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I. THÔNG TIN CHUNG 

Hệ thống pháp luật về rừng và nghề rừng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển bền 

vững trong giai đoạn hiện nay, trong đó rừng thể hiện cả vai trò kinh tế trong phát triển; cả vai trò 

xã hội trong xóa đói, giảm nghèo tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa; và cả vai trò bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã thực thi được hơn 

10 năm, cái được cũng nhiều và cái chưa được cũng không ít, kể cả từ tên luật, phương pháp tiếp 

cận, phạm vi điều chỉnh, cũng như nhiều chính sách về rừng và nghề rừng của nước ta không còn 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chưa tiếp thu được các thông lệ tốt trên thế giới. Nhu cầu xây 

dựng một Luật điều chỉnh về rừng và nghề rừng, thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

2004 là cần thiết, chắc không cần thảo luận nhiều. Điều cần thảo luận vẫn là hình thức dưới dạng 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi hay một luật với tên gọi khác. 

Việc điều chỉnh lại hệ thống pháp luật về rừng đã thu hút được sự quan tâm của không chỉ các cơ 

quan có chức năng quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên ngành pháp luật mà thu hút được sự quan 

tâm của nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức 

xã hội, cũng như cộng đồng giới khoa học, chuyên gia. Trong thời gian vài năm qua, nhóm các tổ 

chức xã hội dưới tên Liên minh đất rừng (FORLAND), thường trực của nhóm là Trung tâm Nghiên 

cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD), đã có nhiều hoạt động tích cực trong tham vấn cộng 

đồng, nghiên cứu và đề xuất chính sách, pháp luật trong phạm vi bảo vệ và phát triển rừng. 

Hiện nay, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tiến hành xây dựng Luật Bảo vệ và Phát triển 

rừng (sửa đổi) (Luật BV&PTR) cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Nhóm 

FORLAND đã hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 

và Tổng cục Lâm nghiệp (VN-Forest), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), và Ủy 

ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (UBKHCNMT) đã có nhiều hoạt động hội 

thảo, tập trung ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để đóng góp cho Dự thảo Luật 

BV&PTR (sửa đổi). 

Tóm tắt thông điệp chính sách này được thực hiện trên cơ sở tập hợp đề xuất chính sách của 

FORLAND và chuyển thành các quy định của Luật BV&PTR (sửa đổi). Dưới đây là các nội dung 

chính của thông điệp. 

 

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

1. Để bảo vệ rừng tự nhiên, chủ rừng cần có nhiều quyền hơn 

Các quy định về quyền của chủ rừng đối với rừng tự nhiên hiện nay chưa tạo ra môi trường pháp 

lý thích hợp để khuyến khích người dân và cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ và sử dụng rừng 

tự nhiên. Vì thế, vẫn còn hàng triệu ha rừng tự nhiên trên cả nước chưa có chủ.  Không những 

thế, chính sách hiện nay còn có tác dụng thúc đẩy việc chuyển đổi rừng tự nhiên thành rừng trồng 

hay các cách sử dụng đất rừng khác vì sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho chủ rừng. Mục tiêu xã 

hội hóa nghề rừng vì thế sẽ chỉ dừng lại đối với rừng trồng mà khó có thể áp dụng đối với rừng 

tự nhiên trong bối cảnh rừng tự nhiên đòi hỏi một nguồn lực lớn để bảo vệ và phát triển. Những 

nỗ lực và đầu tư của Nhà nước để bảo vệ rừng tự nhiên sẽ tiếp tục bị lãng phí vì chính sách hiện 

nay chưa thu hút người dân địa phương chưa thực sự tham gia. Kết quả từ nhiều nghiên cứu và 

tham vấn do các tổ chức thuộc liên minh đất rừng FORLAND thực hiện trong thời gian từ năm 

2012 cho đến nay trên nhiều địa phương cho thấy rằng chủ rừng tự nhiên cần được trao nhiều 

quyền hơn, nhất là những quyền xác định và bảo vệ lợi ích của chủ rừng đối với rừng một cách 

rõ ràng và ổn định. 

2. Các quyền của chủ rừng đối với rừng tự nhiên hiện nay rất hạn chế, thiếu tính thực thi. 

Với việc công nhận và thực thi nhiều quyền của chủ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng 

theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 (Luật số: 29/2004/QH11), hoạt động trồng rừng đã có 

những thành tựu rất ấn tượng, nâng độ che phủ rừng lên từ 37% vào năm 2005 lên  40,84% vào 
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năm 2015. Sản lượng gỗ rừng do hộ gia đình sản xuất năm tăng từ 2 triệu lên thành hơn 6 triệu 

mét khối mỗi năm cho thấy sự thành công của chính sách xã hội hóa ngành lâm nghiệp. Tuy 

nhiên, với rừng tự nhiên thì  Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 chỉ mới xác định quyền sử dụng 

cho chủ rừng với những điều kiện khác nhau làm cho các quyền đó rất khó được thực thi. Kết quả 

khảo sát của FORLAND cho thấy 100% chủ rừng và hộ gia đình chưa đồng tình với các quyền 

của họ trên diện tích được giao làm chủ. Rừng tự nhiên, kể cả được phát triển bằng nguồn lực 

của cá nhân vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Quyền lợi đáng kể nhất mà chủ rừng được nhận cho 

đến nay là từ dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng nhưng nguồn lợi này chưa đủ tạo ra động 

lực để thu hút các người dân và các chủ thể khác trong xã hội tích cực nhận và quản lý rừng tự 

nhiên1.   

 

3. Nhiều diện tích rừng tự nhiên chưa có chủ 

Nhiều diện tích rừng tự nhiên hiện nay chưa có chủ quản lý thực sự, mà chỉ tạm thời giao cho 

UBND cấp xã quản lý bảo vệ.  Tính đến 31 tháng 12 nắm 2015, cả nước có 10.175.519 ha rừng 

tự nhiên với phần lớn đang được quản lý bởi các tổ chức của Nhà nước là công ty lâm nghiệp 

Nhà nước và các ban quản lý rừng (53,8%). Phần còn lại đang được các hộ gia đình và cộng 

đồng dân cư quản lý với tỷ lệ 24,18% với diện tích là 2.460.527ha. Hiện vẫn còn 1.867.985ha 

rừng tự nhiên chưa có chủ thật sự đang do UBND cấp xã quản lý. Đây là diện tích rừng trước 

đây do các tổ chức Nhà nước giao trả lại cho địa phương sau quá trình tái cơ cấu, sắp xếp và đổi 

mới tổ chức quản lý nhưng chưa được giao cho chủ mới. Mặc dù có sự hỗ trợ của cơ quan kiểm 

lâm địa phương, UBND cấp xã vẫn không đủ năng lực để tổ chức quản lý bảo vệ rừng tự nhiên 

do rừng ở xa, địa hình khó khăn để tiếp cận và đặc điểm xã hội phức tạp. Vì thế, gần 2 triệu ha 

rừng tự nhiên hiện đang gặp nhiều rủi ro bị mất và suy thoái. Ở một số tỉnh, rừng tự nhiên chưa 

được giao cho hộ gia đình và chỉ mới giao cho vài cộng đồng để thí điểm vì chính quyền địa 

phương cho rằng khi chủ rừng chưa có quyền lợi gì thì chưa nên giao.  

 

Đồ thị 1: Diện tích rừng tự nhiên phân theo chủ quản lý (ha) 

 

Nguồn: Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

                                                      
1 Liên Minh Đất Rừng, 2015. Kết quả tham vấn về tác động của Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 đến hộ gia 
đình và cộng đồng 
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4. Diện tích rừng tự nhiên không có chủ sẽ tăng lên trong thời gian tới 

Hiện nay, các công ty lâm nghiệp Nhà nước đang thực hiện quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi theo 

hướng tự chủ trong sản xuất kinh doanh theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. Trong hơn 1 triệu 

ha rừng tự nhiên đang do các công ty lâm nghiệp quản lý, sẽ có hàng trăm nghìn ha được trả lại 

cho Nhà nước vì không thuận lợi cho kinh doanh sản xuất, theo đúng quy định của Nghị định 

cũng như Luật bảo vệ và phát triển rừng. Gánh nặng bảo vệ rừng cho UBND các xã miền núi sẽ 

tăng lên sau khi tiếp nhận thêm diện tích rừng tự nhiên để bảo vệ trong bối cảnh thiếu nguồn lực 

và năng lực để thực hiện. 

 

5. Chủ rừng tự nhiên nhận rừng rồi để đó 

Hầu hết rừng tự nhiên sau khi giao cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý không được đầu tư bảo 

vệ và phát triển một cách chủ động. Kết quả từ các nghiên cứu của FORLAND trên địa bàn nhiều 

tỉnh trong các  năm qua cho thấy rằng chỉ với những diện tích rừng được các dự án hỗ trợ thì 

chủ rừng mới thực hiện việc bảo vệ, tác động vào rừng để nâng cao chất lượng rừng. Chỉ một số 

ít trường hợp những khu rừng được giao có những giá trị đặc biệt đối với chủ rừng như là bảo 

vệ nguồn nước, bảo vệ nơi ở và sản xuất, rừng tâm linh thì chủ rừng tự chủ động đầu tư bảo vệ 

và phát triển. Với hầu hết các trường hợp không có hỗ trợ bên ngoài thì chủ rừng, nhất là nhóm 

chủ rừng là hộ gia đình, chưa có đầu tư gì đáng kể để bảo vệ và phát triển rừng với lý do chính 

là không có những quy định nào bảo hộ quyền lợi của họ trên rừng tự nhiên một cách cụ thể.   

 

Hộp 1. Chủ rừng không có động lực để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng. 

“Năm 2014, trong lúc đi tuần tra, chúng tôi đã phát hiện người xã khác vào khai 

thác 1,5 m3 gỗ tại khu rừng mình. Chúng tôi đã làm theo đúng trình tự là báo cho chính 

quyền xã và Hạt Kiểm lâm tới xử lý. Sau đó, chúng tôi cũng hỗ trợ vận chuyển số gỗ 

đó về Hạt. Tuy nhiên, sau khi xử lý thì chủ rừng này không có hưởng gì cả. Chúng tôi 

mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng thực hiện chủ trương của Nhà nước 

đã mạnh dạn nhận để quản lý bảo vệ rừng. Khi thấy rừng của mình quản lý bị phá, 

chúng tôi cũng thấy xót lắm. Nhưng buồn hơn khi thấy mình chẳng có quyền lợi gì từ 

khu rừng đó cả. Nếu cứ theo đà này chắc chúng tôi cũng không đi tuần tra bảo vệ như 

trước nữa. Nếu có gặp trường hợp vi phạm cũng chẳng muốn báo cáo, vừa đỡ mất 

công sức vừa đỡ nguy hiểm, đỡ tốn tiền điện thoại lại không phải mất lòng người khác 

– thậm chí là không bị quở trách vì giữ rừng mà để mất rừng”. 

Chia sẻ của nhóm hộ anh Đào Viết Thắng, xã Sơn thủy, huyên A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 

Huế  

          

6. Để rừng nghèo đi rồi nhận đất trồng rừng  

Chính sách hiện tại không chỉ không bảo vệ được rừng tự nhiên mà còn thúc đẩy cho mất rừng 

và suy thoái rừng. Hiện tại, đất trống và rừng nghèo có thể chuyển đổi thành rừng trồng đem lại 

nhiều lợi ích cho chủ rừng hơn so với đất có rừng tự nhiên, người dân có xu hướng không thích 

nhận quản lý rừng tự nhiên. Rừng tự nhiên không được bảo vệ sẽ suy thoái dần và trở thành rừng 

nghèo hoặc đất trống, tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi thành rừng trồng.  Tại những cuộc 

tham vấn cộng đồng, người dân bày tỏ quan điểm rằng nhận rừng tự nhiên không đem lại lợi ích 

gì mà nên chờ một thời gian khi rừng nghèo kiệt thì xin nhận để trồng rừng2.  

7. Trao thêm quyền cho chủ rừng đối với rừng tự nhiên không trái với Hiến pháp  

                                                      
2 Liên Minh Đất Rừng, 2015. Kết quả tham vấn về tác động của Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 đến hộ gia 
đình và cộng đồng.                                                                
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Theo Điều 53  của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì “Đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên 

khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 

nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Rừng tự nhiên được xem là “tài nguyên thiên 

nhiên khác” cho nên thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, với rừng tự nhiên do chủ rừng đầu tư, 

bảo vệ để duy trì và phát triển thì đó là tài sản được tạo ra và bảo vệ bởi tác động của con người.   

 

8. Trao thêm quyền cho chủ rừng không làm mất rừng 

Rừng có giá trị nhiều mặt đối với người dân địa phương, nhất là với các cộng đồng dân tộc thiểu 

số có đời sống kinh tế và văn hóa phụ thuộc vào rừng. Nếu rừng được giao đúng đối tượng là 

những người và cộng đồng có nhiệu lợi ích vật chất và tinh thần gắn bó với khu rừng được giao 

thì sẽ được sử dụng rừng bền vững, đáp ứng lợi ích của chủ rừng cũng như lợi ích bảo vệ môi 

trường và đa dạng sinh học chung của xã hội. Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới cho thấy 

rằng rừng được bảo vệ và phát triển hơn khi các chủ rừng là cộng đồng địa phương có thêm 

quyền đối với rừng. Tại Indonesia, việc giao cho cộng đồng quyền hưởng dụng rừng (tương tự 

quyền sở hữu nhưng không có quyền chuyển nhượng) đã góp phần tạo nên thành công cho hình 

thức rừng cộng đồng3. Năm 1993, chính quyền Nepal đã ban hành Luật lâm nghiệp với việc công 

nhận và bảo hộ quyền quản lý và sử dụng của người dân và cộng đồng đối với rừng. Với những 

quyền này, người dân đã tích cực và chủ động đầu tư thời gian cùng với các nguồn lực khác của 

họ để bảo vệ tốt những khu rừng được giao 4. Ở Nigeria, Bộ Luật lâm nghiệp 2004 chính thức 

xác định cá nhân và cộng đồng có quyền tài sản đối với rừng. Đồng thời, một bộ phận cán bộ 

chuyển từ vai trò thực thi pháp luật sang hỗ trợ và tổ chức người dân và cộng đồng để quản lý 

rừng. Kết quả là có thêm hơn 2 trăm triệu cây được trồng trên 5 triệu ha, làm tăng thêm 500 

nghìn tấn sản lượng lương thực, cải thiện sinh kế cho 2,5 triệu người dân5.  

 

9. Trao quyền để các cộng đồng quản lý rừng bằng luật tục và hương ước truyền thống. 

Các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hầu hết có đời sống kinh tế và văn hóa gắn liền với 

rừng tự nhiên. Họ cũng là những người có kiến thức và hiểu biết đầy đủ nhất về khu rừng mà họ 

đã và đang sử dụng. Với những kiến thức đó, các cộng đồng đã có những quy định để quản lý và 

sử dụng rừng từ lâu đời. Bên cạnh đó, các cộng đồng dân tộc người Kinh sống gần rừng cũng đã 

có xây dựng các quy định để quản lý xã hội, trong đó có quản lý rừng. Luật tục, hương ước của 

cộng đồng đang có tác động to lớn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có  lĩnh 

vực quản lý và bảo vệ rừng6. Tuy nhiên, để luật tục và hương ước được phát huy hiệu quả, các 

nghiên cứu cũng như bài học từ các mô hình rừng cộng đồng đã chỉ ra rằng cộng đồng cần được 

trao nhiều quyền hơn đối với khu rừng được Nhà nước giao. Cộng đồng cần có quyền ngăn chặn 

xâm nhập trái phép, sử dụng tài nguyên rừng vì mục đích chung và của từng thành viên trong nội 

bộ cộng đồng7 

10. Cần có sự bình đẳng về quyền đối với rừng giữa các chủ rừng 

Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 đã đưa thực thể “cộng đồng dân cư thôn” thành một trong 

những đối tượng được Nhà nước giao rừng. Tuy nhiên, so với các đối tượng chủ rừng khác thì 

                                                      
3 Hizkia Respatiadi, 2016. Implementing Community Forestry in Indonesia- The Tale of Two Villages. Center for 
Indonesian Policy Studies. Jakarta, Indonesia. 
 
4 Hemant Ojha, Lauren Persha & Ashwini Chharte, Community Forestry in Nepal: A Policy Innovation for 
Local Livelihoods, International Food Policy Research Institute, 2009, p. 3. 
5 World Development Report 2008. Agriculture for Development, World Bank, p. 194 
6 Hà Công Tuấn, 2006. Sử dụng hương ước, luật tục: Một chiến lược quản lý rừng. Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp số 
71. Hà Nội. Trang 52 
7,8  Liên Minh Đất Rừng, 2014. Kết quả tham vấn về tác động của Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004 đến hộ gia 
đình và cộng đồng ở 4 tỉnh Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đăk Lắc và Lâm Đồng. 
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“cộng đồng dân cư thôn” không có ít hơn các quyền đối với rừng được giao. Điều này là một 

trong những nguyên nhân làm cho rừng cộng đồng chưa trở thành một hình thức quản lý rừng 

phổ biến mặc dù đã được chứng minh bằng lý luận và thực tiễn là rất phù hợp với bối cảnh xã 

hội ở Việt Nam8. Do không có đủ các quyền cần thiết, cộng đồng không có khả năng huy động 

các nguồn lực để đầu tư vào rừng, không có cơ sở pháp lý đủ mạnh để ngăn chặn có hiệu quả 

các hành vi xâm phạm, và nhất là không có động lực để xây dựng một thể chế quản lý rừng đủ 

mạnh, có tính cam kết cao giữa các thành viên. Ngoài ra, khi tham gia vào các giao dịch dân sự 

liên quan đến khu rừng được giao thì cộng đồng cũng chưa có đủ quyền cần thiết. Một ví dụ cho 

khó khăn này là việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường cho rừng cộng đồng không thể thực 

hiện thông qua một giao dịch chung mà phải thực hiện riêng rẽ với từng thành viên9. 

 

Mọi chi tiết liên quan đến bản tóm tắt thông điệp chính sách này, xin vui lòng liên hệ: 
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