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QUYỀN CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

 VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI 

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

 

                                                                    Hứa Đức Nhị và Ngô Đình Thọ 

                                                                  Hội Chủ rừng Việt Nam 

 

Trong khuôn khổ Hội thảo “Về quyền hưởng dụng của hộ gia đình và cộng 
đồng trong luật bảo vệ phát triển rừng sửa đổi” do Hội chủ rừng Việt Nam, 

RecofTC và PanNature tổ chức với mục đích chia sẻ, thảo luận các vấn đề liên 

quan đến quyền hưởng dụng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng. Trên cơ sở đó sẽ kiến 

nghị và đóng góp vào các quy định về quyền hưởng dụng của hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng đối với rừng sản xuất trong dự thảo Luật bảo vệ và phát triển 

rừng sửa đổi. 

 

Dưới đây là một số nhận xét và kiến nghị về quyền của chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng trong Dự thảo 5 Luật Bảo vệ và phát triển rừng 

 

I. Quyền được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng 

 

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 (Luật 2004) và Dự thảo 5 sửa đổi 
Luật bảo vệ và phát triển rừng quy định hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

là 2 trong số các đối tượng được Nhà nước giao rừng (Điều 21), cho thuê rừng 

(Điều 22) và được công nhận là chủ rừng (Điều 8) Dự thảo 5. Cụ thể như sau:  

 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao hoặc cho thuê rừng phòng hộ, 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên hoặc là rừng trồng. 

 

- Cộng đồng dân cư được nhà nước giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng. 

 

Tuy nhiên, quy định trên chưa làm rõ hoặc chưa cụ thể ở nội dung sau: 

 

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

 

Quy định cộng đồng dân cư được nhà nước giao rừng trong Dự thảo 5 đã 
mở rộng hơn nhiều so với Luật 2004; Theo Luật 2004 nếu như chỉ có cộng đồng 

dân cư thôn mới được Nhà nước giao rừng thì Dự thảo 5 có thể được hiểu là cho 
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phép nhiều công đồng dân cư trong cùng một thôn cũng được Nhà nước giao 

rừng. Với thực trạng là cộng đồng là tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng 

trong Luật 2004 và Dự thảo 5 đều chưa làm rõ chủ thể tham gia xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự đối với cộng đồng dân cư khi được Nhà nước giao rừng là như 

thế nào. 

 

Việc giao rừng cho cộng đồng dân cư là việc làm cần thiết và phù hợp với 

thực tiễn khách quan song đề nghị Dự thảo 5 cần làm rõ chủ thể tham gia xác lập, 
thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại  diện tham gia xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự đối với cộng đồng dân cư khi được Nhà nước giao 

rừng là như thế nào. 

 

Cộng đồng dân cư không những được Nhà nước giao rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ mà còn được giao rừng sản xuất, Trong điiều kiện năng lực tài chính 

của cộng đồng có hạn để phát triển rừng cộng đồng rất cần sự hợp tác với các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân khác, muốn vậy tư cách pháp nhân của cộng đồng cần 

được pháp luật xác lập rõ ràng trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng.  

 

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

thuê rừng bị thu hẹp 

 

Trong Luật 2004 và Dự thảo 5 không quy định điều kiện để hộ gia đình, cá 

nhân và cộng đồng dân cư được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng. Song khoản 4 
Điều 20 Dự thảo 5 quy định việc giao rừng cho thuê rừng phải căn cứ vào “Năng 

lực quản lý rừng bền vững của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư”. 

Với quy định đó vấn đề đặt ra là: 

 

- Cần làm rõ năng lực quản lý rừng bền vững là như thế nào; tiêu chuẩn, 

tiêu chí, phương pháp và cơ quan nào xác định năng lực đó; đây là việc làm không 

dễ dàng và có nhất thiết phải làm thay vì tìm một quy định khác cho phù hợp hơn.  

 

- Với trình độ văn hóa của các hộ gia đình, cá nhân nhất là của đồng bào 

dân tộc ít người, của cộng đồng dân cư miền núi như hiện nay và trong tương lai 

gần, việc đòi hỏi họ phải có năng lực quản lý rừng bền vững mới được giao rừng, 

thuê rừng là điều rất khó khăn. Để có nhận thức đúng, có kỹ năng quản lý rừng 

bền vững là một quá quá trình, phải được hướng dẫn, tập huấn và tích cực tìm 

hiểu, học hỏi mới có được. Nếu quy định như vậy những cộng đồng dân tộc thiểu 
số, những hộ gia đình, cá nhân nghèo, trình độ học vấn có hạn sẽ bị thu hẹp cơ hội 

được Nhà nước giao đất giao rừng, cải thiện sinh kế. 
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Do vậy, để mở rộng cơ hội cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

được giao rừng, thuê rừng, đề nghị bỏ khoản 4 của Điều 20 Dự thảo 5 ; vấn đề cần 

quan tâm là sau khi hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng, thuê 

rừng đồng nghĩa với việc họ được công nhận là chủ rừng khi đó họ phải có trách 

nhiệm quản lý rừng bền vững, trách nhiệm này nên chuyển vào các điều quy định 

về quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng.  

 

II. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

 

Khoản 4 Điều 3 Luật 2004, quy định: “Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, giao đất để trồng rừng, cho 

thuê đất để trồng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, công nhận quyền sở hữu 

rừng sản xuất là rừng trồng; nhận chuyển nhượng rừng từ chủ rừng khác.”  

 

Điều 8 Dự thảo 5 quy định: “Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đinh, cá nhân, 

cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng hoặc tự phục hồi, 

phát triển rừng được Nhà nước công nhận hoặc nhận chuyển giao rừng từ tổ 

chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật, gồm:...”.  

 

Quy định về chủ rừng có nhiều ý kiến khác nhau trong đó nội dung cần 

quan tâm là: 

 

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 

 

- Luật năm 2004 quy định hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư khi đã 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng đã được coi là chủ rừng, dù 

đất đó chưa có rừng (họ mới là chủ về đất). Với mục đích để khi đó các hành vi sử 

dụng đất của hộ gia đình, cộng đồng dân cư vào mục đích phát triển rừng thì 

không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai mà còn chịu sự điều chỉnh của Luật 

bảo vệ và phát triển rừng. 

 

- Dự thảo 5 không quy định 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 là chủ rừng. Chỉ 

có hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng đã có rừng, có quyền sở hữu hay quyền sử 

dụng rừng cụ thể và trực tiếp thực hiện được các quyền và nghĩa vụ của người chủ 

rừng theo quy định trong luật mới là chủ rừng. 
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Vấn đề cần lưu tâm là phải làm rõ mục đích và tác động của quy định trên 

trong quá trình quản lý các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng 

để đưa ra quyết định phù hợp.  

 

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

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

 

Theo Luật 2004 và Dự thảo 5 đều quy định hộ gia đình, cá nhân có quyền 

cho thuê, cho thuê lại rừng hoặc góp vốn với tổ chức, cá nhân khác bằng giá trị 
rừng sản xuất, giá trị quyền sử dụng đất để phát triển rừng. 

 

Với quy định trên trong thực tiễn có nhiều trường hợp hộ gia đình đã cho 

thuê, cho thuê lại đất hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (là chủ đất)  

 

Như vậy, trong các trường nói trên hộ gia đình, cá nhân có còn là chủ rừng 

hay không một khi họ không có quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng nên 

trong thực tiến họ không có quyền của một chủ rừng thực sự, “chủ rừng” khi đó là 

bên thuê đất, thuê lại đất hoặc có tỷ lệ góp vốn nhiều hơn chủ rừng mà Nhà nước 

công nhận. 

 

Việc chủ rừng được cho thuê lại rừng, thuê lại đất hoặc góp vốn với tổ 

chức, cá nhân khác bằng giá trị rừng sản xuất, giá trị quyền sử dụng đất để phát 

triển rừng là đúng đắn và phù hợp với thực tiến song đề nghị cần quy định rõ 

quyền và nghĩa vụ của chủ rừng hay chủ đất khi họ cho thuê đất, thuê rừng, góp 
vốn bằng quyền sử dụng rừng, sở hữu rừng, đồng thời quy định về quyền và nghĩa 

vụ của bên thuê, thuê lại và góp vốn để phát triển và kinh doanh rừng. 

 

III. Thực hiện và mở rộng quyền của chủ rừng là 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 

 

Luật 2004 và Dự thảo 5 đều quy định chủ rừng trong đó có đối tượng là hộ 

gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư “Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng…” (Khoản 1 Điều 59 Luật 

2004 và khoản 1 Điều 34 Dự thảo 5 . 

 

Luật quy định như vậy, nhưng vấn đề Luật chưa làm rõ đó là: 
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(i) Quyền sử dụng rừng và quyền sở hữu rừng được thể hiện trên giấy tờ gì 

và các thông số, chỉ số nào cần ghi trên giấy đó.  

 

Đối với rừng nếu chỉ nói về cây rừng cho thấy mật độ và trữ lượng rừng thay đổi 

hàng năm, đến khi cây rừng đạt tiêu chuẩn chủ rừng sẽ khai thác để tiêu thụ. 

Riêng đối với rừng trồng, hiện nay có nơi rừng mới trồng 3 đến 5 năm nhưng đã 

được khai thác. Điều đó có nghĩa tài sản trên đất rừng luôn biến động, vậy nội 

dung công nhận quyền sở hữu rừng trồng bao gồm những tiêu chí gì một khi 

thông số về rừng luôn luôn biến động, theo đó giá trị tài sản trên đất (là cây rừng) 
cũng thay đổi theo.  

 

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

rừng cho chủ rừng.  

 

Luật 2004, Điều 31 quy định về đăng ký quyền sử dụng rừng, quyền sở 

hữu rừng và khoản 1 Điều 59 quy định chủ rừng “Được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng 

trồng”. Nhưng thực tế sau hơn 10 năm thi hành Luật 2004 ý nghĩa và tác dụng của 

việc cơ quan Nhà nước công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng không 

được chủ rừng quan tâm, không có cơ quan nào hướng dẫn đăng ký và cũng 

không có chủ rừng nào đi đăng ký quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng. Vì thế 

việc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng chỉ có ý nghĩa như một 

tuyên bố chính trị và cơ bản được xã hội chấp nhận về các quyền này của chủ 

rừng đối với diện tích rừng họ được giao, được thuê (trên thực tế, dù chưa có một 
văn bản pháp luật nào để thể hiện việc được công nhận theo quy định của Luật). 

 

Do vậy xem xét, cân nhắc có nên quy định việc được cơ quan nhà nước 

công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng của chủ  rừng hay chỉ ghi 

chung chung là Nhà nước công nhận quyền này?. Do vậy đề nghị 

 

- Đề nghị bỏ quy định tại khoản 1 Điều 34 Dự thảo 5 . 

 

- Hoặc trong 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? 

 

- Nếu không làm được 2 nội dung trên thì quy định chung là nhà nước công 

nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng đối với chủ rừng và coi việc đó là 
đương nhiên mà không cần một văn bản pháp lý về việc công nhận các quyền này 

của cơ quan nhà nước. 

 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510
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Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định 

đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của Luật Dân sự 

 

III.2. Quyền sở hữu rừng của hộ gia đình, các nhân và cộng đồng dân 

cư thôn  

 

III.2.1. Hình thức sở hữu 

 

Dự thảo 5 có quy định các hình thức sở hữu rừng bao gồm sở hữu toàn dân 
do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và rừng sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư. Đây là nội dung mới được đề cập trong Luật phù hợp và 

đáp ứng tiến trình phát triển lâm nghiệp của đất nước. Song đề nghị Dự thảo 5 cần 

làm rõ hơn hình thức sở hữu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 

dân cư vì trong các chủ rừng này, có chủ rừng có sở hữu chung nhưng cũng có 

chủ rừng có sở hữu riêng. Hình thức sở hữu chung và hình thức sở hữu riêng phải 

rõ ràng, minh bạch vì nó liên quan đến quyền sở hữu của chủ rừng quy định trong 

Luật Dân sự và quy định trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

 

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

với rừng sản xuất là rừng tự nhiên không 

 

Dự thảo 5 quy định rừng tự nhiên thuộc hữu toàn dân do Nhà nước là đại 

diện chủ sở hữu. Quy định như vậy có thể hiểu rằng rừng tự nhiên được hình 

thành bằng bất cứ nguồn tài chính nào cũng là sở hữu toàn dân, điều này cần được 
xem xét thấu đáo.  

 

Nếu rừng tự nhiên đã có trước khi giao hoặc cho các chủ rừng thuê thì rừng 

đó thuộc sở hữu toàn dân là rất đúng, chủ rừng chỉ có quyền sử dụng rừng đó theo 

quy định của pháp luật.  

 

Nếu rừng tự nhiên được hình thành do các hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư tự đầu tư, quản lý, bảo vệ thì rừng tự nhiên đó phải là của hộ gia 

đình, cộng đồng dân cư. Hiện nay trên đất trống, đồi núi trọc ở một số nơi nếu 

được khoanh nuôi, bảo vệ và trồng bổ sung một số loại cây bản địa, tại đó rất có 

thể rừng tự nhiên được phục hồi. Các hoạt động lâm sinh trên đất này có những 

việc gần giống với trồng rừng. 

 

Đầu tư để phục hồi rừng tự nhiên tốn kém nhiều chi phí và nhiều thời gian 
so với rừng trồng nhưng có giá trị về sinh thái, môi trường lớn hơn nhiều so với 

rừng trồng. Do vậy, nếu rừng tự nhiên hình thành do các hộ gia đình, cá nhân và 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510
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cộng đồng dân cư đầu tư và được Nhà nước công nhận thuộc sở hữu của họ sẽ là 

động lực rất lớn thúc đẩy việc khôi phục và phát triển rừng tự nhiên.  

 

Do vậy đề nghị Dự thảo 5 cần làm rõ những diện tích rừng tự nhiên được 

hình thành do các chủ rừng tự đầu tư thì rừng đó thuộc sở hữu của họ nhằm mục 

đích khuyến khích hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư khôi phục, phát triển 

rừng tự nhiên. 

 

III.3. Mở rộng quyền sử dụng rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư  

 

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

 

           Nguồn lợi về kinh tế từ rừng không chỉ từ khai thác gỗ và lâm sản ngoài 

gỗ, vì rừng còn có từ  khai thác cảnh quan, môi trường, một số nơi còn gắn với 

các địa danh, các di tích lịch sử văn hóa vì thế việc sử dụng rừng cần được kết hợp 

với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí để khai thác các tiềm năng của rừng.  

 

            Do vậy đề nghị bổ sung quy định hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 

cư “Được tự tổ chức, cho thuê hoặc liên kết với các thành phần kinh tế khác đầu 

tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí” trên diện tích rừng, đất rừng 

được giao, được thuê vào các Điều 42, 43, 44, 45 và 46 Dự thảo 5 . 

 

             III.3.2. Quyền huy động vốn để bảo vệ và phát triển rừng  của cộng đồng 
dân cư 

 

             Dự thảo 5 quy định hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao  rừng sản 

xuất có quyền được thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng 

(khoản 1 Điều 46), còn với cộng đồng dân cư được nhà nước giao cho cả 3 loại 

rừng, trong khi năng lực về tài chính rất hạn hẹp, lại không có được quyền này 

(Điều 46 Dự thảo 5), như vậy là chưa công bằng. 

 

             Do vậy đề nghị xem xét trong Luật việc cho phép công đồng dân cư có 

quyền được thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, giúp cộng 

đồng có thể để huy động nguồn vốn phục vụ cho việc bảo vệ  và phát triển rừng 

của cộng đồng. 

 

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

 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510


 

 HCRVN  

 
 

 8 

Dự thảo 5 quy định chủ rừng được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để 

sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp. Đây là cơ hội rất tốt để chủ rừng và cư 

dân sống gần rừng có thêm thu nhập từ nông, ngư nghiệp trên đất rừng họ được 

giao, được khoán bảo vệ. Tuy nhiên quyền kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp 

(không nói đến diện tích trồng xen các cây nông nghiệp, chăn thả hoặc nuôi 

trồng thủy sản dưới tán rừng) cần được mở rộng vì: 

 

- Lợi ích kinh tế có được từ rừng phòng hộ rất thấp, nguồn thu từ rừng 

không đủ bù đắp công sức để hộ gia đình, cộng đồng bảo vệ và phát triển rừng. 
Do vậy, để tạo động lực cho việc quản lý, bảo vệ rừng đề nghị bổ sung rừng 

phòng hộ cũng được kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp. 

 

- Việc được kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp không chỉ trên diện tích 

đất chưa có rừng mà kể cả đất đã có rừng cũng được phép, trong đó đối với rừng 

phòng hộ chỉ áp dụng đối với những khu vực/diện tích phòng hộ ít xung yếu. 

 

- Tỷ lệ diện tích được sản xuất nông, ngư nghiệp được quy định cụ thể đối 

với mỗi loại rừng, đất rừng để đem lại lợi ích kinh tế cao nhất nhưng không vượt 

ngưỡng quy định về phòng hộ của rừng.  

 

Do vậy đề nghị cho phép hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được 

sử dụng một tỷ lệ diện tích rừng, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ ít xung yếu 

để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp. Tỷ lệ diện tích được phép sản xuất 

nông, ngư nghiệp sau này sẽ được các văn bản dưới Luật quy định cụ thể.  

 

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

 

Điều 77 Dự thảo 5 quy định đối tượng được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng gồm có (i) Các chủ rừng, (ii) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng 

là tổ chức nhà nước và (iii) Các tổ chức khác được Nhà nước giao quản lý rừng có 

cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Loại rừng được chi trả dịch vụ môi trường 

rừng gồm (i) rừng phòng hộ (ii) rừng đặc dụng và (iii) rừng sản xuất và rừng 

ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp đạt đủ các điều kiện về tiêu chí, chức năng của 

rừng theo quy định của Nhà nước.  

 

Theo quy định trên ủy ban nhân dân không thuộc đối tượng được chi trả 

dịch vụ môi trường rừng nhưng đang quản lý một diện tích rừng rất lớn 
(2.700.819ha) và không ít diện tích trong số đó có đủ điều kiện về tiêu chí, chức 

năng được hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng và ủy ban nhân dân cũng đang 

giao cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ các khu rừng này. Vì vậy 

cần phải đưa những diện tích rừng ủy ban nhân dân đang quản lý nói trên và các 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510
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hộ gia đình, cộng đồng dn cư được giao quản lý bảo vệ được hưởng tiền chi trả 

dịch vụ môi trường rừng. Nếu được thì đây là cơ hội để những hộ gia đình, cộng 

đồng dân cư không/chưa được giao đất, giao rừng, và những cư dân sống gần 

rừng sẽ được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần cải thiện sinh 

kế cho họ. 

 

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

 

Điểm c khoản 1 Điều 88 của Dự thảo 5 về chi ngân sách nhà nước cho lâm 
nghiệp có hạng mục “hỗ trợ bảo vệ rừng”; đây là một cố gắng rất lớn của Nhà 

nước trong việc hỗ trợ các chủ rừng trong công tác bảo vệ. Tuy nhiên, trong số 

các chủ rừng thì hộ gia đình, cộng đồng dân cư chiếm tỷ lệ rất cao và quản lý diện 

tích rừng, đất rừng nhiều nhất nhưng tiềm lực kinh tế của họ lại thấp nhất, trong 

số đó không ít hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. 

 

Do vậy, đề nghị Dự thảo 5 không chỉ quy định ngân sách nhà nước chi hỗ 

trợ bảo vệ rừng mà còn hỗ trợ phát triển rừng; bởi trong thực tiễn nhiều năm trước 

đây, thông qua các chương trình, dự án (327, 661) nhà nước đã hỗ trợ vật tư phân 

bón, cây giống cho các đối tượng trong đó có hộ gia đình và cộng đồng..Nếu được 

Nhà nước chấp nhận thì đây là cơ hội để các hộ gia đình, cộng đồng dân cư còn 

khó khăn về kinh tế có thêm động lực trong việc bảo vệ và phát triển rừng. 

 

IV. Loại bỏ những quy định không phù hợp với đặc điểm của hộ gia 

đình và cộng đồng dân cư; cụ thể các quy định và đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư  

 

Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao cho cả 3 loại rừng: rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ và rừng sản xuất, còn hộ gia đình, cá nhân chỉ được nhà nước giao, 

cho thuê rừng sản xuất, rừng phòng hộ. Rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư bao gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng nhưng phần lớn là rừng 

trồng. Rừng tự nhiên hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao, được 

thuê hầu hết là rừng nghèo hoặc nghèo kiệt. 

 

Quy mô diện tích mỗi hộ gia đình, cá nhân được giao hoặc thuê nhỏ, bình 

quân trên dưới 03ha00, trong đó rất nhiều hộ chỉ có vài nghìn m2 và chỉ là rừng 

trồng. 

 
Nhận thức, kỹ năng quản lý rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 

dân cư còn thấp, tiềm năng kinh tế để đầu tư vào rừng hạn hẹp. 

 

Rừng và nơi ở của không ít hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phân 

tán xa các cơ quan hành chính của nhà nước, điều kiện đi lại khó khăn. 

 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510
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Với đặc điểm đó, các quy định trong Luật và các văn bản dưới Luật cần 

quan tâm một số nội dung sau:  

 

IV.1. Loại bỏ, giảm bớt những quy định không phù hợp  

 

Dự thảo 5 quy định chủ rừng có nghĩa vụ “Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, 

động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của Nhà nước” (khoản 5 Điều 35). 

Vấn đề đặt ra là phải làm rõ thế nào là bảo tồn đa dạng sinh học rừng, mặt khác 

đối với động vật rừng luôn luôn biến động bởi sự di chuyển của chúng, thậm trí có 
khi hộ gia đình, cá nhân phải đuổi những loài thú dữ ra khỏi rừng của họ để bảo 

vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cộng đồng, nhưng luật lại yêu cầu 

chủ rừng phải bảo tồn động vật rừng là điều khó có thể thực hiện đối với họ.  

 

Nhận thức và có kỹ năng bảo tồn đa dạng sinh học đối với chủ rừng các tổ 

chức, các ban quản lý rừng đặc dung đã khó, đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư còn khó hơn rất nhiều.  

 

Khoản 1 Điều 51 quy định chủ rừng có trách nhiệm “xây dựng và thực hiện 

phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng...”. Với quy mô chỉ vài ngàn m2 và 

là rừng trồng hộ gia đình, cá nhân có nhất thiết phải xây dựng và thực hiện 

phương án bảo vệ hệ sinh thái rừng, nếu có thì cơ quan nào sẽ phê duyệt phương 

án đó. 

 

Do vậy đề nghị những quy định nêu trên tập trung/cụ thể áp dụng đối với 
những chủ rừng có quy mô diện tích lớn, được giao những khu rừng có tính bảo 

tồn cao,  có hệ sinh thái đa dạng. 
 

IV.2. Cụ thể và đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

 

Khoản 1 Điều 72 quy định khi khai thác gỗ 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”. 

 

Quy mô diện tích rừng tự nhiên mỗi hộ gia đình, cá nhân được nhận rất 

nhỏ, trữ lượng rất thấp theo đó sản lượng được phép khai thác không nhiều, như 

vậy có nhất thiết hộ gia đình, cá nhân phải có kế hoạch khai thác gỗ. Họ phải trình 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan này là ở cấp xã, huyện, hay cấp tỉnh. 

 

Nên chăng họ chỉ cần đơn xin phép cấp xã để được khai thác với sự giám 

sát của kiểm lâm địa bàn là đủ. 

 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510
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Tương tự như trên, sau khi Luật được thông qua các văn bản dưới Luật nên 

quy định cụ thể, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững 

diện tích rừng họ được giao, được thuê. 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtKeF65bTAhWKH5QKHbRnC8IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fybox.vn%2Ftuyen-dung%2Fhn-to-chuc-recoftc-the-center-for-people-and-forests-tuyen-thuc-tap-sinh-2016-ho-tro-250usdthang-yesfreg2bm&psig=AFQjCNGUvfYL6OIZBig6s-lDWtcAe7s9Vw&ust=1491808811188079
http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90v2Y65bTAhWFk5QKHT4AAr8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnature.org.vn%2Fvn%2F&psig=AFQjCNE4lvV1t87zg9RsAGFMFg834y3MfA&ust=1491808852975510

