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1 Giới thiệu 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 

tại kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2005. Qua hơn 10 

năm thực hiện, Luật BVPTR 2004 đã đạt được những thành công cũng như bộc lộ những hạn 

chế nhất định trong bối cảnh Việt Nam đang trên chặng đường phát triển với những cơ hội và 

thách thức mới cho ngành lâm nghiệp (Bộ NNPTNT 2015). 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Đảng và Chính phủ cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách 

mới liên quan đến lâm nghiệp. Điển hình là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 

30/NQ-TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Về mặt quốc tế, Việt Nam đã tích cực và 

chủ động tham gia vào các sáng kiến như REDD+ (Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái 

rừng), hay FLEGT (sáng kiến về thực thi lâm luật, quản trị và thương mại của EU). Tuy nhiên, 

Luật BVPTR 2004 chưa có quy định liên quan đến vấn đề này nên khó khăn trong hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Việc rà soát điều chỉnh lại Luật BVPTR 2004 là cần thiết để đáp ứng sự thay đổi về cơ hội và 

thách thức trong thời gian qua cũng như thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng và 

Chính phủ và những cam kết mới của Việt Nam trên quốc tế. 

Tháng 12/2015, Bộ NN&PTNT có văn bản 10459/BNN-TCLN gửi Bộ Tư pháp đề xuất xây 

dựng dự án Luật Lâm nghiệp để thay thế Luật BVPTR 2004, với dự thảo Luật mới bao gồm 8 

chương; trong đó: 

Với rừng sản xuất là rừng trồng, Mục 6 (Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng) của Chương 2 (Quản lý rừng) có ghi 

(Bộ NNPTNT 2015):  

Sửa đổi quyền của các hộ gia đình, cá nhân đối với rừng sản xuất là rừng trồng, như được 

chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê, cho thuê lại rừng, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, 

góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng  do chủ rừng tự đầu tư.  

Bổ sung các quyền, như được khai thác lâm sản trên diện tích rừng sản xuất 

được giao, được thuê theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; được thực hiện và hưởng lợi từ các dịch vụ môi trường rừng 

để tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ gia đình.  

Với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, Mục 6 (Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng) của Chương 2 (Quản lý rừng) có 

ghi (Bộ NNPTNT 2015):  

Sửa đổi quyền của các hộ gia đình, cá nhân đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao, 

được thuê, như: được chuyển đổi, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng 

tại thời điểm giao, cho thuê rừng là rừng tự nhiên  nghèo và mới phục hồi để khuyến khích các 

hộ gia đình, cá nhân nhận quản lý, bảo vệ các diện tích rừng này.  

Bổ sung các quyền, như được khai thác lâm sản trên diện tích rừng sản xuất được giao, được 

thuê theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được thực 

hiện và hưởng lợi từ các dịch vụ môi trường rừng để tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ gia 

đình.  
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Bỏ các quy định đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn 

bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư…, vì không khả thi.  

Báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào hai nội dung trên (điều chỉnh các quyền của hộ gia 

đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng và rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao hoặc 

cho thuê) trong Dự thảo Luật BVPTR mới. Báo cáo được thực hiện bởi nhóm Chuyên gia của 

RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng (xem danh sách thành viên trong nhóm ở Phụ lục 

1), với sự giúp đỡ về tài chính từ Dự án Quản trị Đất Khu vực sông Mêkông (Mekong Region 

Land Governance – MRLG) do chính phủ Thụy Sỹ và CHLB Đức tài trợ.  

Báo cáo bao gồm các nội dung cơ bản sau. Sau phần giới thiệu này là phần tóm tắt phương pháp 

luận được áp dụng để xây dựng báo cáo. Tiếp theo đó, Phần 3 trình bày kết quả rà soát các quy 

định pháp luật có liên quan. Phần 4 của báo cáo thảo luận vắn tắt việc thực hiện các quy định 

pháp luật về giao và cho thuê rừng (tự nhiên và rừng trồng) cho hộ gia đình và cá nhân cũng như 

việc quản lý rừng và thực hiện các quyền của các hộ gia đình, cá nhân được giao và cho thuê 

rừng cho tới nay. Phần 5 trình bày các đề xuất về nội dung của Luật BVPTR mới liên quan đến 

hai chủ đề giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn và quản lý rừng cộng đồng.  

2 Phương pháp luận 

Như đã đề cập ở trên, báo cáo này nhằm mục đích đóng góp vào nội dung trong Dự thảo Luật 

BVPTR mới: 1) quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng được giao 

hoặc cho thuê và 2) quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được 

giao hoặc cho thuê. Báo cáo được thực hiện dựa trên các phương pháp tiếp cận chính sau: 

 Rà soát chính sách: việc rà soát chính sách tập chung vào tổng hợp,  phân tích các quy định pháp luật có liên 

quan, qua đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu của các nội dung văn bản pháp luật hiện có  về quyền của hộ 

gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng và rừng tự nhiên được giao và cho thuê . 

 Tổng quan tài liệu và các kinh nghiệm hiện có: kinh nghiệm về giao rừng trồng, rừng tự nhiên và đất lâm 

nghiệp để trồng rừng cho hộ gia đình và cá nhân và quản lý rừng cũng như thực hiện các quyền được giao đã 

được tài liệu hóa trong nhiều tài liệu, văn bản khác nhau từ các tổ chức như GIZ, Helvetas, Care International, 

Oxfam, SIDA Thụy Điển, RECOFTC và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, viên nghiên cứu và trường đại 

học trong nước. Điển hình trong số này là báo cáo đề tài cấp bộ “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất 

hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung chính sách giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp” do trường Đại học Nông 

Lâm Huế thực hiện (Lê Thị Diên et al. 2013), hay báo cáo “Đánh giá các Chính sách và Quy định về quyền 

hưởng dụng rừng” do Viện Khoa Học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện (Hoàng Liên Sơn et al. 2016). Kết quả 

tổng quan tài liệu hiện có giúp chỉ ra một bức tranh về việc các quyền của hộ gia đình và cá nhân được giao và 

cho thuê rừng đã có hiệu quả như thế nào tại địa phương trong thời gian qua.  

 Tham vấn các bên liên quan: Việc tham vấn các bên liên quan ở các cấp, từ trung ương tới địa phương, nhằm 

khẳng định và bổ sung cho kết quả rà soát chính sách, tổng quan tài liệu cũng như các đ ề xuất nội dung pháp 

luật liên quan. 

 Khảo sát hiện trường bổ sung: Việc tổng quan tài liệu giúp xác định những khoảng trống về kiến thức trong tài 

liệu hiện hành, qua đó có thể bổ sung thông qua tham vấn các bên liên quan (xem ở trên) và khảo sát hiện 

trường. Nhóm Tư vấn của RECOFTC đã tiến hành hai đợt khảo sát hiện trường kết hợp với tham vấn các bên 

liên quan từ cấp tỉnh, huyện, xã và thôn ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Yên Bái. Hai tỉnh này được lựa chọn là địa 

bàn khảo sát do ở cả hai tỉnh đều có các hoạt động về giao và cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và quản lý 

rừng và thực hiện các quyền được giao nhưng các bài học kinh nghiệm không được tài liệu hóa như những tỉnh 

khác. 
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3 Tổng quan các quy định pháp luật có liên quan 

Phần này sẽ thảo luận khung pháp luật liên quan đến 1) quyền của hộ gia đình và cá nhân với 

rừng sản xuất là rừng trồng được giao hoặc cho thuê, và 2) quyền của hộ gia đình và cá nhân với 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao hoặc cho thuê. Nội dung thảo luận trong phần này sẽ 

không mô tả tổng thể về chính sách nói chung được ban hành trước khi có Luật BVPTR 2004, 

mà chỉ tập chung vào các chính sách được ban hành kể từ khi có Luật BVPTR 2004  tới nay 

(được ban hành theo Luật BVPTR 2004). Xem chi tiết tại Phụ lục 2 về danh mục các văn bản 

pháp luật liên quan. 

3.1 Quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là 

rừng trồng 

Các quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng được nhà nước giao quy định tại Điều 59 

(Quyền chung của chủ rừng), Điều 70 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng sản 

xuất) và Điều 72 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng)  

của Luật BVPTR 2004 – xem Hộp 1.  

Hộp 1: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng được Nhà nước giao 

Các quyền chung của chủ rừng (Điều 59 – Luật BVPTR 2004) 

1. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản 

xuất là rừng trồng 

2. Được sử dụng rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn 

giao đất, cho thuê đất.  

3. Được sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng […]. 

4. Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích được giao, được thuê; bán thành 

quả lao động, kết quả đầu tư cho người khác.  

5. Được kết hợp nghiên cứu khoa học, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi 

trường theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

6. Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định 

của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi Nhà nước có quyết định thu 

hồi rừng.  

7. Được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của Nhà nước để bảo vệ và phát 

triển rừng và được hưởng lợi ích do các công trình công cộng bảo vệ, cải tạo rừng mang lại.  

8. Được Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với rừng được giao, được thuê.  

Các quyền cụ thể áp dụng cho các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng 

trồng (quy định tại điều 70, Luật BVPTR 2004) bao gồm: 

 Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thì được khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 57 của 

Luật này (luật BVPTR 2004); được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp 

vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật.  

 Cá nhân được để thừa kế quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp được Nhà nước giao đất để trồng rừng, hộ gia đình và cá nhân có các quyền sau (quy 

định tại khoản 1, Điều 72 của Luật BVPTR 2004): 

 Được sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài sản trên đất trồng rừng; 

 Được khai thác lâm sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 47 và khoản 2 Điều 57 của 
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Luật này (Luật BVPTR 2004); 

 Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai; 

 Được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại rừng sản xuất là rừng trồng; thế chấp, bảo lãnh 

bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng; góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng với tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân được để 

thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, quyền với rừng trồng của hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao còn đượ c quy định chi tiết hơn tại 

Điều 32 của Nghị định Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày 3 /3/ 2006 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật 

BVPTR 2004 – xem chi tiết tại Hộp 2. 

Hộp 2: Chi tiết Điều 32 của Nghị định 23/2006/NĐ-CP 

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế 

chấp, bảo lãnh, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối 

với các loại rừng và trong các trường hợp sau đây: 

1. Về chuyển đổi. 

a)  Được chuyển đổi quyền sử dụng rừng phòng hộ nhà nước giao. 

b)  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế quyền sử 

dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng hợp pháp từ chủ rừng khác thì được 

chuyển đổi quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đó; trường hợp nhận 

chuyển đổi thì chỉ được chuyển đổi cho hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, phường, thị 

trấn. 

2. Về chuyển nhượng: 

a)  Được chuyển nhượng rừng sản xuất là rừng trồng do nhà nước giao và rừng trồng bằng vốn 

ngân sách nhà nước đầu tư trên đất Nhà nước giao hoặc cho thuê để trồng rừng nhưng phải hoàn 

trả giá trị Nhà nước đã đầu tư. 

b)  Được chuyển nhượng rừng trồng do chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư trên đất được Nhà nước giao 

hoặc cho thuê để trồng rừng. 

3. Về tặng cho: 

Được tặng cho Nhà nước, cộng đồng dân cư thôn rừng sản xuất là rừng trồng Nhà nước giao 

hoặc rừng sản xuất là rừng trồng trên đất Nhà nước giao đất hoặc cho thuê. 

4. Về cho thuê, cho thuê lại rừng: được cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng Nhà nước giao hoặc Nhà 

nước cho thuê nhưng thời gian cho thuê, cho thuê lại rừng không vượt quá thời hạn quy định trong 

quyết định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thuê rừng. 

5. Về thế chấp, bảo lãnh, góp vốn: 

a)  Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng được Nhà nước giao.  

b)  Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị tăng thêm của rừng sản xuất là rừng trồng Nhà 

nước cho thuê do chủ rừng đầu tư. 

c)  Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư 

trên đất Nhà nước giao hoặc cho thuê. 

d)  Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên Nhà nước giao hoặc cho thuê thì chỉ được thế chấp, bảo 

lãnh, góp bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền 
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sử dụng rừng được xác định tại thời điểm được giao rừng, cho thuê rừng. 

đ)  Việc thế chấp, bảo lãnh chỉ được thực hiện tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam; được góp vốn với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài. 

6. Về thừa kế: 

a)  Được để thừa kế quyền sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất Nhà nước giao theo quy định của 

pháp luật về thừa kế. 

b)  Được để thừa kế rừng trồng do cá nhân tự đầu tư trên đất được Nhà nước giao, cho thuê theo 

quy định của pháp luật về thừa kế. 

Với các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng, các quyền cũng được quy định 

tại Điều 59 (Quyền chung của chủ rừng), Điều 71 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho 

thuê rừng sản xuất) và Điều 72 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

để trồng rừng) của Luật BVPTR 2004 – xem chi tiết tại Hộp 3. Ngoài ra, tương tự như với rừng sản xuất là rừng 

trồng được Nhà nước giao, quyền với rừng trồng của hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng (và đất 

để trồng rừng) cũng được quy định chi tiết hơn tại Điều 32 của Nghị định Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP – xem chi 

tiết tại Hộp 2. 

Hộp 3: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng trồng được Nhà nước cho 

thuê 

Các quyền chung của chủ rừng (Điều 59 – Luật BVPTR 2004) – xem chi tiết tại Hộp 1 

Các quyền cụ thể áp dụng cho các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất là 

rừng trồng (quy định tại điều 71, Luật BVPTR 2004) bao gồm: 

 Được hưởng giá trị tăng thêm của rừng do chủ rừng tự đầu tư trong thời gian được thuê theo 

quy định của pháp luật. 

 Được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng do mình đầu tư theo 

quy định của pháp luật. 

 Đối với rừng sản xuất là rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước: 

o Được khai thác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Luật này (Luật BVPTR 

2004); 

o Được chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp được Nhà nước giao đất để trồng rừng, hộ gia đình và cá nhân có các quyền sau (quy 

định tại khoản 2, Điều 72 của Luật BVPTR 2004): 

 Được sở hữu cây trồng, vật nuôi và tài sản trên đất trồng rừng; 

 Được khai thác lâm sản theo quy định tại Điều 47 và Điều 57 của Luật này; 

 Được chuyển nhượng, tặng cho rừng sản xuất là rừng trồng; thế chấp, bảo lãnh bằng giá trị 

rừng sản xuất là rừng trồng tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; cá nhân được để thừa 

kế theo quy định của pháp luật; 

 Góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng với tổ chức, hộ gia đình, cá  nhân trong nước, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
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3.2 Quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 

Các quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà nước giao được quy định tại 

Điều 59 (Quyền chung của chủ rừng) và Điều 70 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao 

rừng sản xuất) của Luật BVPTR 2004 – xem Hộp 4. Ngoài ra, trong khoản 3 của Điều 72 (Quyền và nghĩa vụ của 

hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng) còn quy định trong trường hợp hộ gia đình 

và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng mà tự đầu tư để thực hiện các biện pháp khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh, tạo thành rừng sản xuất trên đất không có rừng thì cũng có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 

1 Điều 72 của Luật BVPTR 2004 – xem chi tiết tại Hộp 1. 

Tuy nhiên, không giống như với rừng sản xuất là rừng trồng, các quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên (cả được giao và được cho thuê) không được quy định chi tiết thêm trong Nghị định 23/2006/NĐ-

CP  về hướng dẫn thực thi Luật BVPTR 2004. 

Hộp 4: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà nước giao 

Các quyền chung của chủ rừng (Điều 59 – Luật BVPTR 2004) – xem chi tiết tại Hộp 1. 

Các quyền cụ thể áp dụng cho các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên (quy định tại điều 70, Luật BVPTR 2004): 

 Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì được khai thác theo quy định tại Điều 56 của Luật 

này (Luật BVPTR 2004); chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng 

tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm 

được giao theo quy định của pháp luật. 

 Cá nhân được để thừa kế quyền sử dụng rừng theo quy định của pháp luật. 

Với các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, quyền của họ với rừng cũng 

được quy định tại Điều 59 (Quyền chung của chủ rừng), tương tự như với rừng được giao, và Điều 71 (Quyền và 

nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất) của Lu ật BVPTR 2004.  

Hộp 5: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà nước cho 

thuê 

Các quyền chung của chủ rừng (Điều 59 – Luật BVPTR 2004) – xem Hộp 1. 

Các quyền khác (áp dụng cho các hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất), quy 

định tại điều 71, Luật BVPTR 2004: 

 Được hưởng giá trị tăng thêm của rừng do chủ rừng tự đầu tư trong thời gian được thuê theo 

quy định của pháp luật. 

 Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 

o Được khai thác theo quy định tại Điều 56 của Luật này (Luật BVPTR 2004); 

o Chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm do chủ 

rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm được thuê 

theo quy định của pháp luật. 

 

3.3 Các quy định pháp luật liên quan tới quyền của hộ gia đình và cá nhân với 

rừng sản xuất 

Ngoài các quy định về quyền như thảo luận ở trên, khung pháp luật hiện hành còn có các quy định về giao đất giao 
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rừng, thuê rừng 

3.3.1 Các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân 

Trong thời gian Luật BVPTR 2004 có hiệu lực (từ 1/4/2005 cho tới nay), quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá 

nhân được quy định tại Luật Đất đai 2003 (được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 

ngày 1/7/2004 tới ngày 30/6/2014) và Luật Đất đai 2013 (được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 và 

có hiệu lực từ ngày 1/7/2014).  

Cụ thể là trong Luật Đất đai 2003, các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 105 

(Quyền chung của người sử dụng đất), Điều 106 (Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất), Điều 113 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê ), 

Điều 114 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê ), và Điều 115 (Quyền và nghĩa vụ của hộ 

gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc thuê đất). 

Bên cạnh đó, Nghị định 181/2004/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thực hiện Luật đất đai có 

quy định chi tiết về việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân qua Điều 98 (Thời điểm được 

thực hiện các quyền của người sử dụng đất), Điều 99 (Nhận quyền sử dụng đất), Điều 100 (Điều kiện nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp), Điều 101 (Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh 

doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê), Điều 102 (Trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp), Điều 

103 (Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất), Điều 104 (Trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện), Điều 105 (Trường hợp đất nông nghiệp 

vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất). 

Luật Đất đai 2013 thay thế Luật Đất đai 2003 kể từ ngày 1/7/2014 với các điều khoản về quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình và cá nhân được quy định tại Điều 166 (Quyền chung của người sử dụng đất), Điều 167 (Quyền chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất), Điều 168 (Thời 

điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất ), Điều 169 (Nhận quyền sử dụng đất), Điều 179 (Quyền và 

nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất), và Điều 180 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân chuyển 

mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ). 

Trong Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đất đai 2013 có các điều sau liên quan đến thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Điều 

33 (Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng ) và Điều 44 (Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân) 

3.3.2 Các quy định pháp luật về giao đất và rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân 

Việc giao rừng (sản xuất) cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 22 (Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, 

thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng), Điều 23 (Căn cứ để giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng), Điều 24 (Giao rừng) và Điều 28 (Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng) của Luật BVPTR 2004 

Tương tư như trên, việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian Luật BVPTR 2004 có hiệu lực đến nay 

được quy định bởi Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013. Trong giai đoạn 2004 – 2013, các điều khoản về giao 

đất được quy định tại Điều 31 (Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), Điều 32 (Giao đất, 

cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác), Điều 33 (Giao đất không thu tiền sử dụng đất), 

Điều 34 (Giao đất có thu tiền sử dụng đất) và Điều 37 (Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất) của Luật Đất đai 2003.  

Các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện cho thuê đất và rừng trong giai đoạn 7/2004-6/2014 bao gồm: 

 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thực hiện Luật đất đai 2003 

 Nghị định 23/2006 / NĐ-CP của Chính phủ ngày 2006/10/03 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật BVPTR 2004 

 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2009 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 Quyết định 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/11/2005 về việc thí điểm giao rừng, 

khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các 

tỉnh Tây Nguyên. 

 Thông tư 17/2006/TT-BNN ngày 14/03/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 

23 /11 / 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ NNPTNT ngày 25/4/2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.  

 Thông tư Liên bộ 07/2011/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT của Bộ NNPTNT và Bộ  TNMT hướng dẫn một số 

nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp  

Giai đoạn từ 7/ 2014 đến nay, việc giao rừng vẫn tiếp tục được quy định bởi Luật BVPTR 2004 như đề cập ở trên. 

Trong khi đó, việc giao đất được quy định tại Luật Đất đai 2013, cụ thể là Điều 52 (Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), Điều 53 (Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho 

người khác), Điều 54 (Giao đất không thu tiền sử dụng đất), Điều 55 (Giao đất có thu tiền sử dụng đất), Điều 135 

(Đất rừng sản xuất). Đặc biệt là trong Nghị định  01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 có bổ sung thêm Điều 45a về đất rừng sản xuất là rừng  tự 

nhiên (trong đó có quy định về việc giao đất rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân) vào Nghị định 43/2014 /NĐ -

CP. 

Các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện giao đất, giao rừng (GĐGR) trong giai đoạn 7/2014 tới nay bao gồm:  

 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai 2013 

 Nghị định  01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 2013. 

 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 06 /02/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  

 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT 19/5/2014 của Bộ TNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

 Ngoài ra, Quyết định 304/2005/QĐ-TTg, Thông tư 17/2006/TT-BNN, Thông tư 38/2007/TT-BNN và 

Thông tư Liên bộ 07/2011/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT vẫn còn hiệu lực trong thời gian này. 

3.3.3 Các quy định của pháp luật về cho thuê đất và rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân 

Việc cho thuê rừng (sản xuất) cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 22 (Nguyên tắc giao rừng, cho thuê 

rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng), Điều 23 (Căn cứ để giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng) và Điều 25 (Cho thuê rừng) của Luật BVPTR 2004 

Tương tư như trên, việc cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian Luật BVPTR 2004 có hiệu lực đến nay 

được quy định bởi Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013. Trong giai đoạn 2004 – 2013, các điều khoản về cho 

thuê đất được quy định tại Điều 31 (Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), Điều 32 (Giao 

đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác), Điều 35 (Cho thuê đất) và Điều 37 (Thẩm 

quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển  mục đích sử dụng đất) của Luật Đất đai 2003.  

Các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện giao đất, giao rừng (GĐGR) trong giai đoạn 7/2004-6/2014 bao gồm: 

 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về hướng dẫn thực hiện Luật đất đai 2003 

 Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá 

các loại đất  
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 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

 Nghị định 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính 

vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.  

 Nghị định 23/2006 / NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/03/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật BVPTR 2004 

 Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 về thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia 

đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên  

 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về  ban hành Quy chế quản lý 

rừng. 

 Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 

142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

 Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ NNPTNT ngày 25/4/2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.  

 Thông tư Liên bộ 07/2011/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT của Bộ NNPTNT và Bộ TNMT hướng dẫn một số 

nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp  

Giai đoạn từ 7/ 2014 đến nay, việc cho thuê rừng vẫn tiếp tục được quy định bởi Luật BVPTR 2004 như đề cập ở 

trên. Việc cho thuê đất được quy định tại Luật Đất đai 2013, cụ thể là Điều 52 (Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất), Điều 53 (Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người 

khác), Điều 56 (Cho thuê đất), và Điều 135 (Đất rừng sản xuất).  

Các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện cho thuê đất và rừng trong giai đoạn 7/2014 tới nay bao gồm: 

 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai 2013 

 Nghị định  01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết t hi 

hành Luật Đất đai 2013 

 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 06 /02/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  

 Ngoài ra, các Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ NNPTNT và Thông tư Liên bộ 07/2011/ TTLT-

BNNPTNT-BTNMT của Bộ NNPTNT và Bộ TNMT vẫn còn hiệu lực trong thời gian này. 

3.3.4 Các quy định khác có liên quan 

Việc thực hiện các quyền với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng được Nhà nước giao hoặc cho thuê quy 

định trong Luật BVPTR 2004 (và Nghị định 23/2006/NĐ-CP) như đã thảo luận trong các Phần 3.1 và 3.2 được 

hướng dẫn qua nhiều văn bản khác nhau, bao gồm: 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất: Việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất được quy định trong :  

 Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 8/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng, bao 

gồm các điều từ 36, 37, 38 trong Mục 2 (Bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng sản xuất)  

 Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển 

rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 

 Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng giai đoạn 2011 - 2020  

 Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ngày 1/11/2016 về Quy chế quản lý rừng sản xuất, thay thế các điều về quản 

lý rừng sản xuất được quy định trong Quyết định 186/2006/QĐ-TTg. 

 Thông tư 51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/ 10/ 2012 hướng dẫn thực hiện nhiêṃ vu ̣ bảo vê ̣và phát triển 
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rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của thủ tướng chính phủ. Cụ thể là các điều 

Điều 7 (Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng sản xuất) và Điều 8 (Thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng sản 

xuất). 

Khai thác, sử dụng và lưu thông lâm sản: Việc khai thác, sử dụng và lưu thông lâm sản (từ rừng sản xuất) được quy 

định trong:  

 Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 8/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng, bao 

gồm Điều 39 (Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên), Điều 40 (Khai thác lâm sản trong 

rừng sản xuất là rừng trồng) và Điều 42(Các hoạt động khác trong rừng sản xuất) 

 Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển 

rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015 

 Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định 186/ 2006/QĐ-TTg (trong đó bao gồm Điều 39 về khai thác lâm sản trong rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên). 

 Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng giai đoạn 2011 - 2020  

 Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ngày 1/11/2016 về Quy chế quản lý rừng sản xuất, thay thế các điều về quản 

lý rừng sản xuất được quy định trong Quyết định 186/2006/QĐ-TTg. 

 Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 /12 /2009 của Bộ NNPTNT hướng dẫn thiết kế khai thác chọn 

gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng trong đó có hộ gia đình và cá nhân  

 Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NNPTNT về hướng dẫn thực hiện  khai thác, tận 

thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ, cụ thể là các điều 16 đến 24 trong Mục 3 (Khai thác, tận thu gỗ và lâm sản 

ngoài gỗ đối với chủ rừng là hộ gia đình) 

 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/1/2012 của Bộ NNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và 

kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 

 Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT  ngày 21/8/2012 của Bộ NNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 

 Thông tư 21/2016/ TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ NNPTNT quy định về khai thác chính và tận 

dụng, tận thu lâm sản, thay thế cho Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 

Chi trả Dịch vụ môi trường rừng: Các nội dung liên quan đến chi trả Dịch vụ môi trường rừng  được quy định tại:  

 Quyết định 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/4/2008 về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ 

môi trường rừng (áp dụng cho hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng) 

 Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ  môi trường rừng. 

 Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT của Bộ NNPTNT ngày 23/11/2011, hướng dẫn phương pháp xác định 

tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT của Bộ NNPTNT ngày 07/05/2012, hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm 

thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT của Bộ NNPTNT ngày 09/11/2012, Quy định về nguyên tắc, phương 

pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT/BNNPTNT/BTC của Bộ NNPTNT và Bộ Tài chính ngày 16/11/2012 

hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 Chỉ thị 2362/CT-BNN-TCLN của Bộ NNPTNT ngày 16/07/2013 về việc tăng cường thực thi chính sách 

chi trả dịch vụ môi trường rừng 
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 Quyết định 2487/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NNPTNT ngày 24/10/2013 về việc công bố diện tích rừng thuộc 

lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng  

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng: Việc xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực quản lý và bảo vệ rừng được quy định trong các văn bản sau:  

 Nghị định 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản 

lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản  

 Nghị định 40/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 27 / 04 / 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản 

Ưu tiên cho các hộ nghèo, dân tộc thiểu số và khó khăn: Khung pháp luật cũng có những quy 

định về ưu tiên về quyền với rừng và các hoạt động liên quan cho các hộ nghèo, đối tượng chính 

sách, dân tộc thiểu số…, được thể hiện qua các văn bản sau: 

 Luật Đất Đai 2013 có các điều khoản cụ thể ưu tiên cho người nghèo, dân tộc thiểu số (Điều 27, Điều 110) 

 Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 /12 /2008 của Chính Phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 

và bền vững đối với 61 huyện nghèo  

 Nghị quyết 80/2011/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ 

năm 2011 đến năm 2020 

 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất  

 Quyết định 167/2008/QD-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo 

về nhà ở. 

Ngoài ra, để đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ, Điều 98 của Luật Đất đai 2013 cũng quy 

định phải ghi cả tên vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3.4 Đánh giá chung về các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình và cá nhân 

với rừng tự nhiên và rừng trồng 

Điểm mạnh: 

 Quyền của cá nhân và hộ gia đình được khung pháp luật công nhận: Luật BVPTR 2004 đã tạo nên khung pháp 

lý về quyền của cá nhân và hộ gia đình với rừng sản xuất. Luật đã có những điều khoản khá đầy đủ về các 

quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng, cụ thể tới rừng tự nhiên và rừng trồng là rừng sản xuất và với trường 

hợp được giao và được cho thuê. Ngoài ra, Luật Đất đai 2003 và sau này là Luật Đất đai 2013 cũng có các điều 

khoản quy định chi tiết về quyền của cá nhân và hộ gia đình với đất (rừng sản xuất). Trong một số trường hợp, 

Luật Đất đai còn chi tiết tới đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và đất rừng sản xuất là rừng trồng.  

 Việc chuyển giao quyền tới hộ gia đình và cá nhân được quy định trong khung pháp luật: Việc chuyển giao 

quyền với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng tới hộ gia đình và cá nhân đã được quy định trong Luật 

BVPTR 2004 qua các điều khoản cụ thể về giao và cho thuê rừng  với cá nhân với hộ gia đình . Tương tự như 

vậy, Luật Đất đai cũng có các điều khoản liên quan đến giao và cho thuê đất nói chung và cụ thể với đất rừng 

sản xuất cho cá nhân với hộ gia đình.  

 Khung pháp luật hỗ trợ việc thực hiện các quyền của hộ gia đình và cá nhân được xây dựng: Các văn bản dưới 

luật đã được ban hành ở các cấp khác nhau hướng dẫn việc thực hiện các quyền với rừng và đất rừng của hộ gia 

đình và cá nhân, việc giao và cho thuê đất và rừng sản xuất và các nội dung liên quan đến bảo vệ, phát triển và 

hưởng lợi từ rừng được giao/ cho thuê. Ngoài ra, khung pháp luật còn có các quy định cụ thể ưu tiên cho các đối 

tượng chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số. 

 Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được xác định trong khung pháp luật: Luật BVPTR, Luật Đất đai và các 
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văn bản dưới luật có liên quan đã có các điều khoản cụ thể xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giao 

và cho thuê đất và rừng, các cơ quan chịu trách nhiệm về dịch vụ công liên quan đến thực hiện các quyền với 

đất và rừng, và các nội dung liên quan đến bảo vệ, phát triển và hưởng lợi từ rừng được giao/ cho thuê.  

Hạn chế: 

 Các quyền với rừng sản suất vẫn còn hạn chế: Luật BVPTR 2004 không quy định về quyền chuyển đổi với rừng 

sản xuất là rừng trồng và đất lâm nghiệp để trồng rừng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân (Điều 70 

và Điều 72 của Luật BVPTR 2004). Trong khi đó, cả Luật Đất Đai 2003 và 2013 đều cho phép hộ gia đình c á 

nhân có quyền “chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, 

cá nhân khác” (đất lâm nghiệp được coi là một loại trong đất nông nghiệp) (Khoản 2, Điều 113 của Luật Đất đai 

2003 và Khoản 1.b Điều 179 của Luật Đất Đai 2013). Nhất là với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được Nhà 

nước giao, Luật BVPTR 2004 cũng không có quy định cho hộ gia đình và cá nhân có quyền chuyển đổi, chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê (Khoản 3, Điều 70) (Bộ NNPTNT 2015; Lê Thị Diên et al. 2013). 

  Thiếu sự công nhận quyền truyền thống của 

người dân: Luật BVPTR 2004 không có điều 

khoản cụ thể công nhận các quyền truyền 

thống với rừng và đất rừng có ý nghĩa quan 

trọng đối với việc quản lý hiệu quả tài nguyên 

rừng địa phương mà nhiều người dân (nhất là 

dân tộc thiểu số) đã duy trì trong nhiều thế hệ 

(Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Lương Thị 

Trường & Orlando Genotiva 2011) – xem 

minh họa ở Hộp 6.  

  Thiếu các quy định về vai trò của các tổ chức 

ngoài nhà nước: Luật BVPTR, Luật Đất Đai 

và các văn bản dưới luật khác có thiếu các 

điều khoản cụ thể quy định về vai trò của các 

tổ chức ngoài nhà nước, đặc biệt là các tổ 

chức Phi Chính Phủ (NGO) Việt Nam, tham gia hỗ trợ hộ gia đình và cá nhân trong các công việc liên quan tới 

tiếp cận và thực hiện các quyền với rừng và đất rừng (Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Sikor & Nguyen 2011).  

 Các yêu cầu về thủ tục với khai thác lâm sản quá phức tạp với người dân: Các yêu cầu về thủ tục mà chủ rừng 

là hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện khi khai thác gỗ mà Thông tư 35/2011/ TT-BNNPTNT đưa ra (Điều 19 

và Điều 20), nhất là về lập bản dự kiến khai thác, không  phù hợp với năng lực thực hiện của hộ gia đình. Thông 

tư 21/2016/TT-BNNPTNT mới ban hành năm 2016 thay thế cho thông tư 35/2011/ TT-BNNPTNT bỏ yêu cầu 

về lập bảng dự kiến khai thác những vẫn yêu cầu người dân phải gửi bảng kê lâm sản đến UBND xã trước khi 

khai thác (khoản 1.b của Điều 6) (Nguyễn Thế Cường & Nguyễn Quang Tân 2016). 

 Cơ chế thực thi quyền với rừng còn thiếu và yếu: Trước hết, các điều khoản về chia sẻ lợi ích cứng nhắc và 

không phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau, khiến cho khó có thể áp dụng trên thực tế (Lê Thị Diên et al. 

2013). Khung pháp luật không đưa ra một cơ chế  giám sát và đánh giá (M&E) để đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả các điều khoản pháp luật về quyền với rừng và cũng không có hướng dẫn về M&E cho cán bộ thực thi hiện 

trường (Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Nguyễn Quang Tân et al. 2014). Hơn nữa, cơ chế giải quyết mâu thuẫn 

không rõ ràng. Khung pháp luật không chỉ ra vai trò của các bên liên quan trong giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, 

các yếu tố như truyền thống, giá trị đạo đức truyền thống, quy ước, luật tục … chưa được công nhận như là một 

phần của quá trình giải quyết mâu thuẫn tại địa phương (Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Nguyễn Quang Tân et al. 

2014).. 

Hộp 6: Quyền truyền thống của người dân 

Chính sách đất đai của Việt Nam nói chung mang tính 
tiến bộ vì nó thừa nhận việc giao đất nông nghiệp và đất 
rừng cho cá nhân với mục đích sử dụng lâu dài. Do vậy 
người dân tộc thiểu số cũng như người Kinh trên toàn 
quốc được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Tuy nhiên, hầu hết các vùng đất đai quan trọng đối với 
người dân đều được phân loại là đất lâm nghiệp, mặc 
dù lâu nay họ sử dụng đất này cho canh tác và chăn thả 
gia súc. Việc phân loại thành đất lâm nghiệp đã gây ra 
hệ quả tiêu cực đối với cuộc sống người dân địa phương 
và dẫn tới xung đột nghiêm trọng giữa cán bộ kiểm lâm 
và người dân.  

Nguồn: (Lương Thị Trường & Orlando Genotiva 2011) 
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4 Đánh giá việc thực hiện chính sách tại địa phương 

Phần này thảo luận thực trạng thực hiện các quyền với rừng (và đất rừng) sản xuất là rừng trồng và rừng tự nh iên 

của hộ gia đình và cá nhân trên thực tế. Nội dung thảo luận tập chung mô tả thực trạng, thành tựu và các khó khăn, 

tồn tại.  

4.1 Tổng quan việc chuyển giao quyền với rừng cho hộ gia đình và cá nhân 

Chuyển giao quyền với rừng và đất rừng (qua việc giao và cho thuê rừng và đất rừng) là một bước khởi đầu quan 

trọng đánh dấu việc quyền theo quy định trên khung pháp luật hiện hành được chuyển giao một cách chính thức cho 

hộ gia đình và cá nhân, với bằng chứng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp. Trên cơ sở đó, hộ gia đình và cá nhân mới có thể thực hiện các quyền của mình.  

Không phải cho tới sau năm 2004 khi Luật BVPTR 2004 ra đời Việt Nam mới tiến hành giao quyền với rừng cho hộ 

gia đình và cá nhân. Trên thực tế đây là một quá trình được bắt đầu từ sau khi Luật BVPTR 1991 công nhận các 

quyền với cho hộ gia đình và cá nhân, và nhất là sau khi Luật Đất Đai 1993 được thông qua, chính thức trao năm 

quyền cho người sử dụng đất: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, th ế chấp, cho thuê và cho phép cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho người sử dụng đất.  

Giao và cho thuê đất và rừng trở thành một hoạt động quan trọng trong ngành lâm nghiệp Việt Nam trong suốt 

những năm tiếp theo. Nghị định số 02/NĐ-CP được ban hành năm 1994, đưa ra khung pháp lý về việc giao quyền sử 

dụng rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân ở địa phương. Việc giao và cho thuê đất rừng còn được 

củng cố bởi Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 1/7/1999 của Thủ tướng về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn 

thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000.  

Cũng trong năm 1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/1999/NĐ-CP về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho 

tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp thay thế cho Nghị định số 02/CP 

bởi Nghị định này đã bộc lộ những hạn chế sau một thời gian triển khai trên thực tiễn. Cùng với Nghị định 

163/1999/NĐ-CP là Thông tư liên tịch số 62/2000/TTLT/BNN-TCĐC của Bộ NNPTNT và Tổng cục Địa chính 

ngày 6/6/2000 hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.  

Tiếp theo đó, Luật Đất Đai 2003 và Luật BVPTR 2004 ra đời, việc GĐGR được thực hiện theo các văn bản pháp 

luật như đã thảo luận ở các Phần 3.3.2 và 3.3.3 ở trước. 

Tới đầu năm 2014, theo báo cáo của Tổng Cục Quản lý Đất Đai (QLĐĐ) thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

(TNMT), tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân là 4.388.157 ha (chiếm 27,7% tổng diện 

tích đất lâm nghiệp toàn quốc), trong đó diện tích đất rừng sản xuất là 3.106.627 ha (bằng 40.9% tổng diện tích đất 

rừng sản xuất trên toàn quốc và 70,8% tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân) (Tổng cục 

QLĐĐ 2015) – xem chi tiết tại Bảng 1. 

Bảng 1: Diện tích đất rừng sản xuất giao cho hộ gia đình và cá nhân đến đầu 2014 

Loại đất/ rừng Diện tích (ha) Tỷ lệ  

Đất rừng sản xuất giao cho hộ gia đình và cá nhân 3.106.627 100% 

 Đất có rừng tự nhiên sản xuất  1.075.062 35% 

 Đất có rừng trồng sản xuất  1.248.863 40% 

 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 253.350 8% 

 Đất trồng rừng sản xuất 529.353 17% 

Tổng diện tích đất rừng sản xuất toàn quốc 7.597.989  

Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn quốc 15.845.333  

Nguồn: (Tổng cục QLĐĐ 2015) 
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Trong khi đó, theo số liệu từ Bộ NNPTNT tổng diện tích rừng được giao cho hộ gia đình và cá nhân (bao gồm cả 

rừng sản xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ) là 3.145.967 ha (tính đến 31/12/2015) (Bộ NNPTNT 2016), tương 

đương với khoảng 22% tổng diện tích rừng của cả nước – xem chi tiết tại Hình 1. 

Hình 1: Diện tích rừng do các chủ quản lý khác nhau 

 

Nguồn: (Bộ NNPTNT 2016) 

Diện tích rừng giao cho từng hộ tương đối nhỏ. Theo điều tra của Lê Thị Diên et al. (2013) về 

GĐGR tại bảy tỉnh trên toàn quốc (bao gồm Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, 

Bình Định, Dak Nông, và Kiên Giang), trong tổng số 1.680 hộ được điều tra chỉ có 722 hộ (43% 

số hộ điều tra) có đất lâm nghiệp (gồm cả rừng sản xuất, phòng hộ và đặc dụng) – xem chi tiết 

Bảng 2. Phần lớn hộ gia đình và cá nhân được giao ở mức dưới 10ha rừng/ hộ, số hộ được giao 

đất lâm nghiệp với diện tích trên 10 ha chỉ chiếm 10,53% tổng số hộ có đất lâm nghiệp (4,52% 

tổng số hộ được điều tra). 

Bảng 2: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia đình và cá nhân 

Quy mô về  diện tích Số hộ 
Tỷ lệ  % 

Số hộ có đất LN Số hộ điều tra 

Số hộ điều tra trên bảy tỉnh (hộ) 1.680  100% 

Số hộ không có đất lâm nghiệp 958  57,02% 

Số hộ có đất lâm nghiệp 722 100% 42,98% 

Số hộ có đất lâm nghiệp dưới 0,2ha 0 0% 0% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 0,2 đến dưới 0,5ha 20 2,77% 1,19% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 0,5 đến dưới 1,0ha 104 14,40% 6,19% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 1,0 đến dưới 2,0ha 168 23,27% 10% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 2,0 đến dưới 3,0ha 90 12,47% 5,36% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 3,0 đến dưới 5,0ha 97 13,43% 5,77% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 5,0 đến dưới 10,0ha 167 23,13% 9,94% 

Số hộ có đất lâm nghiệp từ 10,0ha trở lên 76 10,53% 4,52% 
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Diện tích đất lâm nghiệp bình quân (ha/hộ) 6,55   

Nguồn: Dựa theo Bảng 2.12 (Lê Thị Diên et al. 2013) 

Không có số liệu thống kê trên toàn quốc về diện tích rừng được Nhà nước cho hộ gia đình và cá 

nhân thuê. Điều tra của Lê Thị Diên et al. (2013) cũng chỉ thống kê diện tích đất lâm nghiệp 

được Nhà nước cho các tổ chức kinh tế thuê chứ không có diện tích đất lâm nghiệp cho hộ gia 

đình và cá nhân thuê. Lê Thị Diên et al. (2013) chỉ ra rằng:  

“Các đối tượng đã thuê rừng và đất lâm nghiệp ở các vùng nghiên cứu chỉ tập trung 

vào hai nhóm doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài với mục đích chính là 

trồng rừng, một số để phát triển du lịch sinh thái. Điều này chứng tỏ hoạt động thuê 

rừng và đất lâm nghiệp chưa thực sự được xã hội quan tâm đúng mức, còn một bộ phận 

lớn đối tượng khác như hộ gia đình, cá nhân chưa mạnh dạn thuê đất để trồng rừng 

hoặc thuê rừng tự nhiên để kinh doanh du lịch” (trang 53).  

4.2 Tác động tích cực từ việc thực hiện các quyền với rừng 

Sau hơn hai thập kỷ thực hiện giao và cho thuê rừng và đất rừng cho hộ gia đình và cá nhân, kinh 

nghiệm từ hiện trường cho thấy người dân địa phương có khả năng quản lý rừng được giao một 

cách hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích khác nhau về môi trường, kinh tế, và xã hội. Các tác 

động này được thảo luận chi tiết bên dưới. 

4.2.1 Tác động về môi trường 

Hạn chết mất rừng và suy thoái rừng: Ở một số địa phương được giao rừng, rừng bị giao mặc dù 

vẫn bị mất nhưng với tốc độ thấp hơn nhiều so với tình trạng mất rừng trước khi giao. Ví dụ như 

ở Dak Lak, Trần Ngọc Thanh et al. (2003) chỉ ra rằng rừng được giao ở 10 thôn/ buôn sau ba 

năm mặc dù có mất (ước tính khoảng 10% diện tích) nhưng tốc độ mất rừng chỉ bằng 1/3 tốc độ 

mất rừng trong thập niên trước đó khi rừng còn do các Lâm trường quản lý. Ở một số nơi khác, 

các diện tích rừng nghèo được bảo vệ và trở thành rừng phục hồi (Sunderlin & Huỳnh Thu Ba 

2005; Đinh Hữu Hoàng & Đặng Kim Sơn 2008; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014; TBI 

Việt Nam 2012). Ở những nơi này, người dân đã xây dựng được cơ cấu tổ chức quản lý rừng cấp 

thôn và tiến hành thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng và xử lý vi phạm (Lê Thị Diên et al. 2013; 

Trần Ngọc Thanh et al. 2003; Nguyen 2005; Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008) – xem ví dụ 

minh họa ở Hộp 7. 

Hộp 7: Quy chế  quản lý bảo vệ  rừng ở xã Phong Dụ, Quảng Ninh 

Sau khi giao rừng cho hộ gia đình và cá nhân, xã Phong Dụ đã hoàn thiện bộ máy quản lý rừng ở cấp 

xã. Nhiệm vụ của bộ máy này là quản lý, theo dõi tình hình sử dụng rừng và phòng chống cháy đối 

với các diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao cho người dân. Về tổ chức bộ máy, Trưởng ban 

chỉ đạo do một Phó chủ tịch UBND xã đảm nhiệm. Mỗi thôn có một tiểu ban quản lý rừng do trưởng 

thôn lãnh đạo, với sự tham gia tất cả người dân có rừng. Với hình thức này, người dân có rừng sẽ 

giảm được hoạt động tuần tra bảo vệ rừng cũng như áp dụng các biện pháp phòng chống cháy rừng.  

Nghĩa vụ của người dân là phải đóng kinh phí với mức 50 nghìn đồng/ha/năm để duy trì hoạt động 

của Ban. Không những có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, Ban quản lý còn có chức năng điều tiết 

lượng rừng được khai thác trong năm ở địa phương. Trước khi khai thác, hộ gia đình phải thông báo 
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và được sự đồng ý của tiểu ban quản lý rừng cấp thôn và trưởng ban quản lý rừng cấp xã, sau đó  mới 

được khai thác. 

Nguồn: Dựa trên Hộp 2.10 của Lê Thị Diên et al. (2013) 

Phát triển rừng trồng: Sau khi được giao đất, người dân đã có những đầu tư về nhân lực và vốn 

cho trồng rừng, nhất là tại các tỉnh vùng duyên hải miền Trung và trung du Bắc Bộ và khu vực 

lân cận các nhà máy chế biến gỗ như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang Ở một số nơi, việc 

trồng rừng là do có sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật từ các chương trình hay dự án phát triển lâm 

nghiệp. Ở nhiều nơi khác, người dân tự bỏ tiền của mình để đầu tư vào trồng rừng (Dương Viết 

Tình & Trần Hữu Nghị 2012; Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; Hoàng Liên Sơn & Lê Trọng 

Hùng 2012; Moeliono et al. 2011; Sikor 2011; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014) – xem ví 

dụ ở Hộp 8.  

Hộp 8: Công tác trồng rừng sau khi giao ở xã Triệu Nguyên, Quảng Trị 

Chương trình GĐGR ở xã Triệu Nguyên, huyện Dak Rông, tỉnh Quảng Trị tiến hành năm 2005. Hầu 

hết diện tích đất được giao do người dân tự khai hoang. Sau đó khi có chủ trương về giao đất, giao 

rừng, căn cứ vào nhu cầu cũng như quy hoạch đất của địa phương toàn bộ diện tích đất khai hoang 

được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đó người 

dân sử dụng vào trồng rừng sản xuất là chính. 

Nhận thức được giá trị kinh tế từ việc đầu tư trồng rừng sản xuất, nên sau khi nhận đất các hộ gia 

đình đã nhanh chóng triển khai trồng rừng trên đất được giao. Hầu hết các hộ đều triển khai trồng 

rừng từ năm 2006, chỉ một số ít hộ không đủ điều kiện kinh tế nên đến 2007 mới bắt đầu. 

Đến cuối năm 2008, tổng diện tích đất có rừng trồng do hộ quản lý trong toàn xã là 212 ha, trong đó 

có 54,64 ha rừng được trồng trước khi triển khai công tác giao đất trồng rừng và 157,36 ha rừng được 

trồng sau khi hoàn thành giao đất trồng rừng, tăng 288% diện tích rừng trồng trước GĐGR. 

Nguồn: Dựa theo Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị (2012) 

Ở quy mô toàn quốc, theo số liệu diễn biến tài nguyên rừng của Cục Kiểm Lâm, tổng diện tích 

rừng trồng do của hộ gia đình tăng từ  944.685 ha năm 2005 lên 1.747.781 ha năm 2015, bằng 

185% diện tích rừng trồng năm 2005 (tương đương với  gia tăng 803.096 ha trong vòng 11 năm). 

Trong khi đó, diện tích rừng trồng toàn quốc tăng từ 2.333.526 ha tới 3.886.337 ha trong cùng 

thời kỳ - tăng 1.552.811 ha, tương đương với 167% diện tích rừng năm 2005. Điều này có nghĩa 

là diện tích rừng trồng của hộ gia đình tăng với tỷ lệ nhanh hơn so với trung bình toàn quốc – 

xem Hình 2. Quan trọng hơn, diện tích rừng trồng tăng thêm (2015 so với 2005) của hộ gia đình 

chiếm tới gần 52% tổng diện tích rừng trồng tăng thêm trên toàn quốc. Như vậy, việc trồng rừng 

của hộ gia đình đã có đóng góp đáng kể cho việc gia tăng diện tích rừng trồng và nâng cao độ 

che phủ rừng của cả nước (Sikor & Nguyen 2011; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014). 
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Hình 2: Gia tăng diện tích rừng trồng ở Việt Nam giai đoạn 2005-2015 

 

Nguồn: www.kiemlam.org.vn 

4.2.2 Tác động về mặt kinh tế 

Tạo thu nhập từ rừng cho người dân: Các sản phẩm từ rừng giúp đáp ứng nhu cầu của người dân 

nói chung, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, cho tiêu dùng 

trong gia đình như gỗ để làm nhà, củi đốt, thức ăn, v.v.. Các rừng trồng gỗ là nguồn thu quan 

trọng cho kinh tế hộ. Do giá gỗ nguyên liệu thế giới tăng và chính sách mở cửa của nền kinh tế 

Việt Nam trong thương mại và đầu tư nước ngoài, ngành chế biến gỗ đã phát triển ở các vùng 

duyên hải và các vùng trung du, tạo động lực cho người dân trồng rừng thương mại. Ví dụ, ở tỉnh 

Bình Định, khả năng tiếp cận thị trường dễ dàng và nhu cầu cao về gỗ đã khuyến khích cộng 

đồng địa phương tham gia vào trồng rừng. Chương trình GĐGR đã giúp họ nhận được đất rừng 

một cách hợp pháp và đảm bảo an toàn khi đầu tư vào đất (Hộp 9). Phát triển rừng trồng thương 

mại không chỉ có ở riêng Bình Định mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác có điều kiện tiếp 

cận thị trường dễ dàng như Phú Thọ, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế (Nguyen 2011a; Sikor & 

Nguyen 2011; Lê Thị Diên et al. 2013). Những năm gần đây, quyền góp vốn đã giúp nhiều hộ 

gia đình tham gia vào các hoạt động liên doanh trồng rừng với các nhà đầu tư từ bên ngoài ở các 

tỉnh xa hơn như Điện Biên, Sơn La và Lai Châu (Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014).  

Hộp 9: Thu nhập từ rừng trồng sau giao đất giao rừng ở Bình Định 

Chương trình GĐGR được thực hiện ở thôn Thuận Phong, tỉnh Bình Định từ năm 2004 đến 2005, Sổ 

Đỏ cho đất rừng đã được cấp năm 2005. Khi đó, phong trào trồng Keo đã bắt đầu phát triển trong thôn. 

Hầu hết các hộ đều có rừng trồng quy mô nhỏ, thu hoạch các cây trong thời gian từ 4 - 6 năm. Họ bán 

cây đứng cho thương lái địa phương. Ở Bình Định, thị trường gỗ rất phát triển vì các nhà máy chế biến 

gỗ dăm của Bình Định có nhu cầu lớn về gỗ xuất khẩu. 

Điều kiện tiếp cận thị trường gỗ, giá và nhu cầu cao về gỗ rừng trồng đã làm cho việc trồng rừng đem 

lại nhiều lợi ích cho người dân. Trung bình người dân thu được 18 triệu đồng/ ha rừng trồng, tương 

được với khoản “lợi nhuận” khoảng 12 triệu đồng/ha trong vòng 5 năm (sau khi trừ chi phí). So với phí 

quản lý bảo vệ rừng 100.000 đồng/ ha/ năm từ chương trình 661, đây là một nguồn lợi đáng kể.    

Nguồn: Dựa theo (Nguyen 2011a; Nguyễn Quang Tân & Thomas Sikor 2012) 
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Ngoài ra, với việc thực hiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) mà Việt Nam thí điểm 

từ năm 2008 (theo Quyết định 380/QĐ-TTg) tại hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng và chính thức trên 

toàn quốc từ năm 2010 (theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ) thì các hộ 

gia đình quản lý rừng còn có nguồn thu quan trọng từ tiền DVMTR (Nguyen 2011b; Hess & Tô 

Thị Thu Hương 2011; Phạm Thu Thủy et al. 2013) – xem Bảng 3. Ví dụ như ở Lai Châu, tổng số 

tiền chi trả DVMTR trong 5 năm 2011-2015 đạt 912.726 triệu đồng. Với mức chi trả trung bình 

là 380.000 đồng/ ha/ năm, thu nhập bình quân của các hộ từ 2,05 - 2,6 triệu đồng/năm. Huyện 

Mường Tè có mức thu nhập bình quân từ DVMTR là 9,4 triệu đồng/ hộ/ năm. Cá biệt năm 2014, 

hộ có thu nhập cao nhất tại lên tới 57,3 triệu đồng. Tiền DVMTR đã góp phần quan trọng trong 

việc cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân (UBND tỉnh Lai Châu 2017). 

Bảng 3: Tiền dịch vụ môi trường rừng trả cho người dân ở Lâm Đồng và Sơn La 2011-2012 

Tỉnh Chủ rừng Số lượng 
Diện tích trung 

bình (ha) 
Mức chi trả bình 
quân (VND/ ha) 

Tổng tiền chi trả 
(VND/ năm) 

Sơn La Cá nhân 32.396 3 220.000 660.000 

Nhóm hộ 1.242 14 220.000 3.080.000 

Cộng đồng 1.497 140 220.000 30.800.000 

Lâm Đồng Cá nhân 2.000 1-3 350.000 350.000 – 

1.050.000 

Nguồn: dựa theo Bảng 7 của Phạm Thu Thủy et al. (2013) 

Giảm nghèo cho người dân vùng cao: Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh 

vực giảm nghèo nhưng vẫn còn nhiều người dân vùng cao sống trong cảnh nghèo khó. Trong khi 

đó, rừng lại cung cấp tài nguyên cho người dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tạo thu nhập 

(Sunderlin & Huỳnh Thu Ba 2005). GĐGR có thể làm gia tăng lợi ích thu được từ rừng cho 

người dân địa phương, đặc biệt là cho người nghèo. Người dân có thể sử dụng một phần diện 

tích rừng cho mục đích sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và tạo thu nhập. 

Họ cũng có thể thu được lợi ích từ các nguồn thu được tạo ra từ hoạt động khai thác gỗ của cộng 

đồng (Nguyen 2005; Lê Thị Diên et al. 2013). Nhìn chung, thu nhập từ rừng chiếm khoảng 

12,5% tổng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo, là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ 

và quan trọng hơn giúp họ thoát nghèo (Đỗ Anh Tuân 2012). Quan trọng hơn, các quy chế trong 

quản lý rừng cấp thôn bản mà hộ gia đình là một thành viên đã có những quan tâm cụ thể tới 

người nghèo trong cộng đồng, từ đó giảm các thủ tục hành chính mà họ không quen hay cho 

phép việc phân bổ lợi ích từ rừng ưu tiên hơn cho các hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo khó 

(Nguyễn Quang Tân et al. 2009). 

Hình thành tích tụ đất cho sản xuất quy mô lớn: Song song với việc phát triển các khu rừng trồng 

thương mại trong thập kỷ qua là xu thế tích tụ đất đai thông qua cac hoạt động mua bán chuyển 

nhượng, qua đó hình thành các khu rừng trồng sản xuất quy mô lớn (hàng chục đến hàng trăm 

ha), tạo cơ sở cho việc sản xuất quy mô công nghiệp (Hoàng Xuân Đức 2015; Nguyen 2011a; Tô 

Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014). Mặc dù thị trường đất đai ở Việt Nam chưa được chính 

thức thành lập, quyền chuyển đổi và chuyển nhượng đất rừng sản xuất là rừng trồng đã cho phép 

vận hành một thị trường đất đai không chính thức. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng 
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xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước (TBI Việt Nam 2012; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014). 

Người bán thường là các hộ gia đình (nghèo) có nhu cầu tiền mặt để đầu tư, trả tiền học hoặc các 

nhu cầu cơ bản khác; và người mua là người khá giả hơn trong thôn hoặc các nhà đầu tư rừng 

trồng từ bên ngoài (Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014). 

4.2.3 Tác động về mặt văn hóa - xã hội 

Đáp ứng nhu cầu về tiếp câṇ tài nguyên rừng cho người dân: Giao rừng cho người dân địa 

phương đã tạo điều kiện cho họ có quyền pháp lý với rừng. Đây là vấn đề đăc̣ biêṭ quan troṇg, 

nhất là cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số sống ở vùng núi. Đối với hầu hết các thôn bản vùng 

cao ở Viêṭ Nam, người dân điạ phương đa ̃ sống gần môi trường tư ̣ nhiên qua nhiều thế hê,̣ và 

rừng đươc̣ coi là môṭ phần quan troṇg trong đời sống của ho.̣ Qua đó, họ đã xây dựng các mối 

quan hệ mật thiết với rừng, thiết lập các quyền truyền thống với rừng và được những cộng đồng 

khác công nhận – xem ví dụ ở Hộp 10. Trải qua thời kỳ quốc hữu hóa tài nguyên rừng, các 

quyền truyền thống này mặc dù có mai một nhưng vẫn tồn tại mạnh mẽ trong các buôn làng khắp 

nơi trên cả nước (Le 2001; Nguyen et al. 2007; Nguyen 2005; Dương Viết Tình & Trần Hữu 

Nghị 2012; Đàm Trọng Tuấn 2012; Vũ Long et al. 1999; Nguyễn Huy Dũng et al. 1999; Nguyễn 

Huy Dũng & Vũ Văn Dũng 2002; Đỗ Đình Sâm et al. 2001; Nguyễn Văn Đẳng et al. 2001; 

Nguyễn Bá Ngãi 2009). Việc giao (lại) những khu rừng mà theo truyền thống là của họ không 

chỉ đơn thuần là trao cho người dân cơ hội để phát triển sinh kế từ rừng mà quan trọng hơn, đó là 

trao lại cho họ quyền với những tài nguyên mà họ đã cùng nhau phát triển qua nhiều thế hệ 

(Sikor & Nguyen 2011; Nguyen 2005; Sikor & Tran 2007; Tran 2005; Vương Xuân Tình 2008; 

Đàm Trọng Tuấn 2012). 

Hộp 10: Quyền truyền thống với rừng của người Êđê ở Tây Nguyên 

Giống như nhiều nơi khác ở vùng Tây Nguyên, mỗi buôn người dân Êđê ở tỉnh Dak Lak cũng có một 

khu rừng mà nhiều thế hệ trước đây đã từng sinh sống và canh tác. Việc sử dụng khu rừng này phải 

theo quy định truyền thống của buôn. Theo truyền thống, khi một người phát rừng để canh tác sẽ trồng 

một vài cây xoài trên khu đất của mình để đánh dấu phần đất ‘sở hữu’ của mình. Điều này trở thành 

một biểu tượng về quyền sở hữu đất được tất cả dân làng công nhận.  

Tương tự như đất canh tác, người dân trong buôn cũng có truyền thống về quyền ‘sở hữu’ với các loại 

cây lấy gỗ trong rừng. Các hộ dân tìm gỗ (để xây nhà) xác định quyền sở hữu với cây lấy gỗ bằng cách 

đánh dấu trên thân cây với ký hiệu rõ ràng và dễ nhận thấy. Cây (trong rừng) được đánh dấu trên thân 

có nghĩa là cây đã có “chủ” và chỉ có người đánh dấu cho cây mới có quyền chặt cây mang về nhà. Các 

hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định truyền thống. Già làng sẽ ra quyết định xử phạt và giải 

quyết các tranh chấp theo luật tục. 

Nguồn: (Nguyễn Quang Tân et al. 2009) 

Xây dựng cơ sở cho phát triển lâm nghiệp cộng đồng: Ngoài ra, việc giao quyền với rừng cho 

các hộ gia đình và cá nhân đã tạo ra một nền tảng cho việc thực hiện các hoạt động lâm nghiệp 

cùng với nhau (với sự hỗ trợ của các dự án/ chương trình phát triển lâm nghiệp). Thông qua việc 

quản lý bảo vệ các diện tích rừng tự nhiên hay kinh doanh các diện tích rừng trồng, các hộ gia 

đình đã cùng nhau xây dựng/ củng cố các cấu trúc quản lý rừng địa phương, phát huy những giá 

trị tập thể về quản lý rừng mà họ đã có từ hàng đời (xem thảo luận ở trên về truyền thống quản lý 

rừng). Họ cùng nhau điều chỉnh và hoàn thiện các quy định, thể chế, tổ chức, tập tục, v.v. quan 
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trọng về quản lý rừng (Sikor 2011; Tran 2005; Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị 2012; 

Nguyễn Quang Tân et al. 2009; Sikor & Nguyen 2011).  

Nâng cao năng lực cho người dân: Giao quyền với rừng và thực hiện việc quản lý, kinh doanh 

rừng được giao còn là một quá trình giúp nâng cao năng lực (nhận thức, kiến thức, kỹ năng) của 

các bên liên quan, đặc biệt là người dân địa phương. Cả người dân và cán bộ địa phương đã có ý 

thức cao  hơn về vai trò của người dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển sinh kế từ rừng. Một 

mặt, điều này là do các khóa tập huấn, tham quan, học tập, nâng cao nhận thức và hoạt động 

truyền thông của các cơ quan nhà nước, các dự án trong nước và quốc tế và các chương trình tổ 

chức tại các địa phương. Ngoài ra, việc thực thi các hoạt động quản lý, kinh doanh rừng tại địa 

phương đã giúp người dân áp dụng những gì mới học từ các hoạt động xây dựng năng lực vào 

công việc hàng ngày của mình – đây là một quá trình biến các kiến thức mới thành các kỹ năng 

và kinh nghiệm (Hoàng Liên Sơn & Lê Trọng Hùng 2012; Lê Thị Diên et al. 2013; Sikor & 

Nguyen 2011; Dương Viết Tình & Trần Hữu Nghị 2012). 

4.3 Tồn tại  

Mặc dù khung pháp luật Việt Nam được cho là có nhiều tiến bộ khi trao các quyền khác nhau 

cho người dân với rừng và tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện và hưởng lợi từ các quyền 

theo quy định của Luật hiện hành, vẫn còn nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện tại hiện trường 

làm cản trở việc quản lý bền vững tài nguyên rừng được giao và thực hiện các quyền theo quy 

định. Trong phần này sẽ thảo luận các tồn tại trong quá trình thực hiện tại hiện trường, tập chung 

vào 1) quá trình giao (và cho thuê) đất và rừng và 2) việc thực hiện các quyền theo quy định của 

pháp luật sau khi được giao (cho thuê). 

4.3.1 Những tồn tại trong việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng 

Hình thức giao rừng không phù hợp với truyền thống quản lý rừng của người dân: Như trình bày 

ở Phần 4.1, mặc dù hiện nay có gần 28% tổng diện tích đất rừng (khoảng 22% diện tích rừng) 

trên toàn quốc được giao cho hộ gia đình và cá nhân, tuy nhiên hình thức giao cho hộ không phải 

lúc nào cũng phù hợp với hình thức quản lý rừng của người dân (Trần Ngọc Thanh et al. 2003; 

Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; Nguyen et al. 2007). Sự đa dạng về truyền thống quản lý 

rừng của người dân vùng núi, như trình bày ở Phần 4.2.3, làm cho GĐGR ở những nơi này phức 

tạp hơn nhiều so với vùng trung du. Do vậy, việc giao rừng cho từng hộ gia đình trong một cộng 

đồng (mang tính đồng nhất) đi ngược lại với truyền thống quản lý rừng của người dân. Trường 

hợp ở buôn Điết và T’Ly ở tỉnh Dak Lak (xem Hộp 11) là ví dụ điển hình. Điều này phản ánh 

việc giao rừng theo phương án được xây dựng từ trên xuống (do các cơ quan nhà nước thực 

hiện) chứ không dựa trên thảo luận về nguyện vọng / tập quán quản lý rừng của người dân nhận 

rừng - xem thêm (Nguyễn Quang Tân et al. 2009; Vương Xuân Tình 2008; GIZ Việt Nam 2008; 

Đàm Trọng Tuấn 2012; Trần Viết Đông & Nguyễn Quang Tân 2008; Nguyen et al. 2007; 

Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008). 

Hộp 11: Giao rừng cho hộ gia đình và truyền thống quản lý rừng tập thể   

Chương trình GĐGR ở buôn Điết và T’Ly tỉnh Dak Lak được hoàn thành vào đầu năm 2000. Tổng số 

293,5 ha rừng được giao cho 20 hộ dân Jarai ở buôn Điết và 139,1 ha rừng được giao cho chín hộ dân ở 

buôn T’Ly. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được giao cho dân ngay trong tháng 3/ 2000. 
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Một vấn đề lớn với việc GĐGR ở hai buôn Điết và T’Ly là quản lý rừng theo hình thức hộ gia đình 

không phải là truyền thống của người dân Jarai ở hai buôn. Thực tế hình thức quản lý rừng truyền 

thống của họ là theo cộng đồng. Việc rừng được giao cho hộ là ý kiến từ bên ngoài. Vì vậy, người dân 

hai buôn yêu cầu có một chương trình giao rừng công bằng và phù hợp hơn.  

Chính quyền địa phương chấp nhận lời đề nghị này. Rừng được tiến hành giao lại ở buôn T’Ly năm 

2003. Tổng số 1.127,5ha rừng (gồm cả 139,1 ha giao ban đầu cho chín hộ) đã được giao cho cộng đồng 

buôn T’Ly. Ở buôn Điết, rừng được giao lại năm 2004. Diện tích rừng giao cho 20 hộ dân được thu hồi 

lại và giao cho cộng đồng buôn. 

Nguồn: (Nguyen et al. 2007)  

Thiếu số liệu về rừng chính xác khi giao: Trong tiến trình giao rừng cho dân, nhiều địa phương 

không xác định rõ các thông tin và số liệu cơ bản về rừng như loại rừng, trữ lượng và giá trị 

rừng. Các số liệu trong hồ sơ giao rừng được lấy từ dữ liệu tài nguyên rừng từ trước, vốn không 

được cập nhật qua nhiều năm. Vũ Long (2012) chỉ ra rằng ở kết quả điều tra ở hai tỉnh Bắc Kạn 

và Hòa Bình năm 2010 cho thấy không có nơi nào xác định được trữ lượng và giá trị quyền sử 

dụng rừng giao cho hộ gia đình, vì khó và không có kinh phí thực hiện. Chính vì thực tế này nên 

không thể xác định được giá trị của rừng cũng như tỷ lệ hưởng lợi cho chủ rừng sau này. Ngoài 

ra, khi có vi phạm làm mất rừng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép, cơ quan chức năng 

gặp khó khăn trong việc xác định được mức độ thiệt hại để xử lý (Triệu Văn Lực 2012; Trần 

Ngọc Thanh & Trần Ngọc Đan Thùy 2011; Vũ Long 2012; Trần Xuân Đạo 2012; Nguyễn Thị 

Thu Hà & Hoàng Văn Giáp 2012) 

Sai lệch giữa thực tế và hồ sơ giao: một vấn đề lớn của tiến trình GĐGR ở nhiều nơi là sự sai 

lệch về diện tích, chủ rừng, thậm chí địa điểm giữa đất rừng được giao trên hồ sơ và trên thực tế, 

cá biệt có trường hợp đất được giao nhưng không xuất hiện trên bản đồ (Trần Ngọc Thanh & 

Trần Ngọc Đan Thùy 2011; Đàm Trọng Tuấn 2012; Hoàng Liên Sơn & Lê Trọng Hùng 2012; 

Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014; Phan Trọng Trí et al. 2016; Ngô Thị Phương Anh et al. 

2013; Trần Viết Đông & Nguyễn Quang Tân 2008; Trần Xuân Đạo 2012; Nguyễn Thị Thu Hà & 

Hoàng Văn Giáp 2012). Ví dụ như ở Thôn Lùng Sán (Lào Cai), có tới 28 trong tổng số 86 lô 

rừng được giao (chiếm 33%) bi ̣ sai lêc̣h về vi ̣ trí trên thực địa so với vi ̣ trí trên bản đồ giao đất. 

Trong 28 lô này, trung bình sai lêc̣h là 355 m. Lô có sai lêc̣h lớn nhất lên tới là 1.000 m, nhỏ nhất 

là 150 m. Quan trọng hơn là trên bản đồ giao rừng chỉ thể hiện 86 lô trong tổng số 160 lô rừng 

được giao, số còn lại (74 lô, chiếm 47% số lô rừng được giao) không có trên bản đồ (Đàm Trọng 

Tuấn 2012).  

Nguyên nhân chính cho vấn đề này là việc thực hiện đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

(GCNQSD) đất chủ yếu do đơn vị tư vấn thực hiện và thiếu thiếu sự tham gia của các bên liên 

quan (nhất là các hộ nhận rừng) trong tiến trình thực hiện giao đất lâm nghiệp tại địa phương, 

đặc biệt là trong quá trình khoanh vẽ trên thực địa – xem phần thảo luận bên trên về sự tham gia 

của người dân. Trong một số trường hợp, việc giao rừng trên thực địa không được tiến hành 

(Nguyễn Trọng Quyền 2012). Sự sai lệch giữa hồ sơ và thực tế dẫn đến tình trạng UBND huyện 

đã cấp ký và ban hành GCNQSD đất nhưng không thể giao được cho người dân (Phan Trọng Trí 

et al. 2016) - xem minh họa ở Hộp 12 
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Hộp 12: Không thể  bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

Năm 2010, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành rà soát và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) 

đất cho các hộ gia đình. Trong đó, huyện Đại Lộc đã tiến hành đo đạc gần 14.000ha đất lâm nghiệp mà 

người dân đang sử dụng. Năm 2012, mặc dù UBND huyện ra quyết định giao đất và cấp GCNQSD đất 

cho các hộ gia đình nhưng đến nay, chỉ có hơn 3.000 ha được bàn giao GCNQSD đất. 

Nguyên nhân chính là do khi tiến hành đo đạc, đơn vị tư vấn thực hiện không có sự tham gia của các cơ 

quan địa phương, đặc biệt là các chủ rừng. Điều này đã dẫn tới việc sai khác diện tích, vị trí giữa hồ sơ 

giao và thực tế, chống lấn diện tích giữa các chủ rừng. Do đó, chính quyền địa phương lo ngại nếu bàn 

giao GCNQSD đất cho người dân thì dễ dẫn đến tranh chấp. 

Nguồn: Dựa trên Hộp 1 của Phan Trọng Trí et al. (2016) 

Rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình nhỏ lẻ và chủ yếu là rừng nghèo: các diện tích rừng tự nhiên 

giao cho hộ gia đình thường có diện tích khá nhỏ (Lê Thị Diên et al. 2013; Đinh Hữu Hoàng & 

Đặng Kim Sơn 2008; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014; TBI Việt Nam 2012). Như trình 

bày ở Bảng 2, tổng diện tích rừng trung bình một hộ được giao trong điều tra của Lê Thị Diên et 

al. (2013) là 6,55 ha. Tuy nhiên, đây bao gồm nhiều mảnh rừng khác nhau. Trên thực tế mỗi 

mảnh rừng giao cho hộ gia đình có diện tích rất thấp, dao động từ 1,82ha tới 3,08ha, trong đó cao 

nhất là tỉnh Dak Nông (với diện tích trung bình một mảnh là 3,08ha), tiếp theo là Sơn La (2,89 

ha), tỉnh Quảng Ninh (2,83 ha), tỉnh Lạng Sơn (2,38 ha). Thấp nhất là tỉnh Kiên Giang, chỉ trung 

bình 1,82 ha / mảnh (Lê Thị Diên et al. 2013, pp.57–58; Chi cục Kiểm Lâm Sơn La 2004).  

Ngoài ra, nhìn chung phần lớn diện tích rừng giao cho hộ gia đình là rừng nghèo kiệt (Ngô Thị 

Phương Anh et al. 2013; Sikor & Nguyen 2011; Nguyễn Trọng Quyền 2012). Trên thực tế việc 

phần lớn diện tích rừng giao cho người dân là rừng nghèo và đất trống phản ánh thực trạng rừng 

ở Việt Nam hiện nay. Ở cấp quốc gia, tỷ lệ rừng nghèo chiếm khoảng trên 85% tổng diện tích 

rừng tự nhiên còn lại; trong khi đó diện tích rừng có trữ lượng trung bình và giàu hiện nay chủ 

yếu là ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia và rừng phòng hộ xung yếu thuộc các vùng sâu vùng xa 

ít có người dân sinh sống (Đỗ Anh Tuân 2012). 

Thiếu sự công bằng trong giao đất: Không phải lúc nào việc giao đất cũng được công bằng giữa 

các hộ khác nhau trong cùng một thôn và giữa thôn này với thôn khác. Ví dụ như ở Hòa Bình, 

các hộ cán bộ và người quen/ bạn bè của họ do biết được thông tin về GĐGR từ sớm nên thường 

nhận được nhiều đất ở những vị trí thuận lợi so với các hộ khác trong thôn (Nguyen et al. 2007; 

To 2007). Bên cạnh đó, đất được giao cho các hộ theo khả năng của hộ (căn cứ vào số lao động 

chính của hộ tại thời điểm giao) nên những hộ có nhiều lao động được nhận nhiều đất hơn so với 

các hộ có ít lao động. Kết quả là, các hộ neo người (mới tách, nghèo khó…) thường nhận được ít 

đất hơn so với các hộ khá giả, có nguồn lực (To 2007; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014; 

Sunderlin & Huỳnh Thu Ba 2005; Clement & Amezaga 2009).  

Người dân thiếu hiểu biết về tiến trình và các nội dung liên quan: Sự hiểu biết của người dân 

nhận rừng về tiến trình giao rừng, các quyền và trách nhiệm của các bên liên quan còn rất hạn 

chế. Việc thông tin cho người dân chỉ tập chung vào chủ hộ (thường là nam giới) và cũng chỉ 

thông qua hình thức cơ bản là họp thôn (mà không phải lúc nào cũng có sự tham gia đầy đủ của 

các hộ trong một thôn). Công tác truyền thông về GĐGR cũng không tiếp cận các đối tượng 
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không nhận rừng tại địa phương, nhất là các đối tượng không đọc và nghe được tiếng Kinh (Trần 

Ngọc Thanh et al. 2003; Nguyễn Quang Tân et al. 2014; Nguyen et al. 2007; Đàm Trọng Tuấn 

2012). Kết quả là, chỉ một bộ phận người dân nắm được thông tin về tiến trình GĐGR. Quan 

trọng hơn, người dân có sự hiểu biết rất hạn chế về chính sách và các quy định pháp luật liên 

quan đến quyền và việc thực hiện các quyền với rừng của họ (Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 

2014; Trần Ngọc Thanh et al. 2003; Nguyen et al. 2007; Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; 

Đàm Trọng Tuấn 2012) - xem minh họa ở Hộp 13. 

Hộp 13: Sự hiểu biết của người dân về  tiến trình giao rừng và quyền với rừng 

Tiến trình GĐGR tại thôn Lùng Sán tỉnh Lào Cai được thực hiện năm 2005, do một Công ty Tư vấn 

dịch vụ Công nghệ Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

Qua đánh giá của SPERI (một tổ chức NGO Việt Nam) chỉ môṭ bô ̣phâṇ nhỏ trong thôn, chủ yếu là đàn 

ông và thanh niên có thể hiểu đươc̣ các điều qui điṇh về quyền lơị và trách nhiêṃ của người đươc̣ nhâṇ 

sổ đỏ đối với diêṇ tích đất, rừng đươc̣ giao. Vì hầu hết phu ̣nữ không biết đoc̣, viết và nói tiếng phổ 

thông nên ít hoăc̣ không đươc̣ tham gia các cuôc̣ hop̣ thôn bản, nên ho ̣hầu như không hiểu. Người dân 

hầu như không hiểu về khái niêṃ ‘đất đai là sở hữu toàn dân … Nhà nước là đaị diêṇ chủ sở hữu…’. 

Người dân vẫn cho rằng những mảnh đất-rừng đó là ‘của’ ho,̣ hầu hết là do tổ tiên ho ̣để laị từ rất lâu 

đời hoăc̣ tư ̣ho ̣bỏ công sức khai phá, môṭ số hô ̣phải bỏ tiền ra mua và vì vâỵ ho ̣toàn quyền quyết điṇh. 

Quyền sử duṇg đất (sổ đỏ) chỉ có tác duṇg khi xảy ra các vấn đề tranh chấp mà không thể giải quyết 

đươc̣ trong côṇg đồng mà phải đưa ra chính quyền hoăc̣ tòa án giải quyết. 

Nguồn: Đàm Trọng Tuấn (2012, tr.15) 

Thiếu sự tham gia của người dân: Sự tham gia của các bên liên quan, nhất là người dân địa 

phương, trong tiến trình giao đất giao rừng tại hiện trường còn nhiều bất cập. Nói cách khác, còn 

thiếu sự tham gia một cách đầy đủ và có hiệu quả của người dân trong tiến trình giao đất giao 

rừng. Theo quy định của khung pháp luật (Thông tư 38/2007/TT-BNN), cần ít nhất hai cuộc họp 

với người dân: cuộc họp thứ nhất ở bước tiếp nhận đơn và cuộc họp thứ hai tại hiện trường khi 

thực hiện quyết định giao rừng. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào sự tham gia của 

người dân trong tiến trình giao rừng cũng đầy đủ mà phần lớn công việc được thực hiện bởi cơ 

quan tư vấn / cán bộ nhà nước với sự hiện diện của trưởng thôn hoặc chỉ một số đại diện trong 

thôn (Nguyễn Quang Tân & Hoàng Huy Tuấn 2013; Ngô Thị Phương Anh et al. 2013; Nguyen, 

Nguyen, Tran, et al. 2008; To & Tran 2014; TBI Việt Nam 2012; Lê Thị Diên et al. 2013) - xem 

minh họa ở Hộp 14. Ví dụ như ở tỉnh Hòa Bình, phần lớn người dân nhận rừng trong thôn chỉ 

biết thông tin về chương trình GĐGR khi nó đã gần kết thúc và họ ít có cơ hội tham gia một cách 

tích cực bởi phần lớn tiến trình được thực hiện bởi các cán bộ nhà nước (Nguyen, Nguyen, Tran, 

et al. 2008). 

Hộp 14: Sự tham gia của người dân trong tiến trình giao rừng ở Thừa Thiên Huế  

Ngày 22/7/2003, UBND huyện Phong Điền ra Quyết định số 917-919/QĐ-UB về việc giao rừng tự 

nhiên cho người dân hai thôn Thanh Tân và Sơn Quả với tổng diện tích 404,3 ha (thôn Sơn Quả là 

192,4 ha và thôn Thanh Tân là 211,9 ha). Để đi đến quyết định này, trước đó UBND huyện Phong Điền 

đã tiến hành điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng làm cơ sở cho giao rừng. Tuy nhiên, công tác 

này chỉ được thực hiện theo phương pháp chuyên gia với sự dẫn đường của thôn trưởng và một vài 

người dân trong thôn. Bên cạnh đó, việc điều tra đo đếm, tính toán trữ lượng rừng đều do đơn vị tư vấn 
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thực hiện. Trong công tác này, sự tham gia của người dân của thôn hầu như không có. Điều này dẫn tới 

thực tế là khi nhận rừng được giao người dân không nắm được rõ ràng hiện trạng khu rừng mà chỉ nắm 

được vị trí và ranh giới khu rừng được giao. 

Trong quá trình xây dựng Phương án quản lý bảo vệ rừng và Quy ước bảo vệ phát triển rừng,  sự tham 

gia của người dân còn rất nhiều hạn chế, không chủ động. Mọi việc đều do tổ công tác làm giúp. Điều 

này đã làm cho nội dung của bản quy ước chỉ chú trọng đến yếu tố luật pháp mà chưa chú trọng nhiều 

đến yếu tố luật tục và truyền thống. 

Nguồn: (Ngô Thị Phương Anh et al. 2013) 

Vẫn còn nhiều rừng chưa được giao: Theo số liệu của Bộ NNPTNT, hiện nay vẫn còn một diện 

tích khá lớn rừng do UBND cấp xã quản lý (khoảng 2,7 triệu ha, tương đương với 19% tổng diện 

tích rừng toàn quốc (Bộ NNPTNT 2016) – xem Hình 1. Phần lớn trong số này được trả lại từ các 

Lâm trường quốc doanh sau khi tái cấu trúc. Tuy nhiên UBND xã không có chức năng về quản 

lý rừng nên chỉ tạm thời quản lý diện tích rừng này. Những diện tích này có thể được giao cho 

người dân để quản lý (Sikor & Nguyen 2011; Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Tô Xuân Phúc & Trần 

Hữu Nghị 2014).  

4.3.2 Những tồn tại trong việc thực hiện quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng  

Thiếu sự quan tâm của người dân tới rừng tự nhiên do hạn chế về quyền và lợi ích: trong khi 

rừng trồng thường được người dân nhận rừng quan tâm hơn bởi khả năng phát triển sinh kế, rừng 

tự nhiên ít được quan tâm hơn bởi các quyền với rừng tự nhiên bị hạn chế hơn rất nhiều. Cụ thể 

là, khung pháp luật quy định hộ gia đình nhận rừng tự nhiên chỉ được hưởng giá trị quyền sử 

dụng rừng tăng thêm trên phần diện tích được giao, nhưng trong thực tiễn không xác định được 

giá trị quyền sử dụng rừng tại thời điểm được giao rừng và giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm 

ở thời điểm khai thác gỗ (như thảo luận ở trên) – xem thêm Hộp 15.  

Bên cạnh đó, như thảo luận ở phần trước, hầu hết diện tích rừng tự nhiên được giao có chất 

lượng kém và diện tích nhỏ nên trong phần lớn các trường hợp sẽ mất một thời gian dài trước 

thường sẽ mất một thời gian dài trước khi người dân có thể hưởng lợi một các đáng kể từ rừng 

(IUCN & RECOFTC 2011; Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Wode & Bảo Huy 2009). Điều này 

khiến cho hộ gia đình nhận rừng thường không cho rừng tự nhiên là tài sản của hộ, rất ít quan 

tâm đến giá trị và khả năng sinh lợi và thiếu thái độ làm chủ đối với rừng tự nhiên. Vũ Long 

(2012) chỉ ra rằng chỉ 5,7% số hộ được giao rừng tự nhiên ở Bắc Kạn và 1,5% số hộ ở Hòa Bình 

có thể ước lượng được số cây hoặc tỷ lệ cây trong rừng của họ có thể khai thác và bán được. 

Quan trọng hơn, mặc dù đã được giao rừng nhiều năm, nhưng tác động của hộ vào rừng tự nhiên 

rất ít, chủ yếu là hoạt động tuần tra rừng. Không có hộ nào thực hiện các biện pháp xúc tiến tái 

sinh tự nhiên, trồng bổ sung cây, tỉa chồi, loại trừ cây phẩm chất xấu, cây không có giá trị kinh tế 

hoặc điều chỉnh mật độ cây rừng (Vũ Long 2012). 

Hộp 15: Những bất cập về  quyền và lợi ích của hộ gia đình với rừng tự nhiên 

Khoản 1, Điều 6 Luật BVPTR 2004 quy định “Nhà nước thống nhất quản lý và định đoạt đối với rừng 

tự nhiên”. Điều này có thể được hiểu là rừng tự nhiên là tài sản quốc gia, chủ rừng là hộ gia đình, cá 

nhân chỉ được hưởng phần tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư sau khi nhận rừng. Ngoài ra, Điều 70 của 

Luật BVPTR 2004 cũng quy định hộ gia đình, cá nhân khi được nhận rừng tự nhiên không có các 
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quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê; chỉ được thế chấp, bảo lãnh, góp bằng giá trị quyền sử dụng 

rừng tăng thêm do chủ rừng tự đầu tư so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm 

được giao rừng.  

Trong khi đó, quyền sở hữu tài sản là một quyền quan trọng tạo ra động lực sản xuất cho chủ rừng. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng, tặng 

cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả đất có 

rừng). Như vậy, quyền sử dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình hẹp hơn quyền sử dụng đất. Chính sách 

này nảy sinh một nghịch lý: rừng luôn gắn liền với đất (đất rừng cũng là một yếu tố cấu thành của 

rừng), nhưng nội dung quyền sử dụng rừng lại khác quyền sử dụng đất. Người dân được giao rừng tự 

nhiên và đồng thời được giao mảnh đất có rừng tự nhiên trên đó sẽ thực hiện quyền tài sản như thế nào 

trong giao dịch dân sự về tài sản là đúng pháp luật. Với đất, được chuyển nhượng quyền sử dụng, 

nhưng rừng tự nhiên lại không được chuyển nhượng.  

Chính điều này đã tạo cho người dân cảm giác rừng tự nhiên được giao không phải là tài sản của chính 

gia đình họ. Đây là một rào cản cho việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài sản không thuộc quyền sở hữu 

của hộ gia đình. 

Nguồn: Dựa trên Hộp 2.9 của (Lê Thị Diên et al. 2013) 

Cách tiếp cận không phù hợp: nhiều mô hình/ dự án hỗ trợ người dân địa phương sau GĐGR 

chưa có cách tiếp cận phù hợp với người dân. Thay vì giúp người dân địa phương thực hiện vai 

trò ra và thực hiện các quyết định liên quan đến rừng được giao, cách tiếp cận của một số chương 

trình và dự án vẫn làm cho người dân trở thành người thực thi lâm nghiệp nhà nước ở địa 

phương, trong đó nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định và người dân 

chỉ đóng vai trò thứ yếu (Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; Sikor & Nguyen 2011). Các yêu 

cầu về kỹ thuật lâm sinh với người dân quá cao khiến cho các hộ gia đình gặp khó khăn khi áp 

dụng.Ví dụ như quy định về khai thác gỗ theo yêu cầu của Thông tư 35 như thảo luận trong Phần 

3.4 (Nguyễn Thế Cường & Nguyễn Quang Tân 2016). Ngoài ra, phương pháp luận trong việc 

xây dựng quy chế và kế hoạch quản lý rừng không phù hợp cho người dân địa phương, khiến cho 

các kế hoạch và quy chế  quản lý rừng trở thành sản phẩm của những người thực hiện dự án thay 

vì là của người dân (Enters & Nguyễn Quang Tân 2009; Nguyễn Quang Tân et al. 2008). Hơn 

thế nữa, để dễ dàng thành công, nhiều dự án lâm nghiệp đã trả tiền khi người dân tham gia vào 

các hoạt động của họ, tạo nên sự quan tâm không thật sự từ người dân với các hoạt động lâm 

nghiệp. 

Hệ thống hỗ trợ người dân sau giao rừng còn yếu: Nhìn chung, năng lực của UBND và cơ quan 

chức năng tại địa phương ở các tỉnh miền núi còn hạn chế (cả về số lượng và trình độ chuyên 

môn) trong việc hỗ trợ người dân trong việc thực thi các quy định pháp luật về lâm nghiệp ở nơi 

đã thực hiện GĐGR (Triệu Văn Lực 2012; Sikor & Tran 2007; Sikor & Nguyen 2011; Lê Thị 

Diên et al. 2013; TBI Việt Nam 2012). Kinh nghiệm từ tỉnh Dak Lak cho thấy người dân sẽ cần 

có sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để ngăn chặn hành vi lấn chiếm rừng từ các lực lượng 

bên ngoài. Do thiếu sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nên người dân được giao rừng có thể 

khai thác chính diện tích rừng của mình trước khi bị người ngoài vào lấn chiếm (Sikor & Tran 

2007) - Hộp 16. Bên cạnh đó, hiện nay còn thiếu một đội ngũ cán bộ (địa phương) có kỹ năng 

thúc đẩy sự tham gia của người dân một cách hiệu quả vào việc lập kế hoạch quản lý rừng, xây 

dựng kế hoạch kinh doanh rừng, .v.v. Các cán bộ lâm nghiệp địa bàn chỉ tập trung vào 'chỉ đạo' 
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và 'hướng dẫn' người dân chứ chưa thực sự có kỹ năng cần thiết để khuyến khích sự tham gia 

tích cực của người dân nhằm đưa người dân lên vị trí trung tâm của các hoạt động lâm nghiệp 

địa phương (Nguyễn Quang Tân & Lương Quang Hùng 2015). Ngoài ra, còn thiếu sự tham gia 

của các tổ chức NGO trong việc hỗ trợ các hộ nhận rừng thực hiện các hoạt động lâm nghiệp 

(không có quy định pháp lý về vai trò của các tổ chức NGO và thiếu sự tham gia của họ trong 

việc hỗ trợ phát triển lâm nghiệp tại địa phương trên thực tế) (Sikor & Nguyen 2011) 

Hộp 16: Phá rừng tại bốn thôn tỉnh Dak Lak 

Các buôn Năm, Dumah, T’lông và Dung thuộc tỉnh Dak Lak được giao tổng số 1,923 ha rừng cho 266 

hộ thông qua chương trình GĐGR vào năm 2001. Đến 2007, toàn bộ gỗ trong diện tích rừng được giao 

ở bốn thôn đã bị khai thác, và hầu hết đất được sử dụng cho mục đích nông nghiệp.  

Người dân đã đổ xô vào rừng để lấn chiếm rừng của chính họ do không nhận được sự hỗ trợ nào từ các 

cơ quan chức năng địa phương trong công tác bảo vệ rừng hiệu quả. Ngay từ đầu, các hộ nhận rừng đã 

tự tổ chức công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, họ đã nhận ra rằng Kiểm lâm không phạt bất kỳ trường 

hợp khai thác nào của người ngoài thậm chí ngay cả khi họ báo cáo với cán bộ kiểm lâm. Khi nhận 

thấy không thể ngăn chặn được hành vi khai thác trái phép của người ngoài, người dân bốn buôn đã 

vào rừng để chiếm lâm phần của mình, từ đó dẩy nhanh quá trình mất rừng. 

Nguồn: (Nguyễn Quang Tân & Thomas Sikor 2012) 

Năng lực của cộng đồng còn hạn chế: Nhìn chung người dân còn thiếu năng lực và nguồn lực 

cần thiết để đầu tư vào quản lý, bảo vệ, và nhất là kinh doanh rừng (Sikor & Nguyen 2011; 

Nguyen et al. 2007; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014; TBI Việt Nam 2012). Điều này đặc 

biệt đúng trong trường hợp của các hộ gia đình nghèo và thiệt thòi, thiếu vốn tài chính cũng như 

nguồn nhân lực. Quan trọng nhất, họ không có đủ năng lực để tham gia một cách hiệu quả vào 

quá trình ra quyết định liên quan đến tài nguyên rừng được giao (Nguyen 2005; Nguyen 2006). 

Cộng với đó là quyền với rừng tự nhiên còn hạn chế và nhất là thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài dẫn 

đến tình trạng người dân ít còn quan tâm tới quản lý rừng tự nhiên được giao (Lê Thị Diên et al. 

2013; TBI Việt Nam 2012; Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị 2014). 

Quản trị rừng địa phương còn hạn chế ảnh hưởng đến thực hiện các quyền: Mặc dù người dân có 

cơ hội được giao quyền đối với rừng, họ không có quyền đặt ra các quy định và cơ cấu tổ chức 

trong quản lý rừng. Các quy định pháp lý hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng của thôn bản 

cũng như các kế hoạch quản lý rừng v.v… lại cung cấp rất ít cơ hội cho cộng đồng địa phương 

trong việc phát triển các cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện, quy ước và tập quán của địa 

phương (Sikor & Nguyen 2011; Đàm Trọng Tuấn 2012; Hoàng Liên Sơn et al. 2016; Vương 

Xuân Tình 2008; Nguyễn Trọng Quyền 2012; Nguyễn Thị Thu Hà & Hoàng Văn Giáp 2012). 

Bên cạnh đó, mặc dù rừng đã giao cho dân nhưng người dân vẫn phải xin phép các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền mỗi khi họ sử dụng tài nguyên rừng (gỗ, đất canh tác trong rừng) được giao 

trong khi thủ tục xin phép lại không quen thuộc với người dân. Quan trọng hơn, việc thiếu công 

nhận các tập quán và nhất là các quyền truyền thống trong quản lý rừng là một thách thức đối 

cho người dân địa phương, khiến cho họ khó có thể bảo vệ rừng trước những người bên ngoài, 

dẫn đến mâu thuẫn và làm cho họ trở nên khó khăn hơn thậm chí dẫn đến tham gia làm mất rừng 

được giao (Nguyen 2009; Nguyễn Quang Tân et al. 2009) – xem ví dụ ở Hộp 17.  
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Hộp 17: ‘Lấn chiếm’ rừng ở buôn Chàm B 

Buôn Chàm B nằm trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Dak Lak. Trong thời gian từ năm 2000-2001, 

buôn được giao 568 ha rừng để quản lý. Đã từ lâu, khu rừng được giao là một phần quan trọng trong 

đời sống của người dân buôn Chàm B và những người dân của buôn Chàm A trước đó từng sinh sống ở 

buôn Chàm B. Rừng cung cấp lương thực, đất canh tác và nơi cư trú cho cả 2 buôn trong thời gian 

chiến tranh. 

Tuy nhiên, do chỉ người dân buôn Chàm B được giao rừng, người dân buôn Chàm A cũng muốn đòi 

quyền theo luật tục đối với diện tích nương rẫy trước đây của họ trong rừng khu rừng được giao và bắt 

đầu vào phát rừng trên rẫy cũ của họ. Người dân buôn Chàm B không thể cấm người dân Chàm A vào 

phát rừng được giao vì họ cũng có mối quan hệ truyền thống với rừng này. Cuối cùng, người dân Chàm 

B cùng tham gia với dân Chàm A phát rừng được giao, đẩy nhanh tiến độ mất rừng ở địa phương. 

Nguồn: (Nguyen 2005; Nguyễn Quang Tân et al. 2009)  

Chú trọng bảo tồn rừng ảnh hưởng tới sinh kế người dân: Mặc dù quyền với rừng có tiềm năng 

và trên thực tế đã giúp giảm nghèo ở một số trường hợp (xem thảo luận Phần 4.2.2), đóng góp 

của rừng vào công tác xóa đói giảm nghèo ít hơn so với mong đợi (Tô Xuân Phúc & Trần Hữu 

Nghị 2014; Sikor & Nguyen 2011; Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; Nguyen, Nguyen & Tran 

2008; TBI Việt Nam 2012). Trong một số trường hợp, thậm chí GĐGR còn có những tác động 

bất lợi đối với cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng (Castella et al. 2002; Clement & Amezaga 

2009; Nguyen, Nguyen, Tran, et al. 2008; Nguyễn Đình Tiến et al. 2011) – Xem thêm ví dụ ở 

Hộp 18.  

Hộp 18: Hạn chế  canh tác nương rẫy làm ảnh hưởng tới an ninh lương thực của người dân 

Ở hai thôn Bù và Quẻ thuộc tỉnh Nghệ An, người dân địa phương sinh sống phụ thuộc vào rừng và 

canh tác nương rẫy. Năm 2000, chương trình GĐGR hoàn thành ở hai thôn. Theo đó, người dân bị hạn 

chế sử dụng rừng cho mục đích canh tác. Kết quả là, diện tích đất nương rẫy của người dân giảm xuống 

đáng kể. Ở thôn Quẻ, diện tích canh tác nương rẫy giảm từ trung bình 1,86 ha / khẩu trong suốt một 

thập niên trước đó xuống còn 0,62 ha vào năm 2003. Ở thôn Bù, diện tích đất nương rẫy giảm từ 1,29 

ha/ khẩu xuống còn 0,6 ha. 

Do sản xuất lương thực của người dân hai thôn phụ thuộc vào canh tác nương rẫy, việc hạn chế canh 

tác nương rẩy đã làm giảm đáng kể sản lượng lương thực và ảnh hưởng tới an ninh lương thực của 

người dân. Tỷ lệ hộ thiếu lương thực ở thôn Quẻ tăng từ 23% năm 2003 tới 40% năm 2010.  

Nguồn: (Nguyễn Đình Tiến et al. 2011) 

Thiếu liên kết và mạng lưới: Qua hơn hai mươi năm triển khai giao rừng cho hộ gia đình (và các 

nhân), có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế, các tổ chức NGO trong nước, các 

tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức dựa vào cộng đồng, các cơ quan phát triển, chính phủ, các 

trường đại học và các viện, cũng như các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên 

và đặc biệt là các hộ gia đình nhận rừng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động lâm 

nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên, còn thiếu một mạng lưới kết nối những người này với nhau 

(RECOFTC 2014). Ngoài ra, để người dân nhận rừng có thể sống được và tiến tới xóa đói nghèo, 

việc giao rừng là chưa đủ mà cần có sự hỗ trợ tiếp tục cả về tài chính, kỹ thuật lẫn pháp lý để 

người dân có thể thực sự trở thành người quản lý rừng. Rất nhiều địa phương hiện nay đang xảy 
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ra tình trạng chỉ dừng lại ở bước giao đất giao rừng mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào cho người 

dân sau khi giao. Thêm vào đó, trong khi các doanh nghiệp muốn đầu tư vào lâm nghiệp có vốn 

nhưng không có đất thì các hộ gia đình lại có đất nhưng thiếu vốn để đầu tư. Tuy nhiên, chưa có 

một hình thức liên kết khả dĩ nào giữa doanh nghiệp với hộ gia đình cho đến nay (Nguyễn Quang 

Tân & Lương Quang Hùng 2015). 

5 Dự thảo nội dung các điều khoản pháp luật liên quan  

5.1 Tóm tắt kết quả tổng quan chính sách và đánh giá hiện trường  

Thảo luận trong các Phần 3 và 4 của báo cáo chỉ ra rằng Luật BVPTR 2004 đã tạo nên khung pháp lý về quyền của 

cá nhân và hộ gia đình với rừng sản xuất, cụ thể tới rừng tự nhiên và rừng trồng là rừng sản xuất và với trường hợp 

được giao và được cho thuê. Ngoài ra, Luật Đất đai 2003 và 2013 cũng có các điều khoản quy định chi tiết về quyền 

của cá nhân và hộ gia đình với đất (rừng sản xuất). Việc chuyển giao quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng 

cũng được quy định trong Luật BVPTR và với đất được quy định trong Luật Đất Đai. Ngoài ra, hai luật này cùng 

các quy định khác cũng đã tạo nên khung pháp luật cho việc  thực hiện các quyền với rừng (và đất rừng) sản xuất cho 

hộ gia đình và cá nhân. 

Ở cấp thực địa, việc chuyển giao quyền với rừng và đất rừng đã được thực hiện từ đầu những năm 1990s, thông qua 

hình thức giao đất giao rừng (GĐGR) và cho thuê rừng. Tới đầu năm 2014, 40.9% tổng diện tích đất rừng sản xuất 

trên toàn quốc đã được giao cho hộ gia đình và cá nhân.  

Việc chuyển giao và thực hiện các quyền với rừng và đất rừng cho hộ gia đình và cá nhân có một số tác động tích 

cực về môi trường sinh thái (gia tăng đáng kể diện tích rừng trồng, giảm suy thoái, thậm chí bảo tồn và gia tăng diện 

tích rừng tự nhiên hiện có), kinh tế (tạo thu nhập, giúp giảm nghèo cho người dân sống gần rừng và tích tụ đất cho 

sản xuất quy mô lớn) và xã hội (đáp ứng nhu cầu về tiếp câṇ tài nguyên rừng cho người dân, xây dựng cơ sở cho 

phát triển lâm nghiệp cộng đồng, nâng cao nặng lực cho người dân) ở một số địa phương.  

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề và tồn tại ở khung chính sách và việc thực hiện tại hiện trường. Các quyền với rừng sản 

suất vẫn còn hạn chế. Hộ gia đình không có quyền chuyển đổi với rừng sản xuất là rừng trồng và đất lâm nghiệp để 

trồng rừng được Nhà nước giao. Nhất là với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, hộ gia đình và cá nhân không có quyền 

chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng  cho, cho thuê. Khung pháp luật còn thiếu sự công nhận quyền truyền thống của 

người dân. Thiếu các quy định về vai trò của các tổ chức ngoài nhà nước. Các yêu cầu về thủ tục với khai thác lâm 

sản quá phức tạp với người dân. Cơ chế thực thi quyền với rừng còn thiếu và yếu. 

Ở cấp hiện trường, ở một số nơi hình thức giao rừng (theo hộ) không phù hợp với truyền thống quản lý rừng (tập 

thể) của cộng đồng dẫn đến tình trạng người dân yêu cầu giao lại. Về cơ bản, diện tích rừng giao cho dân nhỏ, nghèo 

và đất trống. Ngoài ra, vẫn còn một diện tích rừng lớn hiện ở tình trạng không có chủ thực sự (do UBND cấp xã tạm 

thời quản lý) cần được sớm giao cho người dân địa phương. Trong quá trình GĐGR, thiếu sự tham gia môt5 cách 

đầy đủ và hiệu quả của người dân. Thiếu số liệu về rừng chính xác khi giao khiến cho việc định giá trị tài sản rừng 

của dân gặp khó khăn. Quan trọng hơn, sai lệch giữa thực tế và hồ sơ giao rừng xảy ra khá phổ biến, dẫn đến tình 

trạng sổ đỏ được ban hành nhưng không thể cấp cho dân, và người dân không  nhận biết được rừng của mình trên 

thực tế. 

Về việc thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, một trong những vấn đề lớn là thiếu sự quan tâm của 

người dân tới rừng tự nhiên do hạn chế về quyền và lợi ích. Nhiều Chương trình/ dự án hỗ trợ còn chưa c ó phương 

pháp tiếp cận phù hợp. Thay vì giúp người dân địa phương thực hiện vai trò ra và thực hiện các quyết định liên quan 

đến rừng được giao, cách tiếp cận của một số chương trình và dự án vẫn làm cho người dân trở thành người thực thi 

lâm nghiệp nhà nước ở địa phương, trong đó nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định và người 

dân chỉ đóng vai trò thứ yếu. Năng lực của chính quyền và các cơ quan chức năng tại địa phương ở các tỉnh miền 

núi còn hạn chế (cả về số lượng và trình độ chuyên môn) trong việc hỗ trợ người dân trong việc thực thi các quy 

định pháp luật về lâm nghiệp ở nơi đã thực hiện GĐGR. Bên cạnh đó, năng lực và nguồn lực cần thiết để đầu tư vào 

quản lý, bảo vệ, và nhất là kinh doanh rừng của người dân còn hạn chế. Quan trọ ng hơn, quản trị rừng địa phương 

còn hạn chế. Mặc dù người dân có cơ hội được giao quyền đối với rừng, họ không có quyền đặt ra các quy định và 
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cơ cấu tổ chức trong quản lý rừng. Các quy định pháp lý hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng của thôn bản cũng  

như các kế hoạch quản lý rừng v.v… lại cung cấp rất ít cơ hội cho cộng đồng địa phương trong việc phát triển các 

cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện, quy ước và tập quán của địa phương.  

5.2 Các điều khoản pháp luật đề xuất và biện minh 

Dựa trên kết quả tổng quan chính sách và rà soát tài liệu đánh giá việc thực hiện các quyền với rừng sasu giao rừng 

cho hộ gia đình và cá nhân được thảo luận ở các Phần 3 và 4, các điều khoản sau được đề xuất đưa vào Luật BVPTR 

mới, kèm theo đó là phần giải thích/ biện minh cho điều khoản đề xuất . Một số vấn đề mang tính kỹ thuật và chi tiết 

hơn sẽ được tiếp tục đề xuất trong quá trình xây dựng văn bản dưới luật về LNCĐ, sau khi Luật BVPTR  mới được 

thông qua: 

Nội dung 1: Khái niệm sở hữu rừng riêng (dự kiến đưa vào Điều XXX về Các hình thức sở hữu rừng) 

Nội dung đề xuất: “Rừng sở hữu riêng bao gồm rừng trồng do hộ gia đình, cá nhân đầu tư, nhận chuyển nhượng 

rừng từ chủ rừng khác; rừng tự nhiên được phục hồi do tự đầu tư xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc tự 

đầu tư làm giàu rừng bằng việc trồng rừng cây bản địa trong rừng tự nhiên .” 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 4.3.1,  nhiều khu rừng giao cho hộ gia đình và cá nhân là rừng nghèo kiệt sau khai 

thác, chưa có rừng hoặc có những đám rừng rải rác, không tập trung. Tuy nhiên, sau một thời gian được các chủ 

rừng bỏ công sức và tiền của để xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung hoặc t ự đầu tư làm giàu rừng bằng việc 

trồng rừng cây bản địa nên sau đó đã trở thành rừng tự nhiên. Vì vậy rừng trồng do hộ gia đình và cá nhân tự đầu tư 

và tự nhiên được phục hồi do tác động của hộ gia đình và cá nhân sau khi giao cần được coi là tài sản thuộc sở hữu 

riêng của họ. 

 

Nội dung 2: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên (dự kiến đưa vào Điều XXX về 

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất) 

Nội dung đề xuất: Bổ sung “Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì được khai thác lâm sản trên diện tích rừng 

sản xuất được giao, được thuê theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được 

thực hiện và hưởng lợi từ các dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại của Luật này; được chuyển nhượng, tặng 

cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật.”  

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 4, nguồn thu từ rừng là một động lực quan trọng cho người dân tham gia bảo vệ 

diện tích rừng tự nhiên và đầu tư phát triển rừng trồng. Trong xu thế hội nhập quốc tế, lâm nghiệp Việt Nam đang 

tham gia nhiều sáng kiến về thúc đẩy quản lý rừng bền vững (QLRBV), bao gồm Tăng cường thực thi lâm luật, 

quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT), Tổ chức quốc tế gỗ nhiệt đới (ITTO) hay chứng chỉ tự nguyện của 

Hội đồng quản trị rừng (FSC), Chương trình công nhận hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (PEFC)… Cùng với đó là 

việc ngày càng nhiều các chủ rừng mong muốn có được chứng chỉ QLRBV cho sản phẩm từ rừng của họ. Việc  

chính thức cho người dân quyền khai thác lâm sản từ rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo phương án QLRBV đã 

được phê duyệt sẽ khuyến khích người dân đầu tư vào phát triển rừng tự nhiên ch o mục đích kinh tế, sinh thái và xã 

hội. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân có quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, 

thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả đất có rừng). Trong khi đó Luật 

BVPTR 2004 không cho hộ gia đình và cá nhân có quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, 

góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng tự nhiên thì quyền với rừng tự nhiên của hộ gia đình hẹp hơn quyền sử 

dụng đất. Điều này là một nghịch lý: rừng luôn gắn liền với đất (đất rừng cũng là một yếu tố cấu thành của rừng), 

nhưng nội dung quyền sử dụng rừng lại khác quyền sử dụng đất. Người dân được giao rừng tự nhiên và đồng thời 

được giao mảnh đất có rừng tự nhiên trên đó sẽ thực hiện quyền tài sản như thế nào trong giao dịch dân sự về tài sản 

là đúng pháp luật. Với đất, được chuyển nhượng quyền sử dụng, nhưng rừng tự nhiên lại không được chuyển 

nhượng. Việc cho người dân quyền chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằn g giá trị 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên sẽ tạo cho người dân có quyền tài sản đầy đủ hơn với những diện tích rừng được giao, 

khuyến khích họ quan tâm hơn nữa tới phát triển rừng tự nhiên. 
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Nội dung 3: Quyền của hộ gia đình và cá nhân với rừng sản xuất là rừng tự nhiên (dự kiến đưa vào Điều XXX về 

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất) 

Nội dung đề xuất: Bổ sung “Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thì được khai thác lâm sản trên diện tích rừng sản 

xuất được giao, được thuê theo phương án quản lý rừng bền vững được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được thực 

hiện và hưởng lợi từ các dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại của Luật này.” 

Biện minh: Tương tự như với Nội dung 2, việc chính thức cho người dân quyền khai thác lâm sản từ rừng sản xuất 

là rừng trồng theo phương án QLRBV đã được phê duyệt sẽ khuyến khích người dân đầu tư hơn nữa vào phát triển 

rừng trồng cho mục đích kinh tế, sinh thái và xã hội. 

 

Nội dung 4: Khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng (dự kiến đưa vào Điều XXX về Giải thích từ ngữ) 

Nội dung đề xuất: “Lâm nghiệp rừng cộng đồng là hình thức các cá nhân, hộ gia đình sinh sống trong cùng một địa 

bàn cùng nhau tổ chức bảo vệ, quản lý và phát triển tài nguyên rừng tại địa phương cho mục đích kinh tế, sinh thái 

và văn hóa-xã hội chung.” 

Biện minh: Như thảo luận ở Phần 4.2.3 và 4.3.1, nhiều cộng đồng địa phương hiện vẫn duy trì các truyền thống và 

tập quán quản lý rừng tập thể. Việc giao rừng cho hộ gia đình không phù hợp với những truyền thống này. Bện cạnh 

đó, các hộ gia đình được giao rừng tự nhiên thường tổ chức quản lý rừng theo tập thể. Trên thực tế, đây là một hình 

thức quản lý rừng cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam Luật BVPTR 2004 chưa có định nghĩa cụ thể về quản 

lý rừng cộng đồng và LNCĐ hiện được hiểu là diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư thôn quản lý. Việc bổ sung 

định nghĩa về LNCĐ giúp làm rõ khái niệm về LNCĐ và có sự nhìn nhận đầy đủ về vai trò của LNCĐ trong quản lý 

rừng. 
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Phụ lục 2: Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan  

 

Số hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Loại văn 

bản 
Tên văn bản 

Điều khoản liên 

quan 

Văn bản của Quốc hội 

13/2003/QH11  26/11/2003 Luật Luật đất đai 9, 10, 33, 35, 50, 68, 
70, 105, 106-108, 

113-116 

 29/2004/QH11 03/12/2004 Luật Luật bảo về và phát triển rừng Điều 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 37, 47, 48, 56, 

58, 59, 60, 70, 71 

45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Luật đất đai 5, 7, 54, 56, 57, 59, 
(64, 65), 76, 90, 100, 
101, 125, 127, 135, 
166-171, 179, 180, 

188 

Văn bản cấp chính phủ 

30a/2008/NQ-

CP 

27 /12 

/2008 

Nghị 

quyết 

về Chương trình hỗ trợ giảm 

nghèo nhanh và bền vững đối với 

61 huyện nghèo 

 

80/2011/NQ-

CP 

19/5/2011 Nghị 

quyết 

về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến 

năm 2020 

 

01/CP 04/01/1995 Nghị 

định 

Ban hành bản quy định về việc 
giao khoán đất sử dụng vào mục 
đích sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong 

các doanh nghiệp Nhà nước. 

Điều 3, 8, 11 

163/1999/NĐ-
CP 

16/11/1999 Nghị 
Định 

Về giao đất, cho thuê đất lâm 
nghiệp cho tổ chức, hộ và cá nhân 
sử dụng ổn định, lâu dài vào mục 

đích lâm nghiệp 

Điều 1, 3-6, 9-11, 13-
21 

17/2002/NĐ-
CP 

08/02/2002 Nghị 
Định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 77/CP ngày 
29/11/1996 của Chính phủ về xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ 

rừng và quản lý lâm sản 

Điều 8 

181/2004/NĐ-

CP 

29/10/2004 Nghị 

định 

Về thi hành luật Đất đai Điều 2, 30, 33, 34, 38, 

73 

188/2004/NĐ-

CP 

16/11/2004 Nghị 

định 

phương pháp xác định giá đất và 

khung giá các loại đất 
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135/2005/NĐ-
CP 

08/11/2005 Nghị 
Định 

Về việc giao khoán đất rừng, đất 
nông nghiệp, rừng sản xuất và đất 
có mặt nước nuôi trông thủy sản 
trong các nông trường quốc 

doanh, lâm trường quốc doanh   

 Điều 2, 10, 15 

142/2005/NĐ-

CP 

14/11/2005 Nghị 

định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt 

nước 

 

13/2006/NĐ-

CP 

24/01/2006 Nghị 

định 

về xác định giá trị quyền sử dụng 
đất để tính vào giá trị tài sản của 
các tổ chức được Nhà nước giao 
đất không thu tiền sử dụng đất. 

 

09/2006/NĐ-
CP 

06/01/2006 Nghị 
định 

Quy định về phòng cháy và chữa 
cháy rừng 

Điều 3 ,4, 21, 30 

23/2006/NĐ-

CP 

03/03/2006 Nghị 

định 

Về thi hành luật Bảo vệ và phát 

triển rừng 

Điều 19, 20, 22, 23, 
25, 27-29, 39, 40, 45, 
50-53, 55 

05/2008/NĐ-
CP 

14/01/2008 Nghị 
định 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Điều 2, 11, 12, 17 

88/2009/NĐ-

CP 

19/10/2009 Nghị 

định 

về việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

 

99/2010/NĐ-

CP 

24/09/2010 Nghị 

định 

Về chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng 

Điều 2,8, 15, 16, 20 

157/2013/NĐ-

CP  

11/11/2013 Nghị 

định 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý rừng, phát triển 

rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm 

sản 

 

43/2014 / NĐ-
CP 

15/5/2014 Nghị 
định 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai 2013 

 

45/2014/NĐ-
CP 

15/5/2014 Nghị 
định 

Quy định về thu tiền sử dụng đất  

40/2015/NĐ-
CP 

27/4 / 2015 Nghị 
định 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

về quản lý rừng, phát triển rừng, 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

 

01/2017/NĐ-
CP 

6/1/2017 Nghị 
định 

về việc sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai 2013. 

 

202/TTg 02/05/1994 Quyết 
định 

Ban hành bản quy định về việc 
khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi 

tái sinh rừng và trồng rừng 

Điều 1, 2, 3, 6, 7, 8 

661/QĐ-TTg 29/07/1998 Quyết 
định 

Về mục tiêu, nhiệm vụ, chính 
sách và tổ chức thực hiện Dự án 

trồng mới 5 triệu ha rừng 

Điều 5, 6, 7, 8  
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08/2001/QĐ-
TTg 

11/01/2001 Quyết 
định  

Về việc ban hành Quy chế quản 
lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

Điều 2, 27, 31-37 

178/2001/QĐ-
TTg 

12/11/2001 Quyết 
định 

Về quyền hưởng lợi nghĩa vụ của 
hội gia đình, cá nhân được giao, 
được thuê, nhận khoán rừng và 

đất lâm nghiệp 

Điều 1-3, 7, 12, 18, 19 

1174/QĐ-TTg 07/11/2005 Quyết 

định 

QĐ phê duyệt Đề án thí điểm 
giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho 
hộ và cộng đồng trong buôn làng 
là đồng bào dân tộc thiểu số tại 

chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên 

Điều 1 (3, 4, 5, 6) 

304/2005/QĐ-
TTg 

23/11/2005 Quyết 
định 

Thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ 
rừng cho hộ gia đình và cộng 
đồng trong buôn, làng là đồng 
bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các 

tỉnh Tây Nguyên 

Điều 1, 3-7 

186/2006/QĐ-
TTg 

14/08/2006 Quyết 
định 

Về việc ban hành Quy chế quản 
lý rừng 

Điều 2, 8-10, 36, 38, 
39, 42, 43 

18/2007/QĐ-
TTg 

05/02/2007 Quyết 
định 

Phê duyệt Chiến lược phát triển 
Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2006-2020 

Điều 1 (4, 5) 

57/2007/QĐ-
TTg 

05/04/2007 Quyết 
định 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 146/2005/QĐ-
TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách thu hồi đất sản xuất 
của các nông trường, lâm trường 
để giao cho hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số nghèo 

Điều 1 (1-3) 

100/2007/QĐ-
TTg 

06/07/2007 Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 
29 tháng 07 năm 1998 về mục 
tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ 
chức thực hiện Dự án trồng mới 5 

triệu ha rừng 

Mục I, II, III 

147/2007/QĐ-
TTg 

10/09/2007 Quyết 
định 

Một số chính sách phát triển rừng 
sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 

  

166/2007/QĐ-
TTg  

30/10/2007 Quyết 
định 

Về việc ban hành chính sách hỗ 
trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ 
gia đình, cộng đồng dân cư thôn 
và các tổ chức tham gia dự án 
“Phát triển lâm nghiệp để cải 

thiện đời sống vùng Tây Nguyên” 

Điều 1, 3, 5 

380/QĐ-TTg 10/04/2008 Quyết 
định 

Chính sách thí điểm chi trả 
DVMTR 

Điều 10, 11, 13 16 

167/2008/QD-
TTg 

12/12/2008 Quyết 
định 

về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về 
nhà ở 
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1504/QĐ-TTG 16/08/2010 Quyết 
định 

Về việc sửa đổi một số nội dung 
tại Điều 3 Quyết định số 166/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành chính sách hỗ trợ đầu tư và 
hưởng lợi đối với hộ gia đình, 
cộng đồng dân cư thôn và các tổ 
chức tham gia Dự án Phát triển 
lâm nghiệp để cải thiện đời sống 

vùng Tây Nguyên 

Điều 1 

2284/QĐ-TTg 13/12/2010  Quyết 
định 

Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị 
định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 9 năm 2010 của Chính Phủ 
về chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng" 

Mục I 

34/2011/QĐ-

TTg 

24/06/2011 Quyết 

định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 
chế quản lý rừng ban hành kèm 
theo Quyết định số 
186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 
8 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Điều 1 (mục 1) 

66/2011/QĐ-
TTG 

12/09/2011 Quyết 
định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một 
số chính sách phát triển rừng sản 

xuất giai đoạn 2007-2015 

Điều 1 (1) 

07/2012/QĐ-
TTG 

02/08/2012 Quyết 
định 

Ban hành một số chính sách tăng 
cường công tác bảo vệ rừng 

Điều 4, 5 

57/QĐ-TTg 09/01/2012 Quyết 
định 

phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và 
phát triển rừng giai đoạn 2011 - 

2020 

 

49/2016/QĐ-
TTg 

1/11/2016 Quyết 
định 

về Quy chế quản lý rừng sản 
xuất, thay thế các điều về quản lý 
rừng sản xuất được quy định 
trong Quyết định 186/2006/QĐ-

TTg. 

 

Văn bản cấp Bộ 

80/2003/TTLT-

BNN-BTC 

03/09/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quyết định 
số 178/2001/QĐ-TTg ngày 
12/11/2001 của thủ tướng chính 
phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ 
của hộ gia đình, cá nhân được 
giao, được thuê, nhận khoán rừng 

và đất lâm nghiệp 

Mục I (5, 6, 7) Mục II 

(1, 2, 4, 5) 

40/2005/QĐ-
BNN 

07/07/2005 Quyết 
định 

Về việc ban hành Quy chế về 
khai thác gỗ và lâm sản khác 

Điều 18, 19, 26, 34, 
36, 38 

120/2005/TT-
BTC 

30/12/2005 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 
142/2005/NĐ-CP ngày 
14/11/2005 của Chính phủ về thu 
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tiền thuê đất, thuê mặt nước 

17/2006/TT-
BNN 

14/03/2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quyết định 
số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 
tháng 11 năm 2005 của thủ tướng 

chính phủ 

Mục II (1, 2, 3) Mục 
III (1, 2) 

102/2006/TT-

BNN 

13/11/2006 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị 
định số 135/2005/NĐ-CP ngày 
08/11/2005 của Chính phủ về 
việc giao khoán đất nông nghiệp, 
đất rừng sản xuất và đất có mặt 
nước nuôi trồng thủy sản trong 
các nông trường quốc doanh, lâm 

trường quốc doanh 

Phần I- Mục 4,5, Phần 

II, III 

38/2007/TT-
BNN 

25/04/2007 Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao 
rừng, cho thuê rừng, thu hổi rừng 
cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

và cộng đồng dân cư thôn 

Mục I (2, 3, 4). Mục 
II(1, 3), III (1), VI (1-

7) 

08/2009/TT-

BNN 

26/02/2009 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số 
chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản theo Nghị quyết số 
30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 

12 năm 2008 của Chính phủ 

Mục 2-Điều 1 

87/2009/TT-
BNNPTNT 

31/12/2009 Thông tư Hướng dẫn thiết kế khai thác 
chọn gỗ rừng tự nhiên 

Điều 1, 5, 6 

35/2011/TT-
BNNPTNT 

20/05/2011 Thông tư Hướng dẫn thực hiện  khai thác, 
tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

Điều 1, 3, 4, 16-19, 
24, 25 

80/2011/TT-
BNNPTNT 

23/11/2011 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định 

tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng 

 

07/2011/TTLT-
BNNPTNT-

BTNMT 

29/11/2011 Thông tư 
liên tịch 

Hướng dẫn một số nội dung về 
giao rừng, thuê rừng gắn liền với 

giao đất, thuê đất lâm nghiệp 

Điều 2, 4 

01/2012/TT-
BNNPTNT 

04/1/2012 Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp 

và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 

 

03/2012/TTLT-
BKHĐT-
BNNPTNT-

BTC 

06/05/2012 Thông tư 
liên tịch 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 
147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 
66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều 1, 9, 10, 11, 21 

20/2012/TT-
BNNPTNT 

07/05/2012 Thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục 

nghiệm thu thanh toán tiền chi trả 

dịch vụ môi trường rừng 

 

42/2012/TT-
BNNPTNT   

21/8/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 01/2012/TT-
BNNPTNT về hồ sơ lâm sản hợp 
pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm 
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sản 

62/2012/TTLT-
BNNPTNT-

BTC 

06/11/2012 Thông tư 
liên tịch 

Hướng dẫn cơ chế quản lý sử 
dụng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng 

Điều 3, 5 

60/2012/TT-
BNNPTNT 

09/11/2012 Thông tư Quy định về nguyên tắc, phương 

pháp xác định diện tích rừng 

trong lưu vực phục vụ chi trả dịch 

vụ môi trường rừng 

 

51/2012/TT-
BNNPTNT 

19/ 10/ 
2012 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiêṃ vu ̣

bảo vê ̣ và phát triển rừng quy 

định tại Quyết định số 57/QĐ-

TTg của thủ tướng chính phủ 

 

2362/CT-BNN-
TCLN 

16/07/2013 Chỉ thị về việc tăng cường thực thi chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng 

 

2487/QĐ-
BNN-TCLN 

24/10/2013 Quyết 
định 

về việc công bố diện tích rừng 

thuộc lưu vực trong phạm vi hai 

tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc 

thực hiện chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng  

 

30/2014/TT-
BTNMT 

6 /02/2014 Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất 

 

23/2014/TT-
BTNMT 

19/5/2014 Thông tư Về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất 

 

21/2016/ TT-
BNNPTNT 

28/6/2016 Thông tư quy định về khai thác chính và 

tận dụng, tận thu lâm sản, thay 

thế cho Thông tư số 35/2011/TT-

BNNPTNT ngày 20/5/2011 

 

 


