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Báo cáo tóm tắt  

ĐÁNH GIÁ CÁC CHÍNH SÁCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ 

RỪNG TỰ NHIÊN GIAO CHO HỘ GIA ĐÌNH Ở VÙNG MIỀN NÚI 

BẮC BỘ  

  Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới, 2011 

________________________________________________________________ 

 

Mục tiêu  

Nghiên cứu “Đánh giá các chính sách có liên quan đến quản lý rừng tự nhiên giao cho 

hộ gia đình ở vùng miền núi Bắc Bộ” do Oxfam Anh tai trợ cho Viện Nghiên cứu Lâm 

nghiệp Nhiệt đới thực hiện, nhằm:  

 Phát hiện những bất cập, thiếu minh bạch của các chính sách chủ yếu có liên 

quan đến quan đến quản lý RTN giao cho hộ gia đình (HGĐ) làm cản trở động 

lực của người dân tham gia BV&PTR tự nhiên.  

 Đề xuất ban đầu khuyến nghị sửa đổi chính sách tạo động lực cho người dân 

tham gia BV&PTR tự nhiên được giao. 

 Kiểm nghiệm một số đề xuất chính sách khuyến nghị sửa đổi do cấp tỉnh quyết 

định. 

 Hoàn thiện khuyến nghị sửa đổi chính sách tạo động lực cho người dân tham gia 

BV&PTR tự nhiên được giao. 

 

Kết quả mong đợi  

 Đưa ra được bức tranh về thực trạng việc quản lý sử dụng rừng tự nhiên được 

giao cho HGD ở vùng miền núi Bắc bộ thông qua tổng hợp và phân tích tài liệu 

thứ cấp và kết quả điều tra khảo sát hiện trường. 

 Tổng thuật và phân tích phát hiện những bất cập, thiếu minh bạch của các chính 

sách chủ yếu làm cản trở động lực của HGĐ tham gia bảo vệ và phát triển rừng 

tự nhiên. Tổng hợp ý kiến của người dân và cơ quan quản lý nhà nước địa phương 

về các chính sách. 

 Một (01) báo cáo đề xuất  khuyến nghị sửa đổi chính sách tạo động lực cho người 

dân tham gia BV&PTR tự nhiên được giao, phù hợp với đặc điểm vùng miền núi 

Bắc bộ. 
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Kết quả nghiên cứu  

 
Những phát hiện về những bất cập của các chính sách quản lý rừng tự nhiên 

của hộ gia đình  

 

(1) Chính sách về quyền sử dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình quy định trong Luật 

BV&PTR (điều 70): “Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao 

rừng sản xuất: đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì được khai thác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 56 của luật này; chỉ  được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng 

được xác địnhtại thời điểm được giao theo quy định của pháp luật. Cá nhân được để 

thừa kế quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật” 

Quyền sử dụng này không tạo động lực cho hộ gia đình quản lý sử dụng rừng tự 

nhiên được giao. Lý do:  

Xét trên bình diện phân ngành kinh tế thì lâm nghiệp là một ngành kinh tế độc lập, 

nhưng ở bình diện nông thôn, đặc biệt là nông thôn miền núi thì sản xuất lâm nghiệp 

phần lớn là một bộ phận của kinh tế hộ gia đình nông dân. Vì vậy cần xem xét, đánh 

giá chính sách lâm nghiệp trong khuôn khổ chính sách nông nghiệp và nông thôn. Khi 

so sánh giữa phát triển lâm nghiệp với nông nghiệp, thường có một câu hỏi được đặt ra: 

vì sao sau khoán 100 và khoán 10 sản xuất nông nghiệp Việt nam đã tạo ra sự đột khởi 

trong sản xuất nông nghiệp, đưa nước ta thoát khỏi nạn thiếu lương thực và có lương 

thực xuất khẩu; nhưng, trong lâm nghiệp, dù cũng đã thực hiện giao đất giao rừng cho 

hộ gia đình, cá nhân từ nhiều năm, song lâm nghiệp không khởi sắc, chuyển biến chậm? 

Phải chăng quyết sách giao đất giao rừng cho hộ gia đình chưa điểm đúng yếu huyệt 

của lâm nghiệp, chưa đủ tạo ra động lực cho hộ gia đình, cá nhân? 

Nhà nước giao đất nông nghiệp và giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình là giao tài sản 

thuộc sở hữu Nhà nước cho dân, quyền sở hữu tài sản ấy được luật hoá trong Luật Đất 

đai (2003) và Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004) thành quyền sử dụng đất và quyền 

sử dụng rừng. So sánh giữa quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và quyền sử dụng 

rừng của hộ gia đình, ta thấy:               

 

QSDD đất nông nghiệp (*) 

(bao gồm cả đất có rừng) 

Quyền sử dụng rừng  (**) So sánh  

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

1. Các quyền và nghĩa vụ 

chung quy định tại Điều105  

và 107  

1. Các quyền và nghĩa vụ chung quy định tại 

điều 70 

 Giống nhau 

2. Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp trong cùng 

một xã, phường thị trấn với hộ 

gia đình, các nhân khác 

2. Chuyển đổi cho hô gia đình, các nhân 

trong cùng địa phương 

Giống nhau 
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3. Chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất 

Không được chuyển 

nhượng  

Được chuyển 

nhượng  

Khác  

4. Cho thuê quyền sử dụng đất Không được cho thuê  Được cho thuê rừng  Khác  

5. Cá nhân có quyền để thừa 

kế 

Được để thừa kế  Được để thừa kế  Giống nhau 

6. Tặng cho quyền sử dụng đất Không được tặng cho  Được tặng cho Nhà 

nước và cộng đồng  

Khác  

7. Thế chấp, bảo lãnh, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất 

Được thế 

chấp…bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng 

tăng thêm  

Được thế chấp bảo 

lãnh, góp vốn bằng 

quyền sử dụng rừng 

trồng 

Khác  

Ghi chú: (*)  Theo Điều 113, 113 Luật Đất đai,2003; (**) Điều 69,70 Luật BV&PTR và Điều 

32- Chương IV, Nghị định số 23/2006/ND-CP, ngày 03/03/2006 về thi hành Luật BV&PTR 

 

Như vậy, quyền sử dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình hẹp hơn quyền sử dụng đất. 

Chính sách này nảy sinh một nghịch lý: rừng luôn gắn liền với đất (đất rừng cũng là 

một yếu tố cấu thành của rừng), nhưng nội dung quyền sử dụng rừng lại khác quyền sử 

dụng đất. Người dân được giao rừng tự nhiên và đồng thời được giao mảnh đất có rừng 

tự nhiên trên đó sẽ thực hiện quyền tài sản như thế nào trong giao dịch dân sự về tài sản 

là đúng pháp luật? Với đất, được chuyển nhựơng quyền sử dụng, nhưng rừng tự nhiên 

lại không được chuyển nhượng!? Như vậy thì làm sao người dân thực hiện được quyền 

sử dụng đất? Muốn thực hiện quyền này thì phải trả rừng cho Nhà nước chăng? Luật 

Đất đai có hiệu lực hơn hay Luật BV&PTR? Chắc chắn rằng Luật Đất đai thuộc loại 

luật mẹ phải có hiệu lực cao hơn, trong khi trong Luật BV&PTR không có điều nào bác 

bỏ nội dung của các luật khác với luật này. Nếu người nông dân được giao rừng tự 

nhiên, khi có nhu cầu chuyển nhượng rừng thì chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng đất 

là đủ. Với các quyền cho thuê, thế chấp, tặng cho cũng xảy ra nghịch lý tương tự.  

Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, đất là tài 

nguyên không tái tạo được, không sinh sôi nảy nở mà Nhà nước giao đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình với đầy đủ 10 quyền. Còn rừng tự nhiên (hiện có) cũng thuộc sở hữu 

toàn dân, nhưng là tài nguyên tái tạo được, có thể sinh sôi nảy nở về cả diện tích, chất 

lượng và giá trị rừng. Vậy, vì sao Nhà nước lại không cho hộ gia đình đủ 10 quyền sử 

dụng rừng tự nhiên, tương tự như đất đai? Chẳng lẽ rừng tự nhiên quý hơn đất, hiếm 

hơn đất? Đất ở đô thị, đất ruộng ở đồng bằng chắc hẳn có giá trị cao hơn rừng tự nhiên? 

Nếu coi rừng sản xuất là rừng tự nhiên là tài sản quốc gia, thì nhà nước có giao rừng tự 

nhiên cho hộ gia đình cũng không làm ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia, vì chủ 

rừng khi khai thác lâm sản đều phải nộp thuế tài nguyên như các doanh nghiệp nhà 

nước. Tài sản nhà nước giao cho họ cũng không to lớn gì, bình quân 1 hộ được 4-5 ha 

rừng tự nhiên nghèo kiệt, trữ lượng thấp, giá trị tài sản lâm sản của loại rừng này từ 23,7 

đến 44,1 triệu đồng ha (Nghiên cứu định giá rừng ở VN, Nguyễn Tấn Phương,Viện 

KHLNVN 7/2008). Không có lý lẽ và thực tiễn nào chứng minh được rằng hộ gia đình 

được giao quyền sử dụng rừng đầy đủ như quyền sử dụng đất thì rừng đó giao sẽ bị phá. 
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Ngược lại, thực tế cho thấy rừng bị mất là do tình trạng vô chủ (chủ nhà nước về hình 

thức), rừng có chủ thực sự sẽ không bị mất, vườn rừng (rừng thuộc sở hữu của hộ) 

không nơi nào bị mất.  

Trong nền kinh tế thị trường thì quyền sở hữu tài sản của công dân là một quyền quan 

trọng tạo ra động lực sản xuất của họ. Nhận rừng tự nhiên là nhận một tài sản sinh lợi 

cho hộ gia đình. Tuy nhiên, khi được giao rừng lại không có các quyền chuyển nhượng, 

cho thuê, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng tài sản ấy. Rừng tự nhiên được giao không 

phải tài sản của hộ gia đình (khoản 5, Mục quy định chung của Thông tư 80/2003/TT-

BNNPTNT, Hướng dẫn thi hành Quyết định 178/2001/QĐ-TTg: Rừng tự nhiên được 

giao là tài nguyên quốc gia, không phải là tài sản của hộ gia đình; hộ gia đình chỉ được 

hưởng lợi ích từ rừng tuỳ theo hiện trạng rừng khi giao, thời gian, tiền của và công sức 

mà hộ gia đình đã đầu tư vào rừng). Còn quyền sử dụng rừng để hưởng thành quả lao 

động kết quả đầu tư thì còn bị ràng buộc bởi nhiều quy định khác trong Luật BV&PTR 

(Khoản 2, Điều 57 thủ tục khai thác rừng tự nhiên) và ngoài luật như chính sách quyền 

hưởng lợi từ rừng (QĐ 178/2001/QĐ-Ttg). Vậy đâu là đông lực cho người dân gắn bó 

với rừng? Người dân chỉ gắn bó với rừng khi rừng đem lại lợi ích thiết thực cho họ, 

trước hết là lợi ích kinh tế trực tiếp.  

Phát triển thị trường bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng cho việc 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thị trường bất động 

sản bao gồm thị trường đất và bất động sản gắn liền với đất (trong đó có rừng tự nhiên), 

bảo đảm quyền sử dụng đất, rừng chuyển thành hàng hoá một cách thuận lợi làm cho 

đất, rừng thực sự trở thành nguồn vốn cho phát triển, làm cho thị trường bất động sản 

có sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhà nước điều tiết giá đất, rừng bằng quan hệ cung cầu 

về đất, rừng và thông qua các chính sách điều tiết khác (Nghị quyết Đại hội X). Nhà 

nước giao đất nông nghiệp và giao rừng tự nhiên cho hộ gia đình là giao tài sản thuộc 

sở hữu Nhà nước cho dân, quyền sở hữu tài sản ấy được luật hóa trong Luật Đất đai  

(2003) và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004) thành quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng. “Sổ đỏ” về rừng tự nhiên, tuy có giá trị pháp lý, nhưng không có giá trị giao 

dịch kinh tế trên thị trường, không có giá trị thế chấp tại ngân hàng, chỉ có tác dụng làm 

căn cứ để xin phép khai thác lâm sản. 

Quy định “Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn 

bằng quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng 

rừng được xác định tại thời điểm được giao” là thiếu minh bạch, bất khả thi. Cho đến 

nay, với trình độ quản lý tương đối cao của các công ty lâm nghiệp nhà nước cũng chưa 

đơn vị nào có thể lượng hóa và xác định được giá trị tăng thêm này. Quy định khi giao 

rừng tự nhiên (Theo thông tư 38) phải xác định trữ lượng rừng (do cơ quan tư vấn 

chuyên ngành về tư vấn lâm nghiệp thực hiện). Về lý thuyết thì rất đúng, vì đây là giao 

tài sản của nhà nước, khi nhà nước quy giá trị tài sản rừng ra bằng tiền (hiện nay chưa 

có giá rừng). Nhưng tính khả thi của quy định này như thế nào? Từ trước đến nay rừng 
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tự nhiên giao cho hộ chỉ xác định chỉ tiêu diện tích rừng, còn chỉ tiêu trạng thái rừng 

thường xác định rất mơ hồ: rừng loại II,III,IV hoặc rừng giàu, trung bình, nghèo, phục 

hồi. Không lượng hóa về số lượng, chất lượng gỗ lâm sản trên diện tích khi giao, tuy 

trong khê ước giao rừng theo Nghị 02/1994 - CP, nên không có căn cứ nào để xác định 

giá trị rừng tăng thêm. Quy định lại còn ngặt nghèo đến mức “quyền sử dụng rừng tăng 

thêm do chủ rừng tự đầu tư”.  

Theo quy luật diễn thế rừng, rừng tự nhiên nghèo không bị tác động xấu sẽ tăng trưởng 

theo thời gian, nhưng không thể phân biệt được đâu là do tự nhiên đâu là do đầu tư của 

hộ gia đình. Nhưng giả sử có xác định lượng giá trị quyền sử dụng tăng thêm này thì có 

ích gì cho người dân cũng như cho Nhà nước? Để làm cơ cở thực hiện hiện chính sách 

hưởng lợi từ rừng? Không được? Để góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng (tính giá 

trị tăng thêm) cũng không được, vì giá trị của rừng biến động theo sự tăng trưởng và tác 

động hàng năm của con người và giá cả thị trường của lâm sản. Chúng tôi cho rằng quy 

định này chỉ làm chậm tiến độ giao rừng cho hộ gia đình và tốn kém công quỹ. Nếu như 

cho phép chuyển nhượng rừng tự nhiên thì thông tin về trữ lượng và giá trị rừng khi 

giao cũng không thể là cơ sở cho giao dịch trên thị trường vì sự biến động của quan hệ 

cung cầu từng thời điểm và từng địa phương rất khác nhau. 

Thông tin khảo sát về giao rừng ở hai tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn cho thấy: việc giao 

rừng cho hộ gia đình đã hoàn thành (Bắc Kạn đang tiếp tục cấp GCN). Diện tích rừng 

tự nhiên của hộ gia đình ở Hòa Bình là 3,6 ha/hộ và 9,66ha/hộ ở Bắc Kạn. Rừng tự 

nhiên giao cho HGĐ phần lớn là rừng nghèo, chất lượng kém, rừng non mới phục hồi, 

trong đó chủ yếu là rừng gỗ và hỗn giao gỗ tre. Về thực chất chưa có giao rừng mà chỉ 

là giao đất, chưa có sự thống nhất giữa ngành lâm nghiệp với địa chính, giữa giao rừng 

trên thực tế với tài liệu giao. Trong GCNQSSD chỉ có thông tin về diện tích rừng, không 

có thông tin về trạng thái rừng, chất lượng rừng, thậm chí không xác định rõ loại rừng 

nào (phân 3 loại rừng). Nguyên nhân là ban đầu công tác giao rừng do kiểm lâm thực 

hiện theo hướng dẫn thực hiện NĐ 02/CP, chỉ cấp đến “sổ xanh”, sau đó trên cơ sở hồ 

sơ này mà ngành địa chính chuyển sang thủ tục cấp “sổ đỏ”. Sổ đỏ theo mẫu chung cấp 

GCNQSDĐ, không quy định thông tin đặc thù về giao rừng – thiếu sự phối hợp với 

ngành lâm nghiệp, ngay cả năm 2010, khi chuyển sang cấp “sổ đỏ” mới (theo Luật Đất 

đai 2003) ở huyện Mai Châu-Hòa Bình, thì tình trạng này vẫn không được khắc phục. 

Ngoài ra do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã và quy hoạch 3 loại rừng không thống 

nhất, không ổn định (thay đổi luôn) nên việc xác định các loại rừng trong GCN và quy 

hoạch không khớp với nhau. 

Đến nay (2011), Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, ngày 29/01 

2011 Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất thuê đất 

lâm nghiệp đã được ban hành. Thông tư này (trên văn bản) đã khắc phục được việc tách 

rời giữa quá trình giao đât lâm nghiệp với giao rừng.  Tuy nhiên, thông tin về giao rừng 

tự nhiên trên GCN của hộ gia đình vẫn không được thể hiện cụ thể trên GCN để chủ 
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rừng biết, mà “ chi tiết thông tin về rừng theo hồ sơ giao rừng, thuê rừng số... được lưu 

tại cơ quan Kiểm lâm cấp huyện." (có nghĩa là khi muốn biết thông tin về rừng thì chủ 

rừng phải lên đến kiểm lâm cấp huyện). Như vậy khi lập kế hoạch quản lý rừng, phương 

án khai thác rừng hộ gia đình không có dữ liệu cơ sở lập mà phải lên đến huyện (không 

biết phải làm những thủ tục nào để xin được số liệu này?). Ở đây thể hiện rõ ràng quan 

điểm rừng là tài nguyên của nhà nước, không phải tài sản của người được giao quyền 

sử dụng. 

Với tình hình giao và cấp GCN cho hộ gia đình như hiện nay ở 2 tỉnh điều tra thì tất cả 

phải thực hiện “...hoàn thiện hồ sơ giao rừng, thuê rừng đối với trường hợp đã được 

giao đất, thuê đất lâm nghiệp có rừng hoặc công nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

có rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy 

chứng nhận) nhưng chưa lập hồ sơ giao rừng, thuê rừng”.  

Người dân và ngay cả cán bộ cũng không thật nắm được nội dung quy định cụ thể về 

quyền sử dụng rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình, không nắm rõ căn cứ vì sao hộ gia 

đình được giao rừng tự nhiên không có các quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, 

chỉ có quyền góp vốn bsằng giá trị tăng thêm của rừng….Họ chỉ thấy rõ là “sổ đỏ” rừng 

tự nhiên không đem “cắm” (thế chấp vay vốn ngân hàng cũng như trong giao dịch tín 

dụng khác), nên không có giá trị như “sổ đỏ” đất sản xuất nông nghiệp, đất thổ cư hay 

đất trồng rừng sản xuất. Chính hạn chế về quyền lợi này (cộng với hạn chế về quyền sử 

dụng rừng- sẽ phân tích ở phần sau) đã góp phần quan trọng làm giảm động lực của 

người dân đối với rừng tự nhiên được giao, họ không thấy mình được làm chủ thực sự 

như đối với đất sản xuất nông nghiệp. Đã có ý kiến là“ Sổ đỏ của tôi, nhưng rừng của 

người ta” và đề xuất ý kiến: “sổ đỏ của dân thì rừng của dân” ( Hòa bình); “chính sách 

cần làm rõ là rừng đã giao cho dân thì phải xác định rừng là của họ có như thế RTN 

mới được bảo vệ và phát triển” (Bắc Kạn). 

Nhà nước quy định hộ gia đình chỉ được hưởng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm 

trên phần diện tích được giao, nhưng trong thực tiễn không xác định giá trị QSDR tại 

thời điểm được giao rừng và giá trị QSDR tăng thêm. Ở tỉnh Bắc Kạn và Hòa Bình chưa 

có nơi nào xác định được trữ lượng và giá trị QSDR giao cho HGĐ, vì khó và không có 

kinh phí thực hiện. Như vậy quy định này kể cả cơ quan lâm nghiệp địa phương và 

người dân đều không thực hiện được.  

Nhà nước giao đất sản xuất cho hộ gia đình thì đất được giao được coi là tài sản của hộ, 

nhưng rừng tự nhiên được giao cho hộ thì không phải là tài sản của hộ (vì quyền sử 

dụng rừng rất hạn chế như trên đã phân tích), vì vậy họ không có thái độ làm chủ đối 

với tài sản đó (và không được hưởng lợi bao nhiêu từ tài sản đó), họ rất ít quan tâm đến 

giá trị của tài sản và giá trị sinh lợi, khác hẳn với đất sản xuất nông nghiệp được giao 

(quyền sử dụng ĐLN chưa bằng QSDĐ nông nghiệp, QSDR tự nhiên chưa bằng QSDR 

trồng- Bắc Kạn). Hầu như hộ gia đình không nắm được chất lượng và giá trị rừng tự 
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nhiên được giao. Qua phỏng vấn 120 hộ được giao RTN ở Bắc Kạn cho thấy chỉ có 

5,7% số hộ ước lượng được số cây hoặc ước lượng tỷ lệ cây trong RTN của họ có thể 

khai thác và bán được; ở Hòa Bình con số này là 1,5% (nhưng đối với rừng tre vầu thì 

hộ lại nắm rất chắc vì họ được thu hoạch tre, măng hàng năm).  

Mặc dù đã được giao rừng nhiều năm, nhưng tác động của hộ gia đình vào rừng tự nhiên 

rất ít, chủ yếu là hoạt động trông coi rừng.  

Chỉ đến khi dự án tổ chức thử nghiệm lập Kế hoạch quản lý rừng HGĐ cho 40 hộ ở xã 

Xăm Khòe, hướng dẫn cho họ đi xác định ranh giới ngoài thực địa và tự kiểm kê rừng 

làm cơ sở cho lập kế hoạch thì họ mới thực sự nắm được tài sản rừng được giao (cây gỗ 

và lâm sản ngoài gỗ) 

 

(2) Quy định HGĐ nhận rừng tự nhiên phải xây dựng phương án điều chế rừng là 

không phù hợp với thực tế, vì: (Điều 40, khoản 2: Rừng tự nhiên được Nhà nước giao 

cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được khuyến khích xây dựng phương 

án điều chế rừng) 

- Phương án điều chế rừng tự nhiên chỉ thích hợp với đơn vị sản xuất rừng có quy mô 

hàng nghìn, hàng vạn ha, có trình độ quản lý tương đối cao, không phù hợp với diện 

tích rừng quy mô rất nhỏ của HGD và trình độ học vấn của nông dân miền núi và đồng 

bào dân tộc (84% chủ hộ được phỏng vấn ở Hòa Hình và Bắc Kạn có trình độ học vấn 

cấp I và II, chưa qua đào tạo chuyên môn).  

Trên thực tế các lâm trường quốc doanh chỉ mới xây dựng PA ĐCR đơn giản, với đối 

tượng rừng trung bình và giàu, với mục đích thiêt kế khai thác chính (gỗ). Chưa có một 

văn bản hướng dẫn nào về quản lý rừng HGĐ chứ chưa nói đến xây dựng PA ĐCR. 

Quy định PA ĐCR do đơn vị tư vấn thiêt kế lập, lại càng xa vời với khả năng của HGĐ, 

do hạn chế về trình độ, đa số không hiểu và sử dụng được bản PA ĐCR, và quan trọng 

là làm gì họ có vốn đầu tư cho công việc này. 

- Quy định PA ĐCR của HGĐ lại còn phải được Sở NN&PTNT hoặc UBND huyện 

phê duyệt cũng là phi thực tế. Giả sử rằng HGĐ xây dựng được PA ĐCR thì bộ máy 

quản lý lâm nghiệp cấp huyện phải phình to đến bao nhiêu mới đáp ứng nổi yêu cầu này 

(hiện nay chỉ có 1-2 cán bộ lâm nghiệp trong Phòng NN&PTNT của huyện)? Nếu phê 

duyệt thì phải gíám sát với hàng trăm nghìn HGĐ được giao rừng tự nhiên/năm; lực 

lượng nào để giám sát?. Nhưng quan trọng nhất là để đạt được mục đích gì? Ngay đến 

PA ĐCR của lâm trường quốc doanh cũng chỉ mang nặng tính hình thức, chứ có được 

thực thi theo đó đâu, vì chỉ được phép khai thác theo quota chứ đâu có theo PA ĐCR. 

 

(3).Thủ tục hành chính kiểm soát khai thác gỗ (phê duyệt, cấp phép) quá ư quan 

liêu, gây phiền hà cho người dân, nhất là người ỏ vùng sâu vùng xa, trình độ học vấn 
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thấp, dễ gây ra việc người dân vì ngại mà bỏ qua/ không chấp hành pháp luật (tự động 

sử dụng rừng), nhất là khi số lượng gỗ khai thác mỗi lần không lớn.  

Ở Bắc Kạn tỷ lệ HGĐ có thiết kế khai thác rất thấp; tỷ lệ HGĐ xin phép các cơ quan để 

được khai thác gỗ và tre, nứa giảm dần từ thôn lên xã và lên đến huyện; tỷ lệ số HGĐ 

có kiểm kê lâm sản sau khi khai thác và nộp thuế tài nguyên chiếm tỷ lệ thấp. (Trong 

58 hộ đã khai thác gỗ chỉ có 3/58 hộ (tỷ lệ 5,2% số hộ khai thác) có thiết kế, một tỷ lệ 

quá thấp; khi khai thác chỉ có 23 hộ (tỷ lệ 60,5%) xin phép huyện, 43 hộ (tỷ lệ 74,1%) 

xin phép xã và 47 hộ (tỷ lệ 81,0%) xin phép thôn. Nguyên nhân có thể chỉ có những hộ 

khai thác gỗ để bán thì mới làm đầy đủ thủ tục để việc lưu thông gỗ được dễ dàng, còn 

nếu không phải để bán thì họ chỉ báo cho xã hoặc thôn.) 

Thông tư 35/2011về hướng dẫn thực hiện khai thác tận thu gỗ và lâm sản thay thế cho 

quyết định 40/QĐ-BNN đã thông thoáng hơn các quy trước và tương đối phù hợp với 

thực tế của vùng Miền núi Bắc bộ. Tuy nhiên, cũng còn bất cập cần tiếp tục giải quyết: 

- Khoản 3, Điều 17 quy định: “chủ rừng tự làm hay thuê tư vấn… đóng búa bài cây”. 

Theo quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT về việc quản lý và sử dụng búa bài cây là 

thuộc thẩm quyền của Chi cục lâm nghiệp, chủ rừng và tư vấn không có quyền đóng 

búa bài cây. 

- Khoản 4 Điều 16 về quy định cấp phép khai thác thì UBND huyện có thẩm quyền cấp 

giấy phép khai thác. Như vậy, cơ quan tham mưu cho UBND huyện thẩm định đơn xin 

khai thác là Phòng NN&PTNT. Biên chế cán bộ lâm nghiệp của phòng rất ít (thường 

chỉ có 1-2), thì e rằng không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng được quy định 

về thời gian (10 ngày), có lẽ việc huy động lực lượng Hạt Kiểm lâm là cần thiết. 

 

 (4) Chính sách hưởng lợi từ rừng chưa đi vào cuộc sống, còn bất hợp lý, chưa đầy 

đủ: Qua khảo sát nhận thấy ở cả 2 tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn đều chưa tổ chức thực thi 

chính sách về quyền hưởng lợi từ rừng. Rừng giao cho HGĐ hầu hết là nghèo, lâm sản 

thu hoạch từ rừng ít, giá trị thấp, sinh lợi từ RTN của HGĐ chưa nhiều. 

- Theo Quyết định số 178, phần gỗ được ăn chia của HGĐ phải nộp thuế tài nguyên là 

bất hơp lý. Để cải thiện chất lượng và nâng cao năng xuất rừng tự nhiên nhằm tăng giá 

trị phòng hộ môi trường, tính đa dạng sinh học và giá trị kinh tế của rừng tự nhiên nghèo 

kiệt phải có thời gian dài hàng chục năm (thời gian khoanh nuôi bảo về từ trạng thái IC 

đến IIA khoảng 5-10 năm, 1 chu kỳ khai thác rừng gỗ tự nhiên từ 25-30 năm) và không 

thể chỉ trông chờ vào tái sinh tự nhiên của rừng (quá trình tái sản xuất tự nhiên) mà cần 

phải có đầu tư vốn và lao động, ít nhất là bảo vệ rừng (quá trình tái sản xuất kinh tế) 

của chủ rừng. Thành quả của quá trình bảo vệ, nuôi dưỡng làm giàu rừng nghèo kiệt và 

rừng phục hồi biểu hiện ở 2 chỉ tiêu: (i) sản lượng khai thác cho phép khi rừng đạt tiêu 

chuẩn khai thác, (ii) trữ lượng bình quân và chất lượng của rừng tăng lên so với thời 

điểm ban đầu - tạo ra sức sản xuất của rừng tăng lên một cách bền vững. Hiện nay chưa 
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có một nghiên cứu nào chỉ ra bao nhiêu % giá trị tăng thêm đó là do quá trình tái sản 

xuất tự nhiên (thành quả của chủ sở hữu rừng) và bao nhiêu % là kết quả của quá trình 

tái sản xuất kinh tế (thành quả tự đầu tư của chủ rừng). Nếu đối với một chủ sở hữu duy 

nhất khì không cần phải tính tóan chi ly như vậy. Nhưng trong điều kiện Việt nam, Nhà 

nước là chủ sở hữu rừng tự nhiên, chỉ giao quyền sử dụng rừng tự nhiên cho hộ gia đình, 

họ "chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do 

chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm giao" 

(khoản 3, điều 70 Luật BV&PTR, 2004). 

Như vậy có thể thấy rằng, rừng tự nhiên được giao cho hộ gia đình và họ đã tự đầu tư 

phục hồi rừng thì giá trị rừng ở thời điểm rừng được khai thác không hoàn toàn chỉ  

thuộc sở hữu nhà nước (như rừng tự nhiên chưa có tác động) mà còn có phần sở hữu 

của chủ rừng hộ gia đình (giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư 

). Đó là đồng sở hữu về tài sản rừng tự nhiên được phục hồi (nhà nước và hộ gia đình). 

Đây cũng chính là cơ sở/bản chất kinh tế để thiết kế chính sách ăn chia lợi ích giữa Nhà 

nước và chủ rừng và việc đánh thuế tài nguyên đối với lâm sản khai thác từ rừng tự 

nhiên đã giao cho hộ gia đình (ở đây chỉ xem xét về cách đánh thuế tài nguyên theo 

quyết định trên). 

Theo Luật Thuế tài nguyên, Nhà nước thu thuế tài nguyên đối với các tài nguyên thuộc 

sở hữu nhà nước, trong đó có sản  phẩm rừng tự nhiên. Điều đó không có gì phải bàn 

cãi đối với các sản phẩm rừng tự nhiên được khai thác từ rừng giàu, trung bình, chủ yếu 

là sản phẩm của quá trình tái sinh tự nhiên. Nhưng trong trường hợp sản phẩm rừng tự 

nhiên được khai thác từ rừng đã giao cho hộ gia đình thì đánh thuế tài nguyên 100% có 

đúng không? (theo khoản 4, điều 7 quyết định 178/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyền hưởng lợi…của hộ gia đình)  Như vậy không đúng, vì nhà nước chỉ được quyền 

đánh thuế tài nguyên trên sản phẩm rừng tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước, còn phần sản 

phẩm rừng tự nhiên thuộc sở hữu của hộ gia đình (do hộ bỏ vốn đầu tư) thì không được 

đánh thuế tài nguyên, mà phải áp dụng thuế đất nông nghiệp (kinh doanh rừng tự nhiên 

sản xuất cũng tương tự như trồng rừng trên đất trống). Sửa đổi cách đánh thuế này sẽ 

có lợi cho hộ gia đình rất nhiều vì mức thuế suất thuế tài nguyên rất cao so với thuế đất 

nông nghiệp. Thuế suất trung bình của thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên 

là khoảng 20%, thuế đất với trồng rừng 4%. Nhìn chung các hộ gia đình được giao rừng 

tự nhiên đều ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có tỷ 

lệ hộ nghèo cao. Việc thay đổi cách tính thuế thuế tài nguyên theo đúng bản chất kinh 

tế của nó -thu trên tài nguyên thuộc sở hữu nhà nước-, còn sản phẩm thuộc sở hữu của 

hộ gia đình- là kết quả của sản xuất- thì thu  theo thuế sử ụng đất nông nghiệp mới là 

hợp lý. Được giảm thuế sẽ làm tăng thu nhập của hộ gia đình tạo thêm động lực cho hộ 

gia đình gắn bó hơn với rừng tự nhiên được giao. 

Nhà nước đã có chính sách miễn giảm thuế đối với rừng trồng thì cũng nên miễn giảm 

thuế đối với sản phẩm rừng tự nhiên đối với hộ gia đình được giao rừng, và thời gian 
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miễn giảm thuế cần kéo dài khoảng 1-2 chu kỳ kinh doanh. Đối với hoạt động đánh cá 

biển, do việc đánh bắt cá gần bờ quá mức đã làm cạn kiệt nguồn thủy sản, cần khuyến 

khích đánh bắt cá xa bờ, Nhà nước đã có chính sách cho vay vốn để đóng tàu lớn đồng 

thời lại có chính sách miễn giảm thuế tài nguyên đối với cá biển.  

Đối với kinh doanh rừng tự nhiên cũng trong tình hình tương tự (rừng giàu và trung 

bình còn rất ít, đại bộ phận là rừng nghèo và phục hồi) Nhà nước cần có chính sách 

khuyến khích phát triển rừng tự nhiên mạnh mẽ hơn cả hoạt động đánh bắt cá biển. vì 

phát triển rừng tự nhiên có tác dụng giảm khí phát thải nhà kính, chống biến đổi khí hậu 

toàn cầu. 

 

(5). Chủ trương đóng cửa rừng kéo dài là không hợp lý, hạn chế động lực của hộ gia 

đình được giao rừng.  

Sau năm 1997, khi Bộ NN&PTNT xây dựng đề án Đóng cửa rừng để trình Chính phủ 

(nhưng không có văn bản phê duyệt) và Chính phủ quy định giảm hạn mức khai thác 

gỗ rừng tự nhiên (từ 700.000m3/năm xuống 150.000m3/năm), nhiều tỉnh (chủ yếu là 

phía Bắc) đã có nghị quyết đóng cửa rừng tự nhiên (không phân biệt loại rừng và các 

loại chủ rừng). Vì vậy, vô hình chung đã vô hiệu hóa những điều khoản về khai thác sử 

dụng rừng trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý rừng tự nhiên, như QĐ 

186, QĐ 40 và đặc biệt là QĐ 178 về quyền hưởng lợi từ rừng tự nhiên  giao cho HGD 

hoàn toàn không thực hiện được. Do đó trực tiếp triệt tiêu động lực kinh tế của những 

hộ nhận giao rừng tự nhiên, dễ dàng đẩy người dân vào thế vi phạm pháp luật ngay cả 

khi họ có nhu cầu chính đáng về sử dụng gỗ trong rừng được giao, vì cơ quan có thẩm 

quyền không được cấp giấy phép khai thác gỗ ( có biết nhưng cũng phải lơ đi). 

 

(6). Nhà nước thiếu chính sách đầu tư và hỗ trợ cho rừng tự nhiên Chính sách đầu 

tư hỗ trợ đối với rừng tự nhiên giao cho HGĐ không tương ứng với trách nhiệm và nội 

dung họat động được quy định tại Quyết định 100/2007: 

“ Đối với rừng sản xuất các chủ rừng phải tự tổ chức lực lượng bảo vệ rừng; các hộ 

gia đình vừa tự bảo vệ, vừa dựa vào cộng đồng để bảo vệ rừng”. 

“ Đối với rừng tự nhiên nghèo kiệt: tiến hành làm giàu rừng nhằm nâng cao chất lượng 

rừng…”. 

- Nhưng, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng chỉ quy định với rừng phòng hộ và đặc dụng 

nơi có nguy cơ đe dọa, còn rừng sản xuất thì không thuộc đối tượng khoán bảo vệ rừng. 

Do đó về cơ bản hộ gia đình được giao rừng tự nhiên sản xuất và phòng hộ cục bộ không 

được hưởng chính sách này. 

- Không được hỗ trợ vốn sản xuất cho rừng tự nhiên. Mặc dù Điều 6 của QĐ 100 ghi “ 

đối với rừng trồng sản xuất được hỗ trợ theo chính sách phát triển rừng của Chính 
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phủ”. Nhưng đối tượng và mục tiêu của chính sách trong Quyết định số 147/2007 là “ 

trồng 2 triệu ha rừng sản xuất” nên rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình không có trong 

chính sách này. 

 

(7)  Thuế tài nguyên với sản phẩm của rừng tự nhiên quá cao, áp dụng cả đối với 

rừng tự nhiên đã giao cho hộ gia đình là không phù hợp với chủ trương và quá trình xã 

hội hóa nghề rừng ở nước ta và chính sách xóa đói giảm nghèo đối với vùng miền núi 

và dân tộc thiểu số. 

Theo Luật thuế Tài nguyên, 2009, thuế xuất đối với loại tài nguyên không tái tạo 

(khoáng sản kim loại và không kim loại) khoảng 3-20%, cao nhất là dầu thô: 6-40%; 

đối với tài nguyên tái tạo được như hải sản tự nhiên 1-10% (thủy sản nước ngọt là nước 

lợ tự nhiên không phải chịu thuế). Thế nhưng, thuế xuất đối với sản phẩm của rừng tự 

nhiên  10-35% (với gỗ) là rất cao so với các loại tài nguyên khác là bất hợp lý: 

- Một nguyên tắc của thuế tài nguyên là “Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; 

bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên”, nhưng đối 

với việc quản rừng tự nhiên ở nước ta thì từ trước đến nay không đạt được mục tiêu này. 

Nhà nước đã giao rừng và khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư và ban 

hành chính sách hưởng lợi từ rừng để họ chuyển từ vị trí làm thuê sang làm chủ, hưởng 

hoa lợi từ kinh doanh rừng. Nhưng với thuế suất cao như vậy thì lợi ích của họ như thế 

nào?. Ai cũng biết rằng năng suất của rừng tự nhiên thấp, lượng tăng trưởng bình quân 

khoảng 1,5-2%/năm, sản lượng khai thác ổn định bình quân 0,5-1,0m3/ha/năm tính 

trung bình cho diện tích rừng giàu và trung bình. Theo tính toán, một hộ gia đình được 

giao 3 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, sau 10-15 bảo vệ và nuôi dưỡng mới được khai thác 

chính thì lợi ích thu được hàng năm từ rừng chỉ bằng lợi nhuận nuôi 1 con bò (!), chính 

vì vậy mà nông dân ít quan tâm đến rừng tự nhiên được giao, muốn chuyển từ rừng tự 

nhiên sang rừng trồng để có thu nhập sớm và cao hơn. 

Người dân miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa và nguồn lâm sản, khi 

không có gỗ thu hoạch thì thu nhặt lâm sản ngoài gỗ là nguồn thu quan trọng hàng ngày 

khi tháng ba ngày tám. Nhưng cũng chịu thuế cao cao từ 5-15%. Tuy người mua gom 

phải nộp thuế tài nguyên, do đó thương lái có cớ định giá mua thấp để bảo đảm có lãi, 

do đó người thu nhặt chỉ còn nhận được tiền công, không có chi phí để bảo vệ, tái tạo 

rừng. Vì vậy nguồn lâm sản ngoài gỗ ngày càng cạn kiệt. Nhà nước nên thực hành chính 

sách chiếu cố đến dân nghèo sinh sống bằng việc thu nhặt lâm sản" để phù hợp với 

chính sách xóa đói giảm nghèo ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đánh 

thuế cao với lâm sản ngoài gỗ do đồng bào thu nhặt là không công bằng: đồng bào vùng 

đồng bằng đánh bắt cá tự nhiên trên sông ngòi, ngoài đồng ruộng đâu có phải đóng thuế 

tài nguyên.  
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Thuế suất thuế tài nguyên rừng quá cao lại có tác dụng tiêu cực, kích thích khai thác lậu 

trốn thuế, đặc biệt với nhóm gỗ có giá trị cao tới hàng chục triệu đến vài chục triệu 

đồng/m3. Trốn được thuế tài nguyên rừng là thu được lợi nhuận siêu ngạch, nhất là trong 

điều kiện mất cân đối cung cầu gỗ rừng tự nhiên như hiện nay. Một số nơi tình trạng 

phá rừng và chống người thi hành công vụ còn diễn ra gay gắt, gây hậu qủa nghiêm 

trọng. 

 

(8) Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về lâm nghiệp yếu, chưa thấm đến 

người dân 

Mục đích của việc Nhà nước ban hành chính sách, pháp luật của Nhà nước là để điều 

chỉnh hành vi của công dân để đảm bảo lợi ích chung của toàn xã hội, người dân có am 

hiểu về pháp luật thì mới chấp hành pháp luật. Tuyên tryền phổ biến pháp luật về lâm 

nghiệp là chức năng quan trọng của cơ quản lý nhà nước các cấp, trước hết là cơ quan 

lâm nghiệp. Kết của điều tra của chúng tôi cho thấy đây là một khâu rất yếu kém: tỷ lệ 

chủ hộ hiểu rõ chiếm tỷ lệ từ 1,66-13,48%; hiểu lơ mơ: 32,28-32,4%; không biết hoặc 

chưa biết 38-65% 

Qua con số thống kê này cho thấy phần lớn (>70%) người dân chưa tiếp cận và hiểu 

biết các chính sách lâm nghiệp quan trọng về quản lý rừng tự nhiên có liên quan đến 

quyền lợi của họ, số nói hiểu rõ chiếm tỷ lệ thấp 14%. Khi đối thoại chính sách cụ thể 

với người dân cho thấy: hầu như không nắm rõ được các quyền của chủ rừng khi được 

giao rừng tự nhiên và rừng phòng hộ khác nhau như thế nào, họ chỉ phân biệt được sự 

khác nhau giữa quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp với đất rừng tự nhiên là “sổ 

đỏ” đất rừng tự nhiên không “cắm” (thế chấp) ngân hàng để vay tiền như sổ đỏ đất sản 

xuất nông nghiệp. Khi cán bộ phỏng vấn giải thích luật về quyền chuyển nhượng, góp 

vốn bằng giá trị rừng tự nhiên tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư, thì đó là lần đầu tiên họ 

được nghe (ngay cả với cán bộ thôn, xã và thậm chí cán bộ lâm nghiệp cấp huyện cũng 

vậy).  

- Kênh tiếp nhận thông tin về chính sách quản lý rừng chủ yếu là việc phổ biến chính 

sách tại các cuộc họp của xã (với cán bộ thôn), và tại cuộc họp thôn- kể cả các đoàn thể 

chính trị xã hội (với người dân). Tiếp thu chính sách qua các kênh khác như: phương 

tiện thông tin đại chúng, sách báo, người hàng xóm… hầu như rất ít. Trong các buổi 

họp với dân các thôn không bắt gặp một tờ rơi nào về chính sách lâm nghiệp, trong khi 

hầu như ở các thôn đều có tờ rơi về chính sách phòng chống ma túy, kế hoạch hóa gia 

đình, phòng chống tệ nạn xã hội, giao thông (in ấn rất đẹp) ở trụ sở thôn, hộ gia đình, 

duy nhất 1hộ có tài liệu về Luật BV&PTR và 1 số chính sách về quản lý rừng (sao 

nguyên bản chính của Sở NN&PTNT tỉnh phát hành -2009), nhưng vì tài liệu quá dày, 

người nhận cũng chưa đọc hết, ở Bắc Kạn chỉ có 3,4% số hộ có lưu giữ được văn bản 

chính sách. 
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Các khuyến nghị bổ sung, sửa đổi chính 

Luật pháp hiện hành 
Nội dung khuyến nghị 

sửa đổi 

Cấp - cơ 

quan 

thực hiện 

Năm 

1. Luật Bảo vệ và phát triển rừng, 2004   

1.1. Khoản 3 Điều 70  

“Đối với rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên thì được 

khai thác theo quy định 

tại Điều 56 của Luật này; 

chỉ được thế chấp, bảo 

lãnh, góp vốn bằng giá trị 

quyền sử dụng rừng tăng 

thêm do chủ rừng tự đầu 

tư so với giá trị quyền sử 

dụng được xác định tại 

thời điểm giao theo quy 

định của pháp luật” 

 

Đối với rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên thì được khai thác theo quy 

định tại Điều 56 của Luật này; 

đươc chuyển đổi, chuyển nhượng, 

tăng cho, cho thuê, thế chấp, bảo 

lãnh góp vốn bằng giá trị quyền 

sử dụng rừng theo pháp luật;cá 

nhân được để thừa kế quyền sử 

dụng rừng theo pháp luật 

  

Quốc Hội 2014 

đến 

2015 

1.2. Khoản 4, Điều 69 

“ Được chuyển đổi diện 

tích rừng được giao cho 

hộ gia đình, cá nhân trong 

cùng xã phường , thị trấn; 

cá nhân được để thừa kế 

quyền sử dụng rừng theo 

pháp luật” 

Đươc chuyển đổi, chuyển 

nhượng, tăng cho, cho thuê, thế 

chấp, bảo lãnh góp vốn bằng giá 

trị quyền sử dụng rừng theo pháp 

luật; cá nhân được để thừa kế 

quyền sử dụng rừng theo pháp 

luật 

 

Quốc Hội 2014 

đến 

2015 

1.3 Về giao rừng tự nhiên 

cho hộ gia đình, cá nhân 

- Thông tư liên tịch số 

07/2011/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT 

- Trong GCN đối với đất lâm 

nghiệp có rừng tự nhiên cần bổ 

sung thông tin về đặc điểm rừng 

khi giao (theo thông tư 38 của bộ 

NN&PTNT). 

- HGĐ được quyền tham gia 

kiểm kê rừng ngay trong quá 

trình gia rừng hay hòa thiện thủ 

tục giao rừng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

2012 
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 + Rà soát và điều chỉnh thống 

nhất quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã với quy họach bảo vệ phát 

triển rừng từng thời ký để làm cơ 

sở cho việc giao đất lâm nghiệp 

cũng quản lý rừng (tránh sự khập 

khiễng, chồng chéo). 

Bộ NN và 

PTNT và 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

2012 

 + Các số liệu, tài liệu, bản đồ giao 

đất lâm nghiệp và giao rừng cho 

hộ gia đình phù hợp với thực tế ở 

hiện trường; đảm bảo sự thống 

nhất giữa ngành lâm nghiệp và 

địa chính về các tài liệu giao đất 

gắn với giao rừng 

  

2. Chính sách quản lý rừng tự nhiên   

2.1. Khoản 2 Điều 4- Đối 

tượng rừng đưa vào điều 

chế của Quy chế khai thác 

gỗ và lâm sản khác ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 40/2005/QĐ-

BNN ngày 7/7/2005 

Rừng tự nhiên được giao cho hộ 

gia đình, cá nhân, không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của khai thác 

chính và không đưa rừng vào đối 

tượng điều chế. Nhưng Hộ gia 

đình phải tự lập KHQLR (theo 

hướng dẫn của Sở NN&PTNT) 

để bảo đảm quản lý sử dụng rừng 

bền vững. 

Bộ Nông 

nghiêp và 

Phát triển 

nông thôn 

2012 

2.2. Điều 25 Khoản 4 của 

Quy chế  

Việc khai thác do chủ rừng tự 

quyết định (được phép khai thác 

các loại LSNG, trừ các loại quý 

hiếm cấm khai thác sử dụng theo 

quy định của Chính phủ, nhưng 

không được làm ảnh hưởng đến 

khả năng sản xuất và phòng hộ 

của rừng). 

Bộ Nông 

nghiêp và 

Phát triển 

nông thôn 

2012 

2.3. - Đối với gỗ khai thác vì mục đích 

thương mại hộ gia đình phải lập 

lý lịch cây gỗ làm đơn xin phép 

UBND xã xác nhận, căn cứ vào 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2012 
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đó Hạt kiểm lâm đo đếm lại và 

đóng dấu búa kiểm lâm theo quy 

định hiện hành để lưu thông 

- Thông tư 35/2011 ngày 

20/5/2011 Hướng dẫn 

thực hiện khai thác tận 

thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ. 

- Hướng dẫn về phương án khai 

thác cho hộ gia đình ( khoản a, 

Điều 6), nên phân cấp cho Sở 

NN&PTNT chịu trách nhiệm; 

- Khoản 3, Điều 17 quy định: “ 

chủ rừng tự làm hay thuê tư 

vấn… đóng búa bài cây” cần 

được hướng dẫn cụ thể.  

-Khoản 4 Điều 16 về quy định 

cấp phép khai thác   UBND 

huyện có thẩm quyền . 

Nên phân cấp cho UBND xã đối 

với trường hợp khai thác hàng 

năm của hộ gia đình ( không phải 

khai thác chính) 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2012 

3. Về Quyền hưởng lợi 

từ rừng (Quyết định số 

178/2001/QĐ-TTg)3.1. 

Tiết a, b khoản 4, Điều 7. 

a.Đối với rừng gỗ: 

b. Đối với rừng tre nứa: 

sách nhà nước 5%  

Đối với rừng gỗ là rừng thứ sinh 

nghèo kiệt và rừng phục hồi sau 

nương rãy và rừng tre nứa, được 

phép khai thác theo quy trình, 

quy phạm kỹ thuật hiện hành. Sau 

khi nộp thuế tài nguyên, hộ gia 

đình, cá nhân được hưởng 100% 

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

3.2. Khoản 5, Điều 4 

 

Hộ gia đình được hưởng 100% 

sản phẩm khai thác sau khi nộp 

thuế, phần còn lại nộp ngân sách 

nhà nước: 

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

3.3.Thông tư liên tịch  số 

80/2003/TTLT/BNN-

BTC   

Hiện trạng rừng được xác 

định theo quyết định số 

Tại Thông tư hướng dẫn này đã 

sử dụng tiêu chí phân loại rừng 

của Quyết định số 682/QĐKT 

ngày 1/8/1984 với mục đích thiết 

kế kinh doanh rừng, không phù 

hợp với ý tưởng phân loại trạng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

và Bộ Tài 

chính 

2012 
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682/QDKT, ngày 01-8-

1984 của Bộ lâm nghiệp 

thái rừng của Quyết định 178 

(phân loại đơn giản, dể hiểu 

người dân dễ nhận biết). Hơn nữa 

năm 2009 Bộ NN&PTNT đã ban 

hành Thông tư Số: 34/2009/TT-

BNNPTNT về tiêu chí xác định 

và phân loại rừng. Do đó, khi sửa 

đổi, bổ sung Quyết định 178 phải 

lấy các tiêu chí này làm căn cứ 

xác định trạng thái rừng khi giao 

rừng, và xác định quyền hưởng 

lợi từ rừng của hộ gia đình.  

Hưởng lợi từ rừng tự 

nhiên giao cho hộ gia 

đình chưa đề cập đến việc 

hộ gia đình được hưởng 

chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng 

Bổ sung quy định hộ gia đình 

được hưởng theo chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng  

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

4. Chính sách đầu tư và hỗ trợ cho rừng tự nhiên   

- Chưa có chính sách hỗ 

trợ , ngoài chính sách 

khoán bảo vệ rừng 

(khỏang 2,2 triệu ha/năm) 

- Nghiên cứu ban hành chính sách 

đầu tư hỗ trợ phát triển rừng tự 

nhiên giao cho hộ gia đình tương 

tự như Quyết định 147/ 2007 đối 

với rừng trồng sản xuất là rừng 

trồng. 

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

-  Chưa có chính sách hỗ 

trợ phát triển các loài cây 

gỗ quý hiếm trong rừng tự 

nhiên 

- Nghiên cứu để có chính sách 

hưởng lợi cho hộ gia đình khi họ 

bảo vệ và phát triển các loài cây 

gỗ quý hiếm trong rừng tự nhiên 

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

5. Thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên đối lâm 

sản khai thác từ rừng tự 

nhiên 

- Giảm thuế xuất thuế tài nguyên 

với gỗ lâm sản xuống 50% so với 

hiện hành 

- Miễn giảm thuế tài nguyên đốí 

với lâm sản khai thác từ rừng tự 

nhiên của hộ gia đình từ năm 

2011-2020, đối với diện tích rừng 

Quốc Hội 2012 
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nghèo, rừng phục hồi nhằm giảm 

bớt khó khăn, nâng cao thu nhập 

và ổn định đời sống nhân dân 

vùng miền núi và đồng bào dân 

tộc vốn đang khó khăn. (tương tự 

như chính sách miễn giảm thuế 

sử dụng đất nông nghiệp). 

6. Chủ trương đóng cửa 

rừng 

- Bãi bỏ chủ trương đóng cửa 

rừng chung toàn quốc cũng như 

từng địa phương, các chủ rừng 

được phép khai thác gỗ, lâm sản 

theo quy định tại QĐ số 

186/2006/QĐ của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế quản lý rừng. 

Thủ tướng 

Chính phủ 

2012 

7. Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về lâm 

nghiệp 

- Đổi mới phương pháp tuyên 

truyền phù hợp với từng đối tượng 

tiếp nhận thông tin, nhất là đối với 

đồng bào dân tộc sống ở những 

vùng sâu, vùng xa. Lấy việc phổ 

biến tuyên truyền chính sách ở cấp 

thôn xóm là chính. 

- In ấn, phát hành các tài liệu 

tuyên truyền để phân phát cho các 

cộng đồng dân cư. 

- Đưa kiến thức cơ bản về bảo vệ 

tài nguyên rừng vào chương trình 

giảng dạy ở cấp tiểu học và trung 

học.  

- Vận động các hộ gia đình sống 

trong và gần rừng ký cam kết bảo 

vệ rừng; xây dựng và thực hiện 

các quy ước bảo vệ rừng ở thôn, 

bản. 

Các cấp, 

các ngành 

và các địa 

phương 

2011 và 

các năm 

tiếp 

theo 

 


