
Thành Lập
Hội Chủ Rừng

Việt Nam

Ban vận động thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
công nhận theo Quyết định số 2031/QĐ- BNN 
ngày 02/6/2015 với 21 thành viên, do ông Hứa Đức 
Nhị - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm Trưởng 
ban. Ban có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các 
tổ chức, công dân đăng ký tham gia Hội và hoàn 
thiện hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép thành lập Hội.

Việt Nam hiện có khoảng 1.481.000 hộ gia đình và 10.006 
cộng đồng dân cư thôn bản được giao rừng, 164 Ban quản 
lý rừng đặc dụng, 229 Ban quản lý rừng phòng hộ và 139 
Công ty Lâm nghiệp. Phần lớn chủ rừng là các hộ gia đình, 
cá nhân nhỏ lẻ, phân tán; quyền hạn và lợi ích của các chủ 
rừng thường chưa được tôn trọng hoặc khó thực hiện; 
chưa tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình; thiếu 
kiến thức và kỹ năng làm rừng; chưa có sự liên kết để hỗ trợ, 
giúp đỡ lẫn nhau. Chủ rừng là các tổ chức cũng gặp nhiều 
khó khăn do chính sách, cơ chế còn chưa phù hợp; hiệu 
quả quản lý rừng và kinh doanh còn hạn chế… Trong bối 
cảnh đó, những người tâm huyết với rừng đã có sáng kiến 
đề xuất thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam.
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Ban vận động thành lập 
Hội Chủ rừng Việt Nam

Nhằm tập hợp, đoàn kết các chủ rừng và các tổ 
chức, cá nhân có quan tâm đến hoạt động của các 
chủ rừng trên lãnh thổ Việt Nam để hỗ trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của chủ rừng theo quy định của pháp luật; giúp 
nhau trong quản lý rừng, sản xuất kinh doanh 
rừng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển 
bền vững tài nguyên rừng. 
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CHỦ RỪNG LÀ AI? NHỮNG AI CÓ THỂ THAM GIA HỘI? 

HỘI GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO HỘI VIÊN?
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Là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 
cư thôn được Nhà nước giao, cho thuê rừng…, (Các 
tổ chức chủ rừng nhà nước bao gồm: Các công ty lâm 
nghiệp, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ….).

Mọi chủ rừng đều có thể tự nguyện đăng ký gia 
nhập Hội. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân không phải 
là chủ rừng nhưng có quan tâm đến chủ rừng cũng 
có thể đăng ký tham gia Hội. 

 Hội là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong 
việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của 
pháp luật;

 Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của hội viên đối với Nhà nước và các cơ 
quan liên quan đến việc quản lý, sử dụng rừng và đất rừng của chủ 
rừng;

 Hỗ trợ hội viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; hỗ trợ 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chính sách, chuyên môn, kỹ 
thuật cho các hội viên;

 Hội tham gia cùng các tổ chức Nhà nước và các tổ chức khác trong việc 
giải quyết tranh chấp về quản lý rừng và đất rừng có liên quan tới hội 
viên;

 Tư vấn và dịch vụ cho hội viên trong các hoạt động về quản lý, sản xuất 
kinh doanh trên diện tích rừng, đất rừng được nhà nước giao, cho thuê;

 Thúc đẩy hội nhập quốc tế của các chủ rừng theo quy định của pháp 
luật.

Mọi quan tâm xin được gửi về Ban vận động thành lập Hội Chủ rừng Việt Nam
ĐT: 0912132476 (gặp ông Cao Chí Công) / 0904305633 (gặp ông Quách Đại Ninh)
Email: hoichurungvn@yahoo.com. Địa chỉ: Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Các tổ chức đang trực tiếp hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thành lập Hội chủ rừng Việt Nam: RECOFTC; PanNature; Winrock - Dự án rừng và đồng bằng; WWF.
Tài liệu này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên hỗ trợ thiết kế và in ấn.
Thiết kế & sáng tạo: Admixstudio.com

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập bởi các chủ 
rừng, thuộc mọi thành phần kinh tế. Hội hoạt động trên 
phạm vi cả nước theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản; Dân 
chủ, bình đẳng; Đoàn kết, tương trợ, hợp tác cùng có lợi; 
Công khai, minh bạch; Tự chủ về tài chính và không vì mục 
đích lợi nhuận; Tôn trong, tuân thủ theo hiến pháp, pháp 
luật Nhà nước và điều lệ Hội.
Hội là cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan Nhà nước 
trong việc đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách 
đối với các chủ rừng, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của các chủ rừng theo quy định của pháp luật.
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Ban vận động kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tham gia đóng góp xây dựng 
Hội chủ rừng Việt Nam.


