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Góp ý cho Dự thảo 5.0 
Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng sửa đổi

Chủ đề
Hợp tác và liên kết của cộng đồng, hộ gia đình theo 

chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp

Thông tin cơ bản

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:

Mục 2 (Tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp) của Chương 6 (Quản lý

nhà nước về lâm nghiệp) có ghi:

– Khuyến khích liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh
tế, trong nội bộ các thành phần kinh tế, đặc biệt là liên kết,

liên doanh giữa các công ty lâm nghiệp với hộ gia đình để
trồng rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

– Khuyến khích liên kết các doanh nghiệp và các tác nhân trong
các khâu trồng rừng, khai thác, chế biến, thương mại lâm

sản và dịch vụ để hình thành chuỗi giá trị của sản phẩm lâm
nghiệp.
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Vai trò của cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân trong 
chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp

Loại đất loại rừng
Tổng diện 

tích 
Hộ gia đình Cộng đồng 

Hộ gia 
đình 

Cộng 
đồng 

Tổng 

Tổng cộng 14,061,856 3,145,967 1,110,408 22.37 7.90 30.27 
I. Rừng tự nhiên 10,175,519 1,398,187 1,062,340 13.74 10.44 24.18 
1. Rừng gỗ 8,463,050 1,004,363 911,507 11.87 10.77 22.64 
2. Rừng tre nứa 299,768 99,374 18,866 33.15 6.29 39.44 
3. Rừng hỗn giao 1,122,205 218,728 130,783 19.49 11.65 31.15 
4. Rừng ngập mặn 19,559 2,503 87 12.80 0.44 13.24 
5. Rừng núi đá 270,938 73,219 1,097 27.02 0.40 27.43 
II. Rừng trồng 3,886,337 1,747,781 48,069 44.97 1.24 46.21 
1. Rừng trồng có trữ 
lượng (không bao gồm 
rừng ngập mặn)

2,473,751 1,054,642 36,763 42.63 1.49 44.12 

2. Rừng trồng chưa có 
trữ lượng (không bao 
gồm rừng ngập mặn)

852,842 469,982 5,610 55.11 0.66 55.77 

3. Tre luồng 73,293 73,290 - 100.00 - 100.00 
4. Cây lâu năm (cao su, 
đặc sản) trên đất lâm 
nghiệp

448,800 133,872 5,692 29.83 1.27 31.10 

5. Rừng ngập mặn
37,652 15,994 

3 42.48 0.01 42.49 

Hợp tác, liên kết là nhu cầu cấp thiết ở các địa phương

Khảo sát tại 3 tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh cho thấy nhu cầu
hợp tác và liên kết của cộng đồng, hộ gia đình theo liên kết ngang lẫn
liên kết dọc trong chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp là rất lớn.
Đặc biệt là ở Phú Thọ và Quảng Ninh, nơi người dân có thế mạnh về
trồng keo và bồ đề.

Lý do:

- Giảm chi phí khi mở đường vận xuất để vận chuyển gỗ rừng trồng

- Tăng cường sức mạnh tập thể để tuần tra bảo vệ, phòng trừ sâu
bệnh và đặc biệt là khả năng mặc cả với tư thương mua gỗ rừng
trồng

- Huy động được vốn đầu tư trong trồng rừng và bao tiêu sản phẩm
rừng trồng
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Các mô hình có cả liên kết ngang và liên kết dọc

Tỉnh Quảng Trị: 

Hội các nhóm 
hộ có chứng chỉ 
rừng tỉnh Quảng 
Trị 
1.722 ha/ 564 
hộ

- Công ty cổ 
phần thương 
mại Quảng Trị
- Doanh nghiệp 
tư nhân Thu 
Hằng
- Doanh nghiệp 
tư nhân Nguyên 
Phong 

Công ty TNHH 
Scansia Pacific

Tập đoàn IKEA

Trồng rừng có 
chứng chỉ FSC

Thu mua và sơ 
chế, có chứng 
chỉ CoC

Sản xuất gỗ  nội, 
ngoại thất, có 
chứng chỉ CoC

Cung cấp các 
sản phẩm gỗ  
nội, ngoại thất

Các mô hình có cả liên kết ngang và liên kết dọc

Tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Hội Chủ rừng 
phát triển bền 
vững Thừa 
Thiên Huế 
(FOSDA) 
950,96 ha/ 
241 hộ

- Doanh 
nghiệp tư 
nhân Hòa Nga

Công ty TNHH 
Scansia Pacific

Tập đoàn IKEA

Trồng rừng có 
chứng chỉ FSC

Thu mua và sơ 
chế, có chứng 
chỉ CoC

Sản xuất gỗ  
nội, ngoại thất, 
có chứng chỉ 
CoC

Cung cấp các 
sản phẩm gỗ  
nội, ngoại thất
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Các mô hình có cả liên kết ngang và liên kết dọc

Tỉnh Yên Bái: 

Hội các nhóm 
hộ có chứng 
chỉ rừng FSC 
Yên Bình
1.737,5 ha/ 
494 hộ

Công ty TNHH 
Sản xuất và 
Thương mại 
Phạm Trung

Công ty cổ
phần Lâm sản 
Nam Định 
(NAFOCO)

Tập đoàn IKEA

Trồng rừng có 
chứng chỉ FSC

Thu mua và sơ 
chế, có chứng 
chỉ CoC

Sản xuất gỗ  
nội, ngoại thất, 
có chứng chỉ 
CoC

Cung cấp các 
sản phẩm gỗ  
nội, ngoại thất

Các mô hình có cả liên kết ngang và liên kết dọc

Tỉnh Tuyên Quang:

Hội các nhóm 
hộ có chứng 
chỉ rừng FSC 
Yên Sơn
848,09 ha/ 
197 hộ

Công ty 
Woodsland

Tập đoàn IKEA

Trồng rừng có 
chứng chỉ FSC

Thu mua và sơ 
chế, có chứng 
chỉ CoC

Sản xuất gỗ  
nội, ngoại thất, 
có chứng chỉ 
CoC

Cung cấp các 
sản phẩm gỗ  
nội, ngoại thất
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Các mô hình liên kết dọc 1 khâu

Quảng Ninh liên kết trồng rừng theo hình thức hợp đồng giao khoán 
giữa các hộ gia đình trồng rừng và CTLN Cẩm Phả để khai 
thác nguyên liệu chế biến dăm, gỗ trụ mỏ

Phú Thọ liên kết trồng rừng theo hình thức hợp đồng giao khoán 
giữa các hộ gia đình trồng rừng và công ty Lâm nghiệp 
Đoan Hùng và công ty Lâm nghiệp Tam Thắng để cung cấp 
nguyên liệu gỗ giấy. Hai công ty này cung cấp gỗ nguyên 
liệu giấy cho Tổng công ty Giấy Việt Nam theo hình thức 
liên kết công ty mẹ - công ty con

Quảng Trị liên kết trồng rừng theo hình thức các hộ gia đình góp vốn 
bằng công lao động với các công ty Lâm nghiệp Đường 9, 
công ty Lâm nghiệp Triệu Hải. 

Thừa Thiên 
Huế

CTLN Nam Hòa ký hợp đồng với các hộ gia đình góp vốn 
bằng công lao động

Diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC của HGĐ

Đến tháng 3/2017, tổng diện tích rừng
có chứng chỉ FSC được cấp cho các nhóm
hộ trồng rừng ở Việt Nam là 6.311 ha/
1.795.859 ha;

Bằng 0,35% tổng diện tích rừng trồng do
các hộ gia đình và cộng đồng đang quản
lý;

Còn 99,65% diện tích rừng trồng của các
hộ gia đình, cộng đồng chưa được hỗ
trợ, thúc đẩy để tham gia hợp tác liên
kết trồng rừng gỗ lớn hướng đến có
chứng chỉ rừng.

Có FSC

Không FSC

SO SÁNH DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG CÓ CHỨNG CHỈ 
FSC VÀ KHÔNG CÓ FSC CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH
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Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự 
thảo 5.0 của Luật BVPTR sửa đổi

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ
của cộng đồng dân cư được
giao rừng
1. Quyền
b) Được Nhà nước bảo
đảm kinh phí bảo vệ và phát
triển rừng phòng hộ, rừng
đặc dụng giao cho cộng
đồng dân cư.

Cộng đồng dân cư cần có
quyền tương tự như chủ
rừng là ban quản lý rừng đặc
dụng và rừng phòng hộ khi
được luật quy định “Được
ngân sách nhà nước đầu tư
bảo vệ và phát triển rừng”

Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự 
thảo 5.0 của Luật BVPTR sửa đổi

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của cộng
đồng dân cư được giao rừng
d) Được khai thác lâm sản quy định 
tại Điều 66, Điều 69, Điều 72, Điều 73 
và được chia sẻ lợi ích từ rừng theo 
chính sách của Nhà nước, được góp 
vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng.
2. Nghĩa vụ 
c) Đảm bảo duy trì diện tích rừng của 
cộng đồng; không được chuyển đổi, 
chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, 
góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng 
rừng.

Thực tế ở rất nhiều địa
phương, cộng đồng chỉ được
giao những khu rừng nghèo
đã bị khai thác cạn kiện. Để
đầu tư sức lao động dài hạn
vào rừng cộng đồng trước khi
những lợi ích vật chất có thể
được khai thác, người dân
cần được thế chấp, cho thuê,
hoặc góp vốn kinh doanh từ
rừng được giao.
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Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự 
thảo 5.0 của Luật BVPTR sửa đổi

Điều 79. Cơ chế, chính sách phát 
triển chế biến, thương mại lâm 
sản của Nhà nước
1. Nhà nước có cơ chế tín dụng 
ưu đãi cho các cộng đồng và hộ 
gia đình liên kết trồng rừng theo 
hướng gỗ lớn và gỗ có chứng chỉ, 
đặc biệt cho các năm ở cuối chu 

kỳ, cơ chế đất đai, chính sách 
thuế, phí. Ưu tiên hình thành 
những cơ sở chế biến lâm sản 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, 
thân thiện môi trường.

Mặc dù quản lý đến 46,21% diện
tích rừng trồng của cả nước
nhưng so với các chủ rừng khác,
các cộng đồng và hộ gia đình
không được đào tạo, tập huấn bài
bản, tiềm lực kinh tế để đầu tư

cho việc liên kết trồng rừng theo
hướng gỗ lớn và gỗ có chứng chỉ
là rất hạn chế. Việc cung cấp cơ
chế tín dụng ưu đãi sẽ giúp cho
các chủ rừng này có thể kéo dài
chu kỳ sản xuất.

Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong dự 
thảo 5.0 của Luật BVPTR sửa đổi

Điều 79. Cơ chế, chính sách phát 
triển chế biến, thương mại lâm 
sản của Nhà nước
4. Nhà nước có chính sách ưu
tiên cho các cộng đồng và hộ gia
đình liên kết trồng rừng theo
hướng gỗ lớn và gỗ có chứng chỉ
trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn
nhân lực, hỗ trợ phát triển thị
trường; ứng dụng khoa học kỹ
thuật và công nghệ và phát triển
thị trường lâm sản nội địa, quốc
tế.

Để lực lượng chủ rừng này thực
sự phát huy hết tiềm năng và thế
mạnh của mình rất cần các cơ chế
chính sách cụ thể của nhà nước
ưu tiên cho họ, cả về cơ chế tín
dụng ưu đãi, đặc biệt cho các
năm ở cuối chu kỳ trồng rừng
cũng như các chính sách hỗ trợ
đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ
phát triển thị trường; ứng dụng
khoa học kỹ thuật và công nghệ
và phát triển thị trường lâm sản

nội địa, quốc tế.
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Cám ơn!


