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Hội thảo

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

Một số phát hiện và khuyến nghị từ cộng đồng

*** 

Kết quả

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH
VỀ LUẬT BV&PT RỪNG NĂM 2004

Người trình bày:  LÊ VĂN LÂN
Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
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1. Giới thiệu chung

2. Địa điểm nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả: các phát hiện từ thực tế

5. Kiến nghị của người dân và các cấp chính quyền địa
phương

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Bối cảnh

 Hiến pháp 2013 đã được QH thông qua và CT Nước ký lệnh

công bố

 Các Luật quan trọng đã và đang được sửa đổi (Luật Đất đai

sửa đổi 2013, Luật Dân sự 2005, Luật BVMT…)

 2014: FSSP đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT thực hiện NC đánh giá 10

năm thực hiện Luật BV&PTR 2004 nhằm đề xuất hướng sửa

đổi, bổ sung Luật phù hợp với quá trình chuyển sang nền

KTTT, hội nhập quốc tế, thích ứng với BĐ KH, góp phần thực

hiện chiến lược phát triển, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trong

thời gian tới.
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Mạng lưới Đất Rừng

GIỚI THIỆU CHUNG (tt)

1. Bối cảnh (tt):

 CĐ và HGĐ sống ở vùng nông thôn, miền núi là hai trong

những đối tượng được hưởng lợi nhưng đồng thời cũng chịu

tác động trực tiếp bởi Luật BV&PTR 2004 và các chính sách

liên quan.

 FORLAND thực hiện NC này nhằm cung cấp thông tin và tăng

cường tiếng nói của người dân trong việc đánh giá quá trình

10 năm thực hiện Luật BV&PTR 2004, làm cơ sở cho các nhà

hoạch HĐCS các cấp có thể tham khảo để điều chỉnh, bổ sung

các nội dung của Luật trong thời gian sắp đến.
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Mạng lưới Đất Rừng

2. Mục tiêu nghiên cứu:

 Đánh giá việc thực hiện Luật BV&PTR 2004 có các nội dung

liên quan đến HGĐ và CĐ. Phát hiện những tồn tại, hạn chế

trong quá trình tổ chức thực hiện Luật trong thực tiễn.

 Khuyến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR

2004 về những nội dung liên quan đến HGĐ và CĐ.
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GIỚI THIỆU CHUNG (tt)

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

3. Nội dung nghiên cứu:

Quy hoạch rừng

Giao rừng cho CĐDC thôn

Sử dụng và phát triển rừng, Quyền và nghĩa vụ của

HGĐ và CĐ trong BV&PTR, và

Xử lý vi phạm trong BV&PTR.
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GIỚI THIỆU CHUNG (tt)

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng
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• Đăk Lăk: Xã Yang Mao (H. Krông

Bông) ; xã Ea Sol (H. Ea H’Leo)

• TT Huế: Xã Hương Lộc và

Hương Sơn (H. Nam Đông); xã

Sơn Thủy và Hồng Thượng (H.A

Lưới)

• Hòa Bình: Xã Tân Pheo (H. Đà

Bắc); xã Quyết Chiến (H.Tân Lạc)
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ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Số lượng điểm nghiên cứu và thành phần dân tộc

Đăk Lăk TT Huế Hòa Bình Tổng

cộng

Số thôn 4 14 4 18

Số xã 2 4 2 8

Số huyện 2 2 2 6

Thành phần dân tộc M’Nông, 

J’Rai

Cơ Tu, Pa 

Cô, Tà Ôi, 

Kinh,

Tày, 

Mường
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ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU (tt) 

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

THỜI GIAN NGHIÊN CỨU

• 29.04.2014: Hội thảo quốc gia xác định vấn đề tham vấn

Các đợt khảo sát thực địa:

• Đợt 1 (13-29/05/2014): Tập huấn nội dung, phương pháp

tham vấn và điều tra thử tại thực địa ở Quảng Bình

• Đợt 2 (15 – 30/07/2014): Tham vấn chính thức tại Đăk Lăk

• Đợt 3 (10 – 25/08/2014): Tham vấn chính thức tại Hòa

Bình

• Đợt 4 (10 – 25/10/2014): Tham vấn chính thức taij Thừa

Thiên Huế
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Mạng lưới Đất Rừng

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TLN với nhóm dân
(18 thôn) 

PV sâu người dân
(18 thôn) 

Phỏng vấn cán bộ xã
(8 xã)

Hội thảo tổng kết
cấp xã (6 HT)

Phỏng vấn cán bộ
huyện (6 huyện)

Phỏng vấn cán bộ
tỉnh (3 tỉnh)

Hội thảo tổng kết
cấp tỉnh (3 HT)

Thôn xóm

Xã

Huyện

Tỉnh

200 
người

50 người

75 cán bộ

240 người
tham gia

40 cán bộ

30 người

165 
người
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LỰA CHỌN          
ĐIỂM THAM VẤN

BÁO CÁO                              
KẾT QUẢ THAM 

VẤN

1

3

2

4

5

6

Thảo luận nhóm

Phỏng vấn sâu
người dân

Phỏng vấn
sâu cán bộ xã

Hội nghị tham vấn cấp xã

Phỏng vấn sâu
cán bộ huyện, tỉnh

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: CÁC PHÁT HIỆN
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1. Về quy hoạch rừng: 2 phát hiện

2. Về giao rừng cho CĐ dân cư thôn: 4 phát hiện

3. Về sử dụng và phát triển rừng: 2 phát hiện

4. Về quyền và nghĩa vụ của HGĐ và CĐ: 3 phát hiện

5. Về xử lý vi phạm pháp luật trong BV&PTR: 1 phát hiện

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng
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Phát hiện 1
Thiếu sự tham gia của người dân trong qui hoạch 3
loại rừng

Phát hiện 2
Qui hoạch rừng đặc dụng chồng lên rừng đã giao cho
hộ gia đình
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Các phát hiện về quy hoạch rừng

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Phát hiện 3
Khó thực hiện đầy đủ qui đình giao rừng cho toàn
“cộng đồng dân cư thôn”

Phát hiện 4
“Giao rừng cho nhóm hộ” khá phổ biến và có hiệu quả
nhưng chưa được luật pháp công nhận
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Các phát hiện về giao rừng cho cộng đồng

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Phát hiện 5

Giao rừng không gắn với giao đất - hoàn tất thủ tục
giao rừng xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục giao đất
lâm nghiệp cho người dân

Phát hiện 6
Cộng đồng không được đứng tên trong hồ sơ chi trả
dịch vụ môi trường rừng
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Các phát hiện về giao rừng cho cộng đồng (tt) 

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Phát hiện 7
Có nhu cầu nhưng chủ rừng vẫn không thể tận thu, 
khai thác gỗ gia dụng do thủ tục phức tạp

Phát hiện 8
Hộ gia đình không được phép sử dụng đất trống trong
rừng sản xuất
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Các phát hiện về sử dụng và phát triển rừng

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Phát hiện 9
Chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân bảo
vệ rừng

Phát hiện
10

Chưa có chính sách hưởng lợi phù hợp cho người dân
nhận rừng
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Các phát hiện về quyền và nghĩa vụ của HGD và CĐ

Phát hiện
11

Qui ước BV&PTR trong cộng đồng mang nặng tính
hình thức, khó áp dụng

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

Phát hiện
12

Người dân không có quyền và không được hưởng lợi
khi tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm lâm
luật trong rừng của mình
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Các phát hiện về xử lý vi pham pháp luật BV&PTR

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng
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KHUYẾN NGHỊ TỪ CHÍNH QUYỀN CÁC
CẤP VÀ CỘNG ĐỒNG

19

1. Về quy hoạch rừng

2. Về giao rừng cho CĐ dân cư thôn

3. Về sử dụng và phát triển rừng

4. Về quyền và nghĩa vụ của HGĐ và CĐ

5. Về xử lý vi phạm pháp luật trong BV&PTR

_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

1. KN về quy
hoạch rừng

• Luật nên qui định thêm quyền được tham gia/sự đồng
thuận của người dân cũng như có hướng dẫn người dân
tham gia vào các hoạt động qui hoạch, quản lý và sử dụng
rừng, đặc biệt là ở vùng đệm các VQG và KBTTN.

2a. KN về giao
rừng cho CĐ 
dân cư thôn

• Điều chỉnh cụm từ “cộng đồng dân cư thôn” trong Luật
BV&PTR thành “cộng đồng dân cư” như trong Luật Đất đai
sửa đổi 2013.

• Cần có qui định bao nhiêu % số hộ trong thôn tham gia thì
đượcgọi là giao rừng cho CĐ dân cư

• Cần công nhận cộng đồng cũng là chủ rừng như hộ gia
đình, cá nhân
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_______________________________________________________________

Mạng lưới Đất Rừng

2b. KN về giao
rừng cho CĐ 
dân cư thôn

• Luật cần qui định: i) Nhóm hộ cũng là một đối tượng được
giao rừng; ii) Nhóm hộ cũng là một chủ rừng như hộ gia
đình, cá nhân

3a. KN về sử
dụng và phát

triển rừng

• Luật cần qui định lại các thủ tục, cơ chế rõ ràng để chủ rừng
là người dân có thể thực hiện được các hoạt động tận thu
hay khai thác gỗ cho mục đích gia dụng từ rừng của mình
một cách thuận lợi.
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Mạng lưới Đất Rừng

3b. KN về sử
dụng và phát

triển rừng

• Luật nên cho phép người dân được thêm quyền chuyển đổi
một phần các diện tích đất trống trong các khu RSX là RTN
sang trồng rừng kinh tế hoặc sản xuất NLKH để giúp người
dân cải thiện được sinh kế và tăng thêm nguồn thu để đầu tư
cho việc tái tạo lại rừng.

4a. KN về
quyền và

nghĩa vụ của
HGĐ và CĐ

Luật cần có thêm các qui định về cơ chế hỗ trợ/đầu tư ban đầu
nhằm chia sẻ trách nhiệm với HGĐ và CĐ được giao rừng để họ
có thể yên tâm QLBV và phát triển các khu rừng đượcgiao.
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Mạng lưới Đất Rừng

4b. KN về
quyền và

nghĩa vụ của
HGĐ và CĐ

• Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương mà Luật nên cho
phép thể chế hóa các cơ chế hưởng lợi đã thử nghiệm
thành công thành những chính sách hưởng lợi riêng cho
người dân ở từng địa phươngkhác nhau.

4c. KN về
quyền và

nghĩa vụ của
HGĐ và CĐ

Giao rừng phải gắn với giao đất; và Luật BV&PTR nên trao
thêm cho chủ rừng là người dân các quyền giao dịch dân sự đối
với RSX là RTN được giao (như được chuyển nhượng, tặng cho,
cho thuê) như đối với đất theo qui định của Luật Đât đai sửa đổi
2013
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Mạng lưới Đất Rừng

4d. KN về quyền
và nghĩa vụ của

HGĐ và CĐ

Luật tục là một thành phần quan trọng chi phối và gắn kết
các thành viên trong CĐ lại với nhau để cùng quản lý, bảo vệ
rừng. Do vậy yếu tố luật tục và sự tham gia của cộng đồng
trong xây dựng qui ước BV&PTR cần được qui định trong
Luật.

5. KN về xử lý vi 
phạm lâm luật
trong BV&PTR

• Trao thêm quyền cho người dân trong xử lý các
trườnghợp vi phạm lâm luật trong rừng củamình

• Cần có cơ chế tài chính chung trong việc hỗ trợ CĐ khi
tham gia giải quyết các trườnghợp vi phạm lâm luật
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Mạng lưới Đất Rừng
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Xin chân thành cảm ơn!
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