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Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 với công tác quản lý rừng cộng 

đồng ở Thừa Thiên Huế: Những khó khăn và đề xuất 

 

Người trình bày: Mai Văn Tâm 

Phòng QLBVR - Chi cục Kiêm lâm TTH 

Luật bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) 2004 ra đời đã tạo được nền tảng khá toàn 

diện trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tạo hành lang pháp lý chuyển từ 

nền lâm nghiệp nhà nước sang Lâm nghiệp xã hội với đa thành phần tham gia quản lý 

bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển xã hội, luật BV&PTR 2004 

cũng thể hiện những bất cập khi đi vào thực tiễn cuộc sống, chưa khuyến khích được các 

thành phần xã hội tham gia BV&PTR, nhiều chính sách về cơ chế hưởng lợi chưa có tính 

khả thi, tính minh bạch trong quyền và nghĩa vụ của chủ rừng chưa cao. 

Trong nhiều vấn đề mà Luật BV&PTR 2004 cần điều chỉnh như: phân loại rừng, quy 

hoạch, kế hoạch BVPTR; bảo tồn đa dạng sinh học; chế biến thương mại và hội nhập 

quốc tế; đầu tư tín dụng, tài chính, giá rừng... thì trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ 

đề cập một số vấn đề về những khó khăn tồn tại trong thực thi luật bảo vệ và phát triển 

rừng ở Thừa Thiên Huế, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình, 

nhóm hộ được giao rừng và địa vị pháp lý của họ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Tổng quan về tình hình rừng và đất lâm nghiệp ở Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh nằm ở ven biển bắc miền trung, có diện tích tự nhiên 

503.320ha, địa hình phức tạp, có nhiều sông suối ngắn nhưng dốc, tốc độ dòng chảy lớn. 

Toàn tỉnh có 202.552ha rừng tự nhiên trong tổng số 296.075ha đất có rừng. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác QLBVR, Thừa Thiên Huế đã tiến hành thí 

điểm công tác giao rừng tự nhiên từ những năm 2000. Năm 2010, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết Định 430/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án giao rừng cho thuê rừng tỉnh TTH 

giai đoạn 2010-2014, đến nay đã giao được 26.775ha cho các đối tượng là cộng đồng, 

nhóm hộ và hộ gia đình. 

Thực hiện Nghị Định 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ, tỉnh Thừa Thiên 

Huế đã kiện toàn và đổi mới các Lâm trường quốc doanh thành các Ban quản lý và các 

Công ty Lâm nghiệp, hiện nay các BQL đang quản lý 135.470ha rừng tự nhiên, các Công 

ty Lâm nghiệp quản lý 14.359ha RTN (có biểu chi tiết dưới đây). 

Thừa Thiên Huế có 93.523 ha rừng trồng đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cho người 

trồng rừng, đây là nguồn sinh kế quan trọng đối với người dân sống gần rừng, góp phần 

làm giảm áp lực vào rừng tự nhiên. 



 

 

2 | T r a n g  

 

Bảng 1 - Tổng hợp tình hình rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế  

Hạng 

mục 
BQL rừng 

Doanh 

nghiệp 

NN 

Tổ 

chức 

kinh tế 

Đơn vị 

vũ trang 

HGĐ/N

H 

Cộng 

đồng 

Tổ chức 

khác 

Chưa 

giao 
Tổng 

Rừng tự 

nhiên 
135,470.88 14,358.9 - 1,357 10,018.7 15,399.23 2.00 25,945.24 202,551.95 

Rừng 

trồng 
13,078.37 7,685.99 1,860.7 2,535.2 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 

DT có 

rừng 148,549.25 22,993.69 1,860.7 3,892.2 66,830.87 15,616.40 6,635.12 29,697.61 
296,075.84 

Đất 

trống LN 
18,445.74 715.10 - - 448.13 457.58 - 1,304.14 21,370.69 

Tổng đất 

LN 
166,994.99 23,708.79 1,860.7 3,892.2 67,279.00 16,073.98 6,635.12 31,001.75 317,446.53 

(Nguồn: Chi cục Kiểm lâm TT Huế) 

Khó khăn, vướng mắc trong thực thi Luật BV&PTR ở Thừa Thiên Huế và 

những đề xuất  

Giao rừng tự nhiên cho cộng đồng, hộ gia đình và nhóm hộ QLBV đã cho thấy những 

hiệu quả ban đầu, rừng có chủ quản lý, các hành vi xâm hại giảm, qua rà soát đánh giá tài 

nguyên rừng để giao rừng, cho thuê rừng (GRCTR) theo Đề án 430 của tỉnh, nhiều cộng 

đồng quản lý rừng tốt, trữ lượng tăng, rừng nghèo kiệt đã phục hồi. Tuy nhiên công tác 

giao rừng cộng đồng theo Luật BV&PTR năm 2004 gặp nhiều khó khăn, đối tượng được 

giao rừng nhiều khi lại không phải là đối tượng giao đất theo Luật đất đai ( Điều 24 

Khoản 3 và Điều 29 Luật BV&PTR cho phép giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất cho 

HGĐ, cá nhân, cộng đồng dân cư 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 để QLBV và PTR, 

và Điều 19 K1 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp không cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có cộng đồng dân cư). Việc có thêm giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các đối tựơng nhận RTN có thể không làm 

phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ của chủ rừng đối với rừng được giao (do những hạn 

chế về QSDR so với QSDĐ) nhưng trên thực tế người giữ rừng vẫn mong muốn để minh 

chứng cho quyền làm chủ của mình trước sức ép của người vào xâm hại TNR. 

Một vấn đề đáng quan tâm trong Giao rừng cộng đồng là lợi ích của người giữ rừng. 

Chính sách hưởng lợi đối với RTN hiện hành nằm tản mạn trong nhiều văn bản, thiếu hệ 

thống và khó áp dụng vào thực tiễn. Việc quy định hưởng lợi trên tỷ lệ phần trăm giá trị 

tăng thêm của rừng do chủ rừng đầu tư là khó xác định, phương án ăn chia giữa nhà nước 
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và chủ rừng chưa quy định cụ thể ai là người đại diện cho nhà nước, chi phí khai thác, giá 

bán, chi phí thiết kế, bài cây...; Việc khai thác của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Mục 

3 Điều 16, 17 Thông tư 35/2011/TT-BNN ngày 20/5/2011 khó thực hiện và phát sinh chi 

phí, làm cho người dân phần lớn là người lao động miền núi có trình độ văn hóa hạn chế 

rất khó thực hiện. Việc khai thác chinh theo Quyết định 186/2006 và Quyết định 34/2011 

đều quy định cách tiếp cận từ trên xuống bằng chỉ tiêu khai thác, như vậy các cộng đồng, 

hộ gia đình cá nhân không tự chủ trong việc hưởng lợi từ khai thác lâm sản. Từ những 

khó khăn trên, nhiều nơi người dân nhận rừng đã hơn 10 năm vẫn chưa được hưởng lợi từ 

rừng, lại không được đầu tư từ nhà nước nên chủ rừng đã không mặn mà với rừng, nhiều 

khi phải đối mặt với trách nhiệm (như cộng đồng 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). 

Người giữ rừng tự nhiên cần được ưu tiên giao đất sản xuất lâm nghiệp để “lấy ngắn nuôi 

dài”, có kinh phí bù đắp chi phí bảo vệ rừng: Cộng đồng, hộ gia đình, nhóm hộ thiếu 

nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng, trong khi đó một số mô hình cho thấy, nếu họ 

được giao đất sản xuất thì có nguồn lực để bảo vệ rừng (như cộng đồng thôn 3 xã Hương 

lộc huyện Nam Đông được giao 173 ha trong đó có 7ha đất trống, cộng đồng đã trồng 

rừng và bán lấy kinh phí trang trải cho công tác tuần tra kiểm soát, và đã trồng được 

1000 cây bản địa, 5000 cây mây, để làm giàu rừng được giao; ngược lại, nhóm hộ ông 

Lê Tảo ở xã Dương hòa Thị xã Hương Thủy năm 2012 được giao 66ha RTN nghèo kiệt 

nhưng diện tích đất trống liền kề lại không giao cho họ nên Nhóm hộ đã lam đơn trả lại 

rừng). 

Trong lĩnh vực xử lý vi phạm Luật BV&PTR cũng còn nhiều khó khăn vướng mắc: Đối 

tượng phá rừng phần lớn là người dân nghèo, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm nên việc 

chấp hành hình phạt vi phạm hành chính (VPHC) là rất thấp, công tác cưỡng chế theo 

luật định là không khả thi(khấu trừ lương, thu nhập; kê biên tài sản...), thống kê từ năm 

2010 đến 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xử lý 3.867 vụ vi phạm hành chính, 

10 vụ hình sự với 14 bị cáo. Theo Luật BV&PTR, Pháp lệnh điều tra hình sự thì lực 

lượng Kiểm lâm có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số điều vi phạm các 

quy định về QLBVR (Điều 29 Pháp lệnh điều tra hình sự) nhưng thực tế lực lượng Kiểm 

lâm lại không có cán bộ điều tra viên, không có quyền tạm giam tạm giữ hình sự, không 

được đầu tư kinh phí, phương tiện trong lĩnh vực này. Những bất cập này làm cho công 

tác đấu tranh ngăn chặn nạn phá rừng gặp nhiều khó khăn, hiệu lực của Luật trong thực 

tiễn chưa cao. 
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Bảng 2 - Tổng hợp các vụ vi phạm từ 2010-2014 tỉnh Thừa Thiên Huế 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 10/2014 Tổng cộng 

I. Xử lý hành 

chính 
            

1. Tổng số vụ vi 

phạm 
898 818 881 709 561 3,867 

     Có chủ 238 255 282 444 181 1,400 

     Không chủ 660 563 599 265 380 2,467 

2. Khối lượng 

LSTT (m3) 
1,154.049 890.619 876.191 668.424 457.298 4,046.581 

3. Thu nộp ngân 

sách (1.000 đ) 
7,154,424.0 9,196,762.0 8,150,000.0 5,773,510.5 3,930,445.0 34,205,141.5 

II. Xử lý hình 

sự 
            

1. Số vụ 2 1 2 3 2 10 

2. Số bị cáo 2 2 5 3 2 14 

3. Điều luật 240; 175 189 240 189 189 175; 189; 240 

(Nguồn: Chi cục Kiểm lâm TT Huế) 

Một số đề xuất và khuyến nghị  

Trước hết, về địa vị pháp lý: Luật BV&PTR 2004 có nêu khái niệm Cộng đồng dân cư 

thôn nhưng trong phần nói về chủ rừng lại không công nhận Cộng đồng như một Chủ 

rừng, Thông tư 35/2011 của Bộ NN&PTNN cũng không quy định cộng đồng dân cư thôn 

là chủ rừng; Trong Luật dân sự, cộng đồng dân cư thôn cũng không có chỗ đứng; Việc 

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn cũng hạn chế hơn so với hộ gia đình, cá nhân; các 

quyền của cộng đồng cũng bị hạn chế. Điều này trong thực tiễn đã không khuyến khích 

được cộng đồng tham gia BVPTR. Đề nghị công nhận tư cách pháp nhân cho cộng đồng 

dân cư thôn. 

Thứ 2 là cần thể chế hóa để minh bạch giữa quyền định đoạt của nhà nước với tư cách là 

đại diện chủ sở hữu với quyền tài sản của chủ rừng (HGĐ và CĐ). Điều 163 Bộ Luật Dân 

sự năm 2005 quy định tài sản là: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 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 tự nhiên giao cho cộng đồng, hộ 

gia đình mới có giá (Nghị định 48 của Chính phủ) và được thực hiện các quyền về giao 

dịch dân sự. 

Thứ 3 là cần đồng bộ giữa Luật BV&PTR với các Luật khác. Trong thực tiễn, việc thực 

thi luật gặp phải nhiều bất cập, điều 22 luật BV&PTR quy định việc GRCTR, thu hồi 



 

 

5 | T r a n g  

 

rừng phải đồng thời với việc GĐCTĐ, thu hồi đất... nhưng thực tế đây lại do 2 nghành 

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. 

Thứ 4, về hạn mức GR đối với rừng trồng, đất trồng rừng cho HGĐ, cá nhân là 30ha như 

hiện nay là quá lớn đối với rừng trồng và đất trồng rừng nhưng lại nhỏ đối với công tác 

QLBVR tự nhiên, kinh doanh du lịch sinh thái. Thực tế hiện nay đa phần người dân sống 

gần rừng nhưng do nhiều nguyên nhân đang thiếu đất sản xuất dẫn đến nạn phá rừng, lấn 

chiếm rừng tự nhiên lấy đất sản xuất trong khi nhiều người đang chiếm giữ một diện tích 

khá lớn đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, gây bất bình đẳng, thiếu công 

bằng trong chính sách đất đai. 

Thứ năm là cần minh bạch và thể chế hóa quyền hưởng lợi của cộng đồng, hộ gia đình 

trong nhận rừng tự nhiên là rừng sản xuất: Quan hệ lợi ích là quan hệ cơ bản, xuyên suốt; 

nó vừa là động cơ vừa là mục đích cho công tác QLBV và PTR của HGĐ, CĐ nhưng 

hiện nay các chính sách về hưởng lợi trong Giao rừng tự nhiên không có tính khả thi, 

mang nặng tính bảo hộ tài nguyên quốc gia, tài sản nhà nước mà không phát huy được 

tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hộ gia đình và cộng đồng, không khuyến khích chủ 

rừng mạnh dạn bỏ vốn đầu tư phát triển rừng. 

Vấn đề lợi ích trong giao rừng cộng đồng cần được mở rộng theo những giá trị mà RTN 

mang lại trên nhiều khía cạnh như tác dụng phòng hộ, môi trường, cung cấp nguồn nước. 

Thực tế các văn bản hiện nay đang chú trọng việc chia sẻ tài nguyên hơn là chia sẻ lợi 

ích; và quy định về chia sẻ tài nguyên từ khai thác gỗ rừng tự nhiên để sử dụng hàng năm 

áp dụng cho hộ gia đình cũng 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; mặt khác, cách tiếp cận về khai thác 

hưởng dụng từ rừng tự nhiên vẫn còn cứng nhắc từ trên xuống bằng việc giao chỉ tiêu, kế 

hoạch. Đối với cộng đồng thì không công nhận là chủ rừng nên các văn bản pháp luật về 

khai thác hưởng dụng rừng không điều chỉnh và không thể hưởng lợi từ rừng. 

Trong bối cảnh đó, giải pháp tình thế nhằm bảo vệ tài nguyên rừng được giao là cần có 

chính sách hỗ trợ sau giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, nhóm hộ nhận rừng tự nhiên 

nghèo kiệt chưa được hưởng lợi từ rừng, chưa có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng. 

Giải pháp lâu dài để cộng đồng, hộ gia đình và nhóm hộ quản lý bền vững tài nguyên 

rừng được giao là cần ban hành chính sách để người dân được giao rừng sống được bằng 

chính rừng được giao, bằng chính những giá trị mà rừng mang lại cho xã hội. 

 

 


