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Người trình bày: MAI VĂN TÂM
Phòng QLBVR – CCKL Thừa Thiên Huế

Luật BV&PTR 2004 với công tác quản lý 

rừng cộng đồng ở Thừa Thiên Huế: 

Những khó khăn và đề xuất

Hội thảo 

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

Một số phát hiện và khuyến nghị từ cộng đồng

*** 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ RỪNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 PHẦN 2: MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC THI LUẬT BV&PTR 

2004 Ở TT-HUẾ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ RỪNG Ở TT-HUẾ

• Giới thiệu chung 

• Kết quả tổ chức thực hiện giao rừng, cho thuê 
rừng 

Tỉnh ven
biển - Bắc
Trung Bộ
Việt Nam

06 huyện, 02
thị xã, 01
thành phố

Diện tích đất 
có rừng:

296.075,84 
ha

111/152 xã, 
phường, thị 
trấn có rừng

Tổng diện tích tự 
nhiên: 503.320,53 

ha

Rừng trồng: 
93.523,89 ha

Rừng tự nhiên:
202.551,95 ha

Đất trống QH
cho LN: 

21.370,69 
ha

Độ che
phủ: 

56,61 %

1.1 - Giới thiệu chung 

Hạng mục BQL rừng DN N.Nước
Tổ chức 

KT
Đơn vị vũ 

trang
HGĐ/NH Cộng đồng

Tổ chức 
khác

Chưa giao Tổng

Rừng tự 
nhiên

135,470.88 14,358.90 - 1,357.00 10,018.70 15,399.23 2.00 25,945.24 
202,551.95 

Rừng trồng 13,078.37 7,685.99 1,860.70 2,535.20 48,404.86 217.17 6,633.12 3,752.37 84,167.78 

RT cây đặc 
sản

- 948.80 - - 8,407.31 - - - 9,356.11 

Tổng
148,549.2

5 
22,993.69 1,860.70 3,892.20 

66,830.8
7 

15,616.40 6,635.12 
29,697.61 296,075.84 

DIỆN TÍCH RỪNG THEO CHỦ QUẢN LÝ (Tính đến ngày 28/3/2014)

“Các chủ rừng đã tích cực tham gia vào công tác QLBVR, trực tiếp ngăn
cản sự xâm hại tài nguyên rừng, cung cấp thông tin kịp thời cho các lực

lượng chuyên trách bảo vệ rừng”

1.2. Kết quả tổ chức, thực hiện giao rừng, cho thuê 
rừng 

- Đặc điểm các khu rừng giao: rừng phòng hộ, nghèo, xa
khu dân cư, khó áp dụng biện pháp cải tạo;

- Khó có giá trị cao: Rừng giao hiện còn rất ít cây gỗ có giá
trị;

- Hiện vẫn có nhiều khu rừng chưa được chi trả các khoản
phí bảo vệ: phí dịch vụ môi trường…

Tỷ lệ % diện tích RTN
theo chủ quản lý

1.2. Kết quả tổ chức, thực hiện giao rừng, cho thuê 
rừng (tt)
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PHẦN 2: MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

TRONG THỰC THI LUẬT BV&PTR 2004 Ở 

TT-HUẾ VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT

1. CĐ, HGĐ, nhóm hộ tham gia nhận 
rừng TN nhưng không được nhận đất

- “Điều 24, Khoản 3 và Điều 29 Luật BV&PTR cho phép giao
rừng tự nhiên là rừng sản xuất cho HGĐ, cá nhân, CĐDC thôn
nhưng tại Luật đất đai 2013, Điều 135, Khoản 1 quy định chỉ
giao đất RSX là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng; Điều
19, Khoản 1 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định các trường
hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có
CĐDC”

- “Giấy CNQSDĐ có thể không làm phát sinh quyền và nghĩa
vụ(1) nhưng nó minh chứng cho quyền làm chủ của người dân
đối với rừng khi rừng bị xâm hại rừng ”

Người giữ
RTN cần được

ưu tiên giao
đất SX LN

2.1. Những khó khăn, vướng mắc

2. Cộng đồng, HGĐ, nhóm hộ nhận RTN để QLBV nhưng chưa 
được hưởng lợi

- Chính sách hưởng lợi: QĐ 178; Thông tư 35; QĐ 186/2006 và QĐ
34/2011 chưa rõ ràng, khó áp dụng trong thực tế.

- Rừng được giao nghèo kiệt: Rừng TN giao chủ yếu phần lớn do các BQL,
Lâm trường đã khai thác trước đây nên trữ lượng thấp, ít cây mục đích.

- Các quyền của chủ rừng bị hạn chế: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,
thế chấp, bảo lãnh…

- Dịch vụ môi trường rừng: Chậm chi trả, một số lưu vực không nằm trong
diện thực hiện chi trả DVMTR.

Đối mặt với trách nhiệm:“CĐ thôn 6, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông
năm 2010 để rừng bị phá 1,86ha. Kiểm lâm khởi tố vụ án với 72 tháng tù giam
cho 2 bị cáo là Trương Công Tý và Nguyễn Nhanh; riêng chủ rừng đã bị tòa án
triệu tập nhiều lần vì trách nhiệm của chủ rừng theo Luật định, sau đó họ làm
đơn xin trả lại rừng cho nhà nước”

2.1. Những khó khăn, vướng mắc (tt)

3. Khó khăn, bất cập trong xử lý 
vi phạm Luật BV&PTR

- Xử lý hành chính: Công tác cưỡng chế gặp nhiều khó khăn, hiệu
quả thực thi QĐ XPVPHC thấp do đối tượng vi phạm là người dân lao
động nghèo…(2010-2014 XL 3.867 vụ; tịch thu 4.046 m3; nộp NS
34,2 tỷ)

- Xử lý hình sự: Điều 81, Khoản 1 Luật BV&PTR và Điều 29 PL ĐTHS
quy định Kiểm lâm có quyền khởi tố vụ án nhưng lực lượng Kiểm
lâm không có điều tra viên, thiếu các phương tiện, nguồn lực để thực
hiện (từ 2010-2014 truy tố10vụ với 14 bị cáo)

2.1. Những khó khăn, vướng mắc (tt)

Luật BVPTR có nêu khái niệm
CĐDC thôn (Điều 3, Khoản 13)
nhưng phần quy định về chủ
rừng (Điều 5) lại không công
nhận CĐ là một chủ rừng

Thông tư 35/2011 của Bộ NN&PTNN
không quy định CĐDC thôn là chủ rừng;
BLDS cũng không quy định cho CĐ là
pháp nhân; các quyền lợi của CĐ bị hạn
chế hơn HGĐ, cá nhân

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất 

Đề nghị công nhận tư cách pháp nhân cho cộng đồng dân cư thôn

1 – Về địa vị pháp lý

Điều 163 BLDS 2005 quy định tài sản là: vật, tiền,
giấy tờ có giá và các quyền tài sản…; Quyền TS qui
định tại điều 181 BLDS; Như vậy, nếu xem rừng là tài
sản thì quyền sử dụng rừng cũng là một dạng của tài
sản và người có tài sản phải có đầy đủ các quyền về
tài sản, có như vậy rừng TN giao cho CĐ, HGĐ mới có
giá (NĐ 48 CP: về giá rừng được thực hiện khi quyền
sử dụng rừng được giao dịch dân sự)

Thể chế hóa để minh bạch giữa quyền sở hữu
của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở 

hữu với quyền tài sản của chủ rừng (HGĐ, CĐ)

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt)  

2 – Minh bạch quyền sở hữu của Nhà nước 
và quyền tài sản của chủ rừng 
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Điều 22 luật BVPTR quy định việc GRCTR, thu hồi
rừng phải đồng thời với việc GĐCTĐ, thu hồi đất...
Nhưng thực tế đây lại do 2 ngành quản lý khác nhau,
các văn bản dưới luật quy định về các đối tượng được
GRCTR, GĐCTĐ cũng không giống nhau; Các chủ thể
trong Luật BVPTR và luật dân sự cũng có những khái
niệm không thống nhất gây khó khăn cho các hoạt
động giao dịch dân sự.

Đồng bộ giữa Luật BV&PTR với các Luật 
khác về chức năng quản lý và chủ thể

quản lý rừng

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt) 

3 – Đồng bộ trong thực thi Luật  

Hạn mức giao rừng đối với RT, đất trồng rừng cho HGĐ, cá
nhân là 30ha như hiện nay là lớn đối với rừng trồng và
đất trồng rừng, nhưng lại nhỏ đối với công tác QLBVR tự
nhiên, kinh doanh dịch vụ DLST.

Điều chỉnh hạn mức giao rừng, đất LN sát tình 
hình thực tế, riêng cho từng đối tượng; chính 

sách thuế đối với đất LN.

Hiện nay đa phần người dân sống gần rừng nhưng do
nhiều nguyên nhân thiếu đất SX nên dẫn đến nạn phá
rừng, lấn chiếm RTN lấy đất SX; trong khi nhiều người
đang chiếm giữ một diện tích khá lớn đất được Nhà nước
giao không thu tiền SDĐ, gây bất bình đẳng, thiếu công
bằng trong chính sách đất đai

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt) 

4 – Về hạn mức được giao 

- Hiện các chính sách về hưởng lợi trong giao rừng TN không
có tính khả thi, mang nặng tính bảo hộ tài nguyên quốc gia,
tài sản nhà nước; không phát huy được tính tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, tự bỏ vốn đầu tư phát triển rừng.

- Các văn bản quy định về khai thác gỗ từ rừng tự nhiên áp
dụng cho HGĐ khó áp dụng, cả về điều kiện khai thác, trình
tự thủ tục khai thác, năng lực của chủ rừng và phát sinh chi
phí. Đối với cộng đồng thì không công nhận là chủ rừng nên
các văn bản pháp luật không điều chỉnh nên không thể
hưởng lợi từ rừng.

Cần có chính sách hỗ trợ sau giao rừng cho CĐ, 
NH, HGĐ nhận RTN nghèo kiệt chưa được hưởng

lợi từ rừng, dịch vụ MTR

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt) 

5 – Về quyền hưởng lợi 

- Nghiên cứu, đánh giá Quản lý RCĐ theo QĐ
1641/BNN về chương trình thí điểm LNCĐ 2006-
2007 để áp dụng.

- Nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho chủ rừng
để tăng tính chủ động và quyền lực thực thi cho các
nhóm.

- Khuyến khích sự hợp tác giữa các chủ rừng với nhau
trong QLBVR, trong KD DLST.

- Mở rộng cơ chế tham gia và tạm ứng gỗ để các chủ
rừng có thể sử dụng rừng và có vốn thúc đẩy đầu tư
phát triển rừng.

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt) 

6 - Một số khuyến nghị và đề xuất khác 

Bên cạnh việc CĐ, NH, HGĐ nhận rừng chưa được hưởng
lợi/chưa được công nhận là chủ rừng thực sự (do hạn chế về
quyền chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn…) Thì một vấn đề
cần lưu tâm là người nhận RTN cũng chưa phải bỏ ra 1 khoản
chi phí nào khi nhận RTN?. Việc “cho không” quyền sử dụng
rừng (nếu quyền này được luật hóa và được xem là quyền tài
sản) cũng có thể là nguyên nhân làm cho chủ rừng thiếu trách
nhiệm, thiếu động cơ BVR (vì nếu mất rừng thì họ không mất
gì cả). Đây là vấn đề cần xem xét trong chính sách về tài
chính đối với việc giao RTN cho các thành phần kinh tế
khác quản lý, sử dụng.

2.2. Các khuyến nghị và đề xuất (tt) 

6 - Một số khuyến nghị và đề xuất khác 


