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HCRVN

QUYỀN CỦA CHỦ RỪNG LÀ

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

TRONG DỰ THẢO 5 LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Hà Nội, tháng 4 năm 2017

Nội dung

1. Quyền được Nhà nước giao rừng cho thuê 

rừng

2. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư

3. Thực hiện và mở rộng quyền của hộ gia đình, 
cá nhân và cộng đồng dân cư

4. Loại bỏ quy định không phù hợp, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính
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I. QUYỀN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG

I.1. Chưa cụ thể hóa tư cách pháp nhân của cộng đồng

dân cư trong Dự thảo sửa đổi Luật 

I.2. Cơ hội để hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

được giao rừng, thuê rừng bị thu hẹp

Có nhất thiết phải quy định việc giao rừng, cho thuê phải căn cứ

vào “năng lực quản lý rừng bền vững” của hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư? 

((khoản 4 Điều 20: Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng))  

II. CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

II.1. Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được nhà 

nước giao đất, cho thuê đất để phục hồi rừng, phát 

triển rừng đã được công nhận là chủ rừng hay không

II.2. Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư cho thuê lại

rừng cho thuê lại đất khi đó họ có còn là chủ rừng nữa

hay không

Thực chất sau khi cho thuê lại rừng, thuê lại đất (có thể cả trong

góp vốn để kinh doanh rừng) hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân

cư khi đó chỉ là “chủ đất”. 

((Điều 8 – Chủ rừng))



4/20/2017

3

III. THỰC HIỆN VÀ MỞ RỘNG QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, 

CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

III.1. Nhà nước công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở

hữu rừng là như thế nào

((khoản 1 Điều 34 – Quyền chung của chủ rừng)    

Đề nghị thực hiện theo 1 trong 3 phương án: 

a) Bỏ quy định tại khoản 1 Điều 34

b) Luật cần quy định rõ (i) nội dung công nhận quyền sử dụng

rừng, quyền sở hữu rừng, (ii) Cơ quan nhà nước nào công

nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng.

c) Coi việc nhà nước công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở

hữu rừng là đương nhiên không cần văn bản pháp lý về việc

này. 

III. THỰC HIỆN VÀ MỞ RỘNG QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, 

CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

III.2. Quyền sở hữu rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng

đồng dân cư

((Khoản 2, Điều 7. Các hình thức sở hữu rừng, )) 

III.2.1. Hình thức sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

dân cư nên phân ra hình thức sở hữu chung và sở hữu

riêng (như quy định của Luật Dân sự)

III.2.2. Có quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

dân cư đối với rừng tự nhiên hay không

Có trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

dân cư tự phục hồi rừng bằng biện pháp khoanh nuôi

xúc tiến tái sinh hoặc có trồng dặm bổ sung trên đất

không có rừng
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III. THỰC HIỆN VÀ MỞ RỘNG QUYỀN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, 

CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

III.3. Mở rộng quyền của hộ gia đình, cá nhân và cộng

đồng dân cư

((Điều 34 – quyền chung của chủ rừng))

III.3.1. Quyền được đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

III.3.2. Quyền huy động vốn để bảo vệ và phát triển rừng đối với

cộng đồng dân cư

III.3.3. Quyền kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp trên đất rừng

phòng hộ, đất rừng sản xuất

III.3.4. Quyền được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

III.3.5. Quyền được hỗ trợ kinh phí bảo vệ và phát triển rừng.

IV. LOẠI BỎ QUY ĐỊNH KHÔNG PHÙ HỢP, ĐƠN GIẢN HÓA 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

IV.1. Loại bỏ quy định không phù hợp

- Chủ rừng có nghĩa vụ bảo toàn gia trị rừng hay bảo tồn đa dạng 

sinh học rừng ((Điều 35 – nghĩa vụ chung của chủ rừng))

- Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh

thái rừng.  ((Điều 51 – Nghĩa vụ bảo vệ rừng của chủ rừng))

IV.2. Cụ thể và đơn giản hóa các thủ tục hành chính

- Có cần thiết khi khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên “Chủ rừng là

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khai thác lâm sản phải có

kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”? (khoản 1 Điều 72 –

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên)

Đặc điểm rừng và chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
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Chân thành cảm ơn


