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Lời giới thiệu   

Chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giữa Liên hiệp các Hội khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) đã được ký ngày 18 tháng 

6 năm 2014. Theo kế hoạch năm 2014-2015 của Chương trình này về hoạt động tư vấn, 

phản biện và vận động chính sách, có nội dung:  Đánh giá Luật bảo vệ và phát triển rừng 

(BV&PTR) năm 2004 dưới góc nhìn của các tổ chức xã hội dân sự (hạng mục 2.2). Trung 

tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD), đơn vị thành viên của LHHVN, 

được giao là cơ quan đầu mối để triển khai nội dung này.   

Luật BV&PTR được ban hành năm 2004 đã có tác động tích cực đến sự phát triển rừng 

cũng như đời sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một 

số điểm cần sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả của Luật. Thời gian qua, TCLN đã thành 

lập tổ chuyên gia đánh giá độc lập 10 năm thực hiện Luật BV&PTR 2004. Nhóm tư vấn 

đã tiến hành khảo sát ở một số Ban quản lý rừng, Công ty lâm nghiêp, Hiêp hội gỗ và lâm 

sản, Doanh nghiệp chế biến lâm sản, và Cơ quan kiểm lâm  ở 10 tỉnh và thành phố. Tuy 

nhiên, để đánh giá một Luật lớn như Luật BV&PTR cần phải có thông tin đa dạng và đầy 

đủ hơn ở tất cả các cấp và các đối tượng khác nhau. Xuất phát từ thực tế đó, được sự tài trợ 

của Oxfam, Trung tâm CIRD đã phối hợp với các tổ chức khác của Mạng lưới Đất rừng 

(FORLAND) tiến hành ba dự án nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu và đánh giá tình hình 

thực thi Luật BV&PTR 2004 liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng.  Các nội dung nghiên 

cứu cụ thể là:    

• Đánh giá việc thực thi Luật BV&PTR 2004 liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng;  

• Đánh giá hiện trạng chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống các khu rừng đặc dụng 

Việt Nam;   

• Lồng ghép giới trong thực thi Luật BV&PTR 2004 và một số văn bản dưới luật liên 

quan.  

 

Từ kết quả của các nghiên cứu trên, Mạng lưới đất rừng đã phát hiện được một số vấn đề 

trong quá trình thực thi Luật BVPTR 2004 liên quan đến hộ gia đình và cộng đồng. Để 

thực hiện nội dung phối hợp giữa LHHVN và TCLN, theo nhiệm vụ được giao, CIRD đề 



xuất LHHVN và TCLN tổ chức Hội thảo với chủ đề Thực thi Luật bảo vệ và phát triển 

rừng ở Việt Nam: Một số phát hiện và khuyến nghị từ cộng đồng, nhằm chia sẻ kết quả 

các nghiên cứu nói trên với các cơ quan hoạch định chính sách và các bên quan tâm khác.  

Đây là bước đầu tiên trong tiến trình thực hiện nội dung của văn bản đã ký kết giữa LHHVN 

và TCLN nhằm tổ chức một hội thảo lớn hơn: “Đánh giá Luật bảo vệ và phát triển rừng  

năm 2004 dưới góc nhìn của các tổ chức xã hội dân sự “ trong thời gian tới.    

  

Mục tiêu hội thảo   

• Trình bày các kết quả nghiên cứu của Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) và kinh nghiệm 

thực thi Luật BVPTR 2004 của các bên liên quan ở cấp cơ sở/địa phương nhằm làm rõ 

những vấn đề, kết quả và tồn tại khi thực hiện các chính sách, quy định liên quan đến 

hộ gia đình và cộng đồng;  

• Góp phần tham gia và đóng góp của tổ chức xã hội trong tiến trình rà soát, đánh giá 

thực thi Luật BVPTR 2004 của nhà nước và các bên liên quan khác.  

  

Chương trình hội thảo  

Chương trình hội thảo như phụ lục kèm theo.  

 

  



CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở Việt Nam:  

Một số phát hiện và khuyến nghị từ cộng đồng  

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014  

 

 Thời gian   Nội dung   

8.00-8.30   Đăng ký đại biểu   

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   

8.30-8.35   Giới thiệu lý do hội thảo   

Đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   

8.35-8.45   Phát biểu khai mạc hội thảo   

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  

 

Phiên buổi sáng: Hội thảo mở rộng   

Chủ trì: Đại diện lãnh đạo LHHVN, TCLN và FORLAND   

8.45-8.55 Bài trình bày giới thiệu Mạng lưới Đất rừng (FORLAND)                  

Lãnh đạo Mạng lưới Đất rừng (FORLAND) 

8.55-9.25 Đánh giá việc thực thi Luật BV&PTR 2004 liên quan đến hộ gia đình và 

cộng đồng 

Đại diện Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) 

9.25-9.55 Lồng ghép giới trong thực thi Luật BVPTR và văn bản dưới luật 

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) 

9.55-10.25 Tình trạng tranh chấp và xung đột quyền sử dụng đất trong các 

VQG/KBT 

Đại diện PanNature 

10.25-10.40 Nghĩ giải lao 

10.40-11.00 Một số thách thức từ thực hiện Luật BVPTR 2004 liên quan đến quyền 

quản lý, sử dụng rừng/đất rừng của hộ gia đình và cộng đồng 

Ông Mai Văn Tâm, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế 



11.00-12.15 Thảo luận chung  

Toàn thể đại biểu 

12.15-12.30 Tổng kết hội thảo phiên buối sáng  

Đai diện Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp  

12.30-14.00 Ăn trưa 

Phiên buổi chiều: Hội thảo nội bộ FORLAND và đại biểu địa phương 

Chủ trì: Lãnh đạo Forland  

14.00-14.30 Giới thiệu mục đích và yêu cầu thảo luận nhóm (3 nhóm)  

Đại diện PanNature  

14.30-15.30   Thảo luận nhóm góp ý cho từng báo cáo đánh giá  

  Điều hành thảo luận: CRD, PanNature và CSRD  

15.30-15-45   Nghỉ giải lao 

  15.45-16.45   Trình bày kết quả thảo luận nhóm  

  Đại diện nhóm trình bày  

16.45-17.00     Tổng kết hội thảo và dự kiến công bố kết quả nghiên cứu cuối cùng 

  Đại diện cơ quan điều phối FORLAND  

 

 

 

 

    


