoặc trên 2 mét đối với 

các hệ thực vật khác đạt độ 

- Nên đƣa khái niệm 

thực vật rừng, động 

vật rừng vào mục 2, 

điều 3 này. Trên cơ sở 

đó, cân nhắc có nên 

đƣa họ dừa vào trong 

mục 2 không? Vì nếu 

nhƣ thế với cây cà 

phê, cây cao su, cây 
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khác đạt độ tàn che từ 0,1 trở 

lên; diện tích liền vùng từ 0,5 

héc-ta trở lên. 

tàn che từ 0,1 trở lên; diện tích 

liền vùng từ 0,5 héc-ta trở lên. 

điều thì sao? 

8. Lâm sản là sản phẩm khai 

thác từ rừng, gồm: Thực vật 

rừng, động vật rừng và các 

sinh vật rừng khác; bao gồm 

gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sản 

phẩm đồ gỗ đã chế biến. 

 

Mục 8. Lâm sản là sản phẩm 

khai thác từ rừng, gồm: Thực 

vật rừng, động vật rừng và các 

sinh vật rừng khác; gỗ, lâm 

sản ngoài gỗ và sản phẩm đồ 

gỗ đã chế biến. 

 

Viết nhƣ dự thảo là rất 

khó hiểu: Gỗ, lâm sản 

ngoài gỗ có thuộc 

Thực vật rừng, động 

vật rừng và các sinh 

vật rừng khác không? 

 Điều 8. Chủ rừng   

- Mục 6. Tổ chức nghiên cứu 

khoa học, công nghệ, đào 

tạo, dạy nghề về lâm nghiệp; 

 

Mục 6. Tổ chức nghiên cứu 

khoa học, công nghệ, đào tạo, 

dạy nghề về lâm nghiệp và 

các tổ chức khác có hoạt động 

lâm nghiệp; 

 

 

7. Tổ chức nƣớc ngoài đầu tƣ 

tại Việt Nam. 

 

7. Tổ chức nƣớc ngoài đầu tƣ 

về lâm nghiệp tại Việt Nam. 

 

Nếu không thì tất cả 

các tổ chức nƣớc 

ngoài có đầu tƣ tại 

Việt Nam đều là chủ 

rừng? 

 Điều 10. Nguyên tắc 

lập quy hoạch lâm nghiệp 

quốc gia 

  

3. Đảm bảo sự tham gia của 

các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ ; đảm bảo công khai, minh 

bạch. 

 

3. Đảm bảo tính công khai, 

minh bạch và có sự tham gia 

của các cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cƣ có hoạt động lâm 

nghiệp hoặc liên quan trực 

tiếp đến hoạt động lâm 

nghiệp;  

 

 Điều 11. Căn cứ lập 

quy hoạch lâm nghiệp quốc 

gia 
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Mục 1. Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh; chiến 

lƣợc phát triển lâm nghiệp;  

Mục 1. Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh quốc gia; 

chiến lƣợc phát triển lâm 

nghiệp;  

 

 

 Điều 12. Nội dung 

quy hoạch lâm nghiệp quốc 

gia 

  

Mục 7. Quy hoạch chế biến 

gỗ và lâm sản. 

Có 2 phƣơng án: 

- Phƣơng án 1: Giữ mục 7, 

nhƣng sửa lại:  Quy hoạch chế 

biến gỗ và lâm sản. 

- Phƣơng án 2: Đƣa mục 7 

thành điều 13: Nội dung quy 

hoạch Chế biến gỗ và lâm sản 

quốc gia 

Có phƣơng án 2 vì, 

chế biến gỗ và lâm sản 

đƣợc ghép vào ngành 

lâm nghiệp, nhƣng 

lĩnh vực này có đặc 

thù khác với các lĩnh 

vực lâm nghiệp khác. 

Do vậy, nếu không 

tách riêng thì khó thể 

hiện đầy đủ. 

 Điều 15. Thẩm định, 

phê duyệt, công bố quy 

hoạch lâm nghiệp quốc gia 

  

Mục 4. Nội dung thẩm định 

quy hoạch lâm nghiệp quốc 

gia 

b) Cơ sở pháp lý, khoa học 

của nội dung quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia quy định tại 

Điều 12 của Luật này. 

Mục 4. Nội dung thẩm định 

quy hoạch lâm nghiệp quốc 

gia 

b) Cơ sở pháp lý, khoa học và 

thực tiễn của nội dung quy 

hoạch lâm nghiệp quốc gia 

quy định tại Điều 12 của Luật 

này. 

 

 Điều 19. Nguyên tắc giao 

rừng, cho thuê rừng, thu 

hồi rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

  

1. Giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng phải tuân 

1. Giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng phải tuân thủ 

- Nguyên tắc có sự 

tham gia rất cần thiết 

trong tiến trình giao 
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thủ quy định của pháp luật và 

Luật này; phù hợp với việc 

giao đất, cho thuê đất, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất.   

2. Thời hạn, hạn mức giao 

rừng, cho thuê rừng phù hợp 

với thời hạn, hạn mức giao 

đất, cho thuê đất.  

quy định của pháp luật và 

Luật này; phù hợp với việc 

giao đất, cho thuê đất, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất.   

2. Giao rừng, cho thuê rừng 

phải đảm bảo sự tham gia vì 

sẽ giải quyết đƣợc những bất 

cập trong tiến trình giao đất 

giao rừng nhƣ trƣớc đây. 

 

2. Thời hạn, hạn mức giao 

rừng, cho thuê rừng phù hợp 

với thời hạn, hạn mức giao 

đất, cho thuê đất; phù hợp với 

mục tiêu sử dụng rừng.  

 

đất giao rừng. Do 

Luật BV&PTR 2004 

chƣa quy định nên 

trên thực tế việc giao 

rừng đã để xảy ra một 

số vấn đề nhƣ ngƣời 

dân chƣa nắm đƣợc 

hết diện tích, ranh 

giới và, số lƣợng và 

chất lƣợng cây rừng ở 

khu rừng đƣợc giao. 

Mặt khác, các cơ 

quan thực hiện giao 

rừng cũng gặp những 

khó khăn trong việc 

huy động sự tham gia 

của ngƣời dân và các 

bên liên quan khác, 

cũng nhƣ khó khăn 

trong cơ chế tài chính  

đảm bảo sự tham gia. 

- Để sử dụng rừng có 

hiệu quả, đặc biệt là 

rừng sản xuất, tuổi 

thành thục công nghệ 

của cây gỗ có ý nghĩa 

quan trọng, quyết định 

hiệu quả kinh doanh. 

Do vậy, Thời hạn giao 

rừng phải căn cứ vào 

mục tiêu sử dụng 

rừng. 

 Điều 21. Giao rừng 

 

Bổ sung thêm quy định đối 

tƣợng đƣợc giao rừng 

- Cá nhân, Tổ 

chức nào đƣợc giao 

rừng? Giao loại rừng 

nào? Điều này rất 

quan trọng, có ý 

nghĩa về kinh tế, xã 

hội và an ninh quốc 

phòng. 

 Các Điều 44, 45, 47, 48 

và 49  

Bổ sung vào các điều 

44, 45, 47, 48 và 49 các điểm 

Các chủ rừng đều bình 
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điểm c) và d) của điều 46:  

c) Được hướng dẫn quy 

hoạch vùng kết hợp sản xuất 

nông lâm nghiệp, vùng canh 

tác dưới tán rừng, vùng chăn 

thả gia súc theo quy chế quản 

lý rừng; được hỗ trợ phát 

triển kinh tế rừng, hỗ trợ bảo 

tồn đa dạng sinh học và phục 

hồi rừng bằng cây lâm nghiệp 

bản địa. 

d) Được Nhà nước bảo 

đảm kinh phí bảo vệ rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng. 

 

đẳng nhƣ nhau  

 Điều 59. Kiểm tra, 

kiểm soát lâm sản    

  

Mục 1. Kiểm tra, kiểm soát 

lâm sản đƣợc thực hiện trong 

quá trình khai thác, vận 

chuyển, chế biến, kinh doanh, 

xuất, nhập khẩu, gây nuôi, 

trồng cấy nhân tạo, cất giữ 

lâm sản do tổ chức Kiểm lâm 

các cấp thực hiện.  

Mục 1. Kiểm tra, kiểm soát 

lâm sản đƣợc thực hiện trong 

quá trình khai thác, vận 

chuyển, chế biến, kinh doanh,  

xuất  nhập khẩu, gây nuôi, 

trồng cấy nhân tạo, cất giữ do 

tổ chức Kiểm lâm các cấp 

thực hiện.  

 

 

 Điều 63. Phát triển 

rừng sản xuất 

  

2. Các biện pháp lâm sinh 

đƣợc áp dụng để phát triển 

rừng sản xuất gồm: 

đ) Làm giầu rừng. 

 

2. Các biện pháp lâm sinh 

đƣợc áp dụng để phát triển 

rừng sản xuất gồm: 

đ) Làm giàu rừng. 

 

 

 Điều 67. Hoạt động 

nghiên cứu khoa học, giảng 

dạy, thực tập trong rừng đặc 

dụng 
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Hoạt động nghiên cứu 

khoa học, dịch vụ nghiên cứu 

khoa học theo chƣơng trình, 

đề tài, dự án đƣợc cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 

a) Đối với rừng đặc dụng 

do Nhà nƣớc quản lí: Hoạt 

động nghiên cứu khoa học, 

dịch vụ nghiên cứu khoa học 

theo chƣơng trình, đề tài, dự 

án đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền phê duyệt. 

b) Đối với rừng do tổ 

chức, cá nhân đƣợc Nhà nƣớc 

giao quản lí: 

Hoạt động nghiên cứu khoa 

học, dịch vụ nghiên cứu khoa 

học theo chƣơng trình, đề tài, 

dự án đƣợc chủ rừng đồng ý 

và phải tuân thủ theo quy định 

của pháp luật. 

 

 

 Điều 78. Trách nhiệm 

của Nhà nƣớc về quản lý, 

phát triển chế biến và thị 

trƣờng lâm sản 

  

4. Thiết lập cơ chế, chính 

sách, hỗ trợ phù hợp để phát 

triển thị trƣờng lâm sản trong 

nƣớc và quốc tế, đàm phán, 

ký kết và thực hiện các hiệp 

định thƣơng mại; tổ chức 

thông tin thị trƣờng, hội chợ, 

quảng bá sản phẩm và các 

hoạt động liên quan. 

 

4. Thiết lập cơ chế, chính 

sách, hỗ trợ phù hợp để phát 

triển nguồn nhân lực, phát 

triển công nghệ, phát triển thị 

trƣờng lâm sản trong nƣớc và 

quốc tế, đàm phán, ký kết và 

thực hiện các hiệp định 

thƣơng mại; tổ chức thông tin 

thị trƣờng, hội chợ, quảng bá 

sản phẩm và các hoạt động 

liên quan. 

Phát triển nhân lực và 

công nghệ đóng vai 

trò quan trọng  

 Điều 79. Cơ chế, chính 

sách phát triển chế biến, 

thƣơng mại lâm sản của Nhà 

nƣớc 

  

1. Cơ chế tín dụng, cơ chế 

đất đai, chính sách thuế, phí. 

Ƣu tiên hình thành những cơ 

1. Cơ chế tín dụng, cơ chế đất 

đai, chính sách thuế, phí. Ƣu 

tiên hình thành những cơ sở 

- Các cụm công 

nghiệp chế biến lâm 

sản tập trung làm tang 
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sở chế biến lâm sản ứng dụng 

công nghệ tiên tiến, thân 

thiện môi trƣờng. 

4. Chính sách hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực; hỗ trợ phát 

triển thị trƣờng; ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và công 

nghệ và phát triển thị trƣờng 

lâm sản nội địa, quốc tế.  

 

chế biến lâm sản ứng dụng 

công nghệ tiên tiến, thân thiện 

môi trƣờng. 

Ƣu tiên hình thành những cụm 

công nghiệp chế biến lâm sản 

tập trung. 

4. Chính sách hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực; hỗ trợ NCKH 

và CN phục vụ CBLS; hỗ trợ 

phát triển thị trƣờng; ứng 

dụng khoa học kỹ thuật và 

công nghệ và phát triển thị 

trƣờng lâm sản nội địa, quốc 

tế.  

mức độ chuyên môn 

hóa, giảm suất đầu tƣ 

và làm tang hiệu quả 

kinh tế. 

- Nghiên cứu khoa học 

và công nghệ giups 

tăng giá trị gia tăng 

trong sản phẩm lâm 

sản. 

 

 

 

 

Tham luận 7 

TÀI CHÍNH LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

 

Ông Nguyễn Ngọc Bình 
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Tham luận 8 

THỰC TRẠNG VỀ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG VÀ TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG 

Đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình  

 

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG. 

Thực hiện Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ 

Ban hành quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. tỉnh Hòa Bình đã có 

Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 29/11/1999 ban hành quy định hƣớng 

dẫn về giao đất, khoán rừng. Quán triệt chủ trƣơng của Tỉnh ủy mỗi mảnh đất, 

mảnh rừng đều phải có chủ thực sự là hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức,… 

Từ năm 1994 đến năm 1999 Chi cục Kiểm lâm, trực tiếp là các Hạt Kiểm lâm 

các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan địa chính huyện đã hoàn thành cơ 

bản công tác giao đất, giao rừng và khoán rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đối với cấp GCN QSDĐ: Thực hiện Quyết định 672/QĐ-TTg ngày 

26/4/2006 của Thủ tƣớng Chính Phủ về việc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/10000, xét duyệt cấp giấy CNQSDĐ lâm nghiệp. UBND tỉnh Hòa Bình có 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2013 về việc tập trung chỉ đạo và tăng 

cƣờng các biện pháp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013. Theo báo 

cáo của Sở Tài nguyên và môi trƣờng về việc Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

và giải pháp đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả đến 

nay đã cơ bản hoàn thành tại các huyện, thành phố. 

Kết quả giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng 

và đất lâm nghiệp nhƣ sau: 

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp: 340.138,26 ha. Trong đó diện 

tích đất có rừng: 227.710,65 ha, diện tích đất không có rừng: 112.427,61 ha. 

(số liệu Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Hòa 

Bình). 

* Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã giao QSDĐ:  217.245,95 

ha, trong đó: 

- Ban quản lý rừng đặc dụng, vƣờn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên:  

40.531,17 ha. 

- Ban quản lý rừng phòng hộ: 2.410,94 ha. 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: 11.197,70 ha. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh: 2.144,15 ha. 

- Các doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài: 68,13 ha. 

- Hộ gia đình, cá nhân: 143.003,63 ha 

- Cộng đồng dân cƣ thôn: 48.771,19 ha 

- Các đơn vị Lực lƣợng vũ trang: 615,14 ha. 

- Ủy ban nhân dân xã: 2.074,17 ha 

- Các tổ chức khác: 383,86 ha. 

* Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp chưa giao QSDĐ: 96.225,56 

ha, trong đó: 

- Ủy ban nhân dân xã: 96.225,56 ha 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU KHI GIAO RỪNG, CHO THUÊ 

RỪNG VÀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, GIAO KHOÁN ĐẤT VÀ 

CẤP GCN QSDĐ LÂM NGHIỆP CHO CHỦ RỪNG. 

 Chủ rừng đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, giữ rừng, đầu tƣ 

chăm sóc rừng. Hiện tƣợng phá rừng, khai thác rừng, lâm sản, lấn chiếm, 

chuyển đổi mục đích rừng và đất lâm nghiệp đã giảm nhiều.  

Qua thực tế cho thấy sau khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đƣợc giao đất 

lâm nghiệp đã tổ chức kinh doanh và có thu nhập rừng đáng kể, đặc biệt là 
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rừng trồng do chủ động xác định đƣợc cơ cấu cây trồng thích hợp với điều 

kiện khí hậu đất đai ở nhiều địa phƣơng. 

 Đã hình thành nhiều trang trại nông lâm nghiệp mô hình kinh tế hộ gia 

đình có hiệu quả kinh tế cao, đã hạn chế tình trạng phá rừng làm nƣơng rẫy, 

rừng đƣợc bảo vệ tốt hơn vì đã có ngƣời làm chủ thực sự. Trồng rừng đƣợc 

đảm bảo với tỉ lệ thành rừng cao, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập và 

cải thiện đời sống của nhân dân, một bộ phận dân cƣ đã giàu lên từ nghề rừng, 

mở ra hƣớng sản xuất hàng hoá gắn với thị trƣờng tiêu thụ ở nhiều nơi, góp 

phần xoá đói, giảm nghèo, từng bƣớc góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. 

Nhiều khu rừng đƣợc giao cho cộng đồng quản lý đã phát huy đƣợc tính làng, 

xã từ lâu đời, rừng đƣợc bảo vệ rất tốt. 

Rừng tự nhiên khi giao cho cộng đồng công tác quản lý bảo vệ rừng rất 

tốt, chất lƣợng rừng ngày càng nâng lên.  

Sau khi đƣợc thuê rừng, các chủ rừng có nhiều hoạt động đầu tƣ trong 

việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy, huy động các nguồn lực tham gia 

phát triển nghề rừng.  

  III. CÁC VẤN ĐỀ CÕN TỒN TẠI 

- Hầu hết các khu rừng giao cho cộng đồng là rừng tự nhiên sau khai 

thác, trữ lƣợng rừng thấp. Thƣờng áp dụng phƣơng pháp khoanh nuôi tái sinh; 

thiếu nguồn vốn đầu tƣ, thực hiện trồng bổ sung nâng cao chất lƣợng rừng. 

- Diện tích rừng tự nhiên đƣợc giao cho hộ gia đình, còn kém hiệu quả, 

do các hộ còn chƣa quan tâm nhiều đến công tác QLBVR, do hƣởng lợi từ 

rừng còn ít, rừng chƣa mang lại hiệu quả về kinh tế cho các hộ, nhân lực còn 

ít nên không thể làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; các hộ gia đình khó 

nhận biết đƣợc vị trí, ranh giới diện tích rừng đƣợc giao.    

- Giao đất, khoán rừng theo Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1994 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh nhiều nơi chƣa cụ thể, chƣa chặt chẽ, nhân dân 

nhận thức chƣa đúng về chính sách GĐKR dẫn đến quy mô sản xuất nhỏ lẻ, 
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manh mún, khó có điều kiện và khả năng đầu tƣ khoa học kỹ thuật và công 

nghệ tiên tiến, áp dụng cơ giới vào sản xuất. 

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ĐỊA PHƢƠNG:  

Thực hiện chức năng Quản lý Nhà nƣớc trong công tác quản lý bảo vệ 

và phát triển rừng nói chung, công tác giao đất giao rừng nói riêng, UBND 

tỉnh Hòa Bình đã có những chỉ đạo: 

 Ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp các ngành về công tác bảo vệ và 

phát triển rừng, PCCC rừng; 

Tổ chức thực hiện chiến lƣợc lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp, quy 

hoạch cá khu rừng đặc dụng, đo đạc cấp giấy chứng nhận rừng và đất lâm 

nghiệp 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ rừng; 

Tổ chức, chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật 

hại rừng ở địa phƣơng;  

Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ; 

Chỉ đạo việc tổ chức mạng lƣới bảo vệ rừng, xây dựng tổ đội quần 

chúng bảo vệ rừng cơ sở; chỉ đạo sự phối hợp giữa 3 lực lƣợng công an, quân 

dội, kiểm lâm trong công tác BVR;  

Tổ chức thực hiện việc phân loại rừng, ranh giới các loại rừng, giao, 

cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng;  điều tra kiểm kê rừng trên 

địa bàn tỉnh, lập hồ sơ quản lý rừng cho các chủ rừng đã đƣợc giao, thuê rừng 

và đất lâm nghiệp; 

Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng trên địa 

bàn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng theo quy định 

của pháp luật. Xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai 

của các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp;  
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-  Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp 

thuê rừng, thuê đất lâm nghiệp để phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế, 

môi trƣờng; 

IV. GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

VỀ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG. 

 Cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng 

sửa đổi. 

Luật cần quy định cụ thể hạn mức tối đa khi giao rừng, cho thuê rừng, 

giao đất cho thuê đất; thời hạn giao cho thuê. 

Luật cần bổ sung trƣờng hợp thu hồi rừng để quy hoạch phát triển các 

khu rừng đặc dụng. 

Luật cần cân nhắc hơn việc giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình thay 

bằng giao cho cộng đồng dân cƣ thôn. 

 Luật cần quan tâm đến chủ thể rừng. Hiện các công ty lâm nghiệp 

trƣớc đây đƣợc giao đất, giao rừng với hạn mức rất lớn vƣợt khả năng sản 

xuất kinh doanh của công ty, các công ty lại giao khoán cho các hộ dân nhƣng 

nhiều nơi việc giao khoán không rõ ràng nên hiệu quả chƣa cao.  

Trên đây là một số ý kiến tham luận của tỉnh Hòa Bình về thực trạng 

công tác giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, góp ý dự thảo Luật bảo vệ và 

phát triển rừng./. 

 

 


