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 HỘI THẢO 

QUẢN TRỊ RỪNG TỰ NHIÊN  
TRONG LUẬT BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG SỬA ĐỔI  

 

 

Đặt vấn đề 

 

Tiến trình sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004 đã thu hút sự quan 

tâm, tham gia và đóng góp của nhiều tổ chức phi chính phủ, cộng đồng chuyên gia thông 

qua các hoạt động tham vấn, hội thảo và đối thoại với nhiều bên liên quan. Dự thảo Luật 

BV&PTR sửa đổi (Dự thảo số 5) sẽ được trình bày tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 

(từ ngày 22/5 đến 20/6/2017) để các đại biểu quốc hội góp ý, trước khi được thông qua 

tại kỳ họp tiếp theo vào cuối năm 2017.  

 

Nội dung của dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi đã có nhiều đổi mới về cấu trúc và nội dung, 

nhằm mục đích “Thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát 

triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị 

trường và hội nhập quốc tế;…; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nghề rừng 

và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu và quốc phòng, an 

ninh”.  Việc sửa đổi luật này được kỳ vọng sẽ là động lực để nhà nước, doanh nghiệp và 

xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà 

nước về lâm nghiệp, chẳng hạn như kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 

Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó bao gồm “Thực hiện tốt công tác 

bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện nghiêm chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự 

nhiên,…”.    

 

Tài nguyên rừng tự nhiên của Việt Nam, bao gồm hệ thống rừng đặc dụng (2,05 triệu 

ha), rừng phòng hộ (3,87 triệu ha) và rừng sản xuất (3,91triệu ha)1, là một trong những 

đối tượng điều chỉnh trọng yếu của Luật BV&PTR. Vai trò và giá trị của rừng tự nhiên 

cũng đã được khẳng định với các nhận thức mới và chính sách tiến bộ trong những năm 

qua, như chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng hay Sáng kiến Giảm phát thải do 

Mất rừng và Suy thoái Rừng (REDD+). Tuy nhiên, diện tích và chất lượng srừng tự nhiên 

                                         
1 Quyết định 1819/QD-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2016 ngày 16 tháng 05 năm 2017 

 



2 | T r a n g  

 

của Việt Nam vẫn đang tiếp tục giảm sút nghiêm trọng bởi nhiều nguyên nhân khác 

nhau, trong đó, sức ép lớn đến từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Trên thực 

tiễn, thách thức quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên ở Việt Nam hiện nay 

liên quan đến hai khía cạnh chính. Thứ nhất, các tác động của hoạt động phát triển kinh 

tế - xã hội ngoài ngành lâm nghiệp đã dẫn đến các quy hoạch quản lý, bảo vệ rừng  tự 

nhiên bị thay đổi liên tục, đặc biệt là theo xu hướng giảm diện tích, gia tăng nguy cơ mất 

rừng và suy thoái rừng. Sau một loạt các dự án chuyển đổi rừng tự nhiên quy mô lớn 

trong những năm qua, đầu năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng ban hành chỉ 

thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 chỉ rõ nhu cầu của việc phải “… rà soát, đánh giá, kiểm 

soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện 

tích, chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế  quản lý, giám 

sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án phát triển 

thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch...” nhằm gìn 

giữ, bảo vệ vốn rừng tự nhiên còn lại.  Do đó, yêu cầu phối hợp liên ngành trong công tác 

quy hoạch lâm nghiệp, và xem xét, cân nhắc, loại bỏ các hoạt động, dự án có nguy cơ gây 

mất rừng trước mắt và lâu dài cần được luật hóa đầy đủ, rõ ràng. Thứ hai, do hạn chế 

trong công tác quy hoạch lâm nghiệp và sử dụng đất trước đây, cũng như các hoạt động 

xâm lấn, xâm canh của hộ gia đình cũng đã đẩy một diện tích đáng kể đất rừng tự nhiên 

vào tình trạng tranh chấp, mâu thuẫn về quyền sử dụng giữa các chủ thể khác nhau. Vì 

vậy, để giảm nguy cơ mất rừng tự nhiên, yêu cầu phục hồi rừng trên các vùng đất có 

tranh chấp cần được thúc đẩy thông qua các quy định đảm bảo rõ ràng quyền của hộ gia 

đình, cộng đồng, bao gồm cả khía cạnh luật tục; cơ chế chia sẻ lợi ích, và cách thức hợp 

tác giữa người dân và nhà nước. Những vấn đề nêu trên đặt ra những thách thức lớn cho 

ngành lâm nghiệp để có thể tìm kiếm những quyết sách hiệu quả, một mặt, kiểm soát và 

ngăn chặn tình trạng bao chiếm, chuyển đổi rừng tự nhiên một cách bất hợp lý và lãng 

phí; mặt khác, đảm bảo được tính toàn vẹn, tiếp tục gìn giữ, phục hồi và mở rộng vốn 

rừng tự nhiên trên toàn quốc.  

 

Là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của ngành lâm nghiệp, liệu dự thảo Luật 

BV&PTR sửa đổi hiện nay đã được thiết kế để đảm bảo giải quyết được các vấn đề tồn 

tại này thông qua việc thiết lập lại và thúc đẩy chất lượng quản trị rừng tốt hơn ở Việt 

Nam? Để trả lời câu hỏi này, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) mong 

muốn các tổ chức và cá nhân quan tâm cùng phối hợp rà soát và đánh giá các nội dung, 

quy định của dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi (dự thảo số 5) về các vấn đề: 

 

1. Quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch rừng (cấp quốc gia, địa phương): Dự thảo hiện 

hành có đảm bảo tính minh bạch và hợp tác liên ngành trong thiết kế, xây dựng và thực 

hiện quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp hay không? Các quy định của dự thảo Luật có thể 

đảm bảo quy hoạch sẽ được tôn trọng, tuân thủ và không bị phá vỡ bởi các can thiệp 

trong và ngoài ngành lâm nghiệp khi thực hiện hay không?   
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2- Phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên: Dự thảo hiện hành 

liệu có đảm bảo tránh được hoặc giảm thiểu được tình trạng lạm quyền trong các quyết 

định chuyển đổi rừng tự nhiên bất hợp lý, thiếu cân nhắc? Làm thế nào để có thể kiểm 

soát tốt hơn và đảm bảo yêu cầu giải trình trách nhiệm, cũng như tuân thủ pháp luật của 

các bên có trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên? Tính nhất quán, rõ ràng về 

chức năng, thẩm quyền của các bên để đảm bảo rằng các quá trình quyết định (chuyển 

đổi rừng tự nhiên) sẽ được xem xét và cân nhắc toàn diện?  

 

3- Phục hồi và mở rộng diện tích rừng tự nhiên: Dự thảo hiện hành có đảm bảo 

quyền và lợi ích của các chủ rừng, nhất là hộ gia đình và cộng đồng, tham gia phục hồi 

rừng tự nhiên, nhất là trên các khu vực có mâu thuẫn sử dụng đất trong hoặc sát ranh 

giới các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ? Môi trường pháp lý có thể khuyến khích 

khối tư nhân tham gia hợp tác công – tư trong đầu tư, phát triển rừng tự nhiên, mở rộng 

cảnh quan rừng và hưởng lợi từ DVMTR?  

 

Ban tổ chức mong muốn những thảo luận và khuyến nghị về các nội dung nên trên sẽ 

góp phần cùng các đại biểu Quốc hội, Bộ NN&PTNT và Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện 

dự thảo Luật trước khi chính thức phê duyệt vào kỳ họp cuối năm nay.  

 

Mục tiêu hội thảo 

 

1- Rà soát và đánh giá dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi (dự thảo số 5) dựa trên các nguyên 

tắc quản trị rừng nhằm đảm bảo khung pháp lý lâm nghiệp này sẽ thúc đẩy năng lực 

kiểm soát, giảm thiểu quá trình chuyển đổi rừng tự nhiên; tăng cường bảo vệ, phục hồi 

và mở rộng vốn rừng hiện có của Việt Nam trong tương lai;  

 

2- Tổng hợp các đề xuất, góp ý gửi các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và Ban 

soạn thảo nhằm điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Luật BVPTR sửa đổi, đặc biệt đối với các 

quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng tự nhiên. 
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Chương trình hội thảo (dự kiến) 

 

Thời gian Nội dung – Hoạt động 

8.00-8.15 Đón tiếp và đăng ký đại biểu 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

8.15-8.20 Phát biểu khai mạc và trình bày đề dẫn hội thảo  

Ông Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

8.30-9.30 Chuyên đề 1: Quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch rừng 

”Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch rừng trong dự thảo Luật BVPTR 

sửa đổi”  

TS. Vũ Văn Mễ, Chuyên gia lâm nghiệp  

 

Thảo luận chung  

Điều hành: TS. Vũ Văn Mễ và ông Nguyễn Việt Dũng  

9.30-9.45 Nghỉ giải lao 

9.45-11.00 Chuyên đề 2: Phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên 

“Phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên tại Việt Nam”  

Ông Nguyễn Hữu Tuấn Phú, Chuyên gia tư vấn chính sách lâm nghiệp 

 

Thảo luận chung  

Điều hành: Ông Nguyễn Hữu Tuấn Phú và ông Nguyễn Việt Dũng  

11.00-12.00 Chuyên đề 3: Phục hồi và mở rộng diện tích rừng tự nhiên 

“Phục hồi và mở rộng diện tích rừng tự nhiên thông qua các mô hình hợp tác 

công-tư’  

GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung, Viện Quản lý Rừng Bền vững và Chứng chỉ 

Rừng.   

 

Thảo luận chung  

Điều hành: GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung và ông Nguyễn Việt Dũng  

12.00-12.15 Tóm tắt kết quả hội thảo 

PanNature 

12.15-13.30 Nghỉ ăn trưa 

13.30-17.00 Tổng hợp, soạn thảo biên bản góp ý dự thảo Luật BVPTR sửa đổi gửi Đại 

biểu Quốc hội  

PanNature  

 


