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PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRONG QUẢN LÝ, BẢO 

VỆ RỪNG TỰ NHIÊN & BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

trong dự thảo Luật BVPTR sửa đổi 

Nguyễn Tuấn Phú, Chuyên gia chính sách lâm nghiệp 

Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ 

1. Dự thảo chưa làm rõ được quan điểm mới về chức năng nhiệm vụ CHUYÊN 
NGÀNH của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, trong điều kiện phát 
triển mới của đất nước, và trong bối cảnh, xu hướng quốc tế đã, đang tập trung 
việc chuyển hướng quản lý, phát triển, khai thác ngành lâm nghiệp sang phục 
vụ cho mục tiêu phòng chống BĐKH, quản lý, bảo tồn tài nguyên ĐDSH trên 
phạm vi mỗi quốc gia và trên toàn cầu; 

 

2. Dự thảo chưa làm rõ được chức năng QLNN chuyên ngành về bảo tồn RTN, 
ĐDSH (rừng), phân biệt với chức năng QLNN tổng hợp về bảo tồn ĐDSH 
của Bộ TN-MT; do đó, chưa góp phần khắc phục được sự chồng chéo, vướng 
mắc về chức năng nhiệm vụ giữa Bộ TN-MT và Bộ NN&PTNT về BTTN; 

 

1. Chưa giải quyết được vấn đề tồn tại trong phân cấp, phân quyền quản lý giữa 
cấp TW và địa phương: việc quản lý và bảo vệ các khu RTN là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu của chính quyền các cấp: tổ chức quản lý RĐD còn 
tản mạn; tiêu chí phân cấp quản lý giữa TW và địa phương chưa rõ ràng; hệ 
thống cơ quan quản lý RĐD, RPH hộ chưa thống nhất, thậm chí còn có sự lẫn 
lộn về chức năng và vị trí pháp lý; 

ĐỀ XUẤT / THẢO LUẬN 

1. Dự thảo đã đảm bảo tránh hoặc giảm thiểu được tình trạng lạm quyền trong các 
quyết định chuyển đổi rừng tự nhiên bất hợp lý, thiếu cân nhắc; đồng thời 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? 

 

2. Dự thảo đã bảo đảm các điều kiện pháp lý để ngành Lâm nghiệp thực hiện chức 
năng QLNN chuyên ngành về bảo tồn RTN, ĐDSH rừng của Bộ NN-PTNT; đảm bảo sự 

phối kết hợp giữa Luật BVPTR với Luật ĐDSH: bảo tồn loài; hệ sinh thái rừng; tiếp cận, 
quản lý, khai thác sử dụng nguồn gen? 

 

3. Dự thảo phải quy định để ngành lâm nghiệp cần phải đặt mục tiêu xây dựng chiến 

lược quản lý, bảo vệ RTN và bảo tồn ĐDSH theo chức năng quản lý nhà nước chuyên 
ngành, ngang tầm với mục tiêu chiến lược BVPTR? Và cần quy định rõ chức năng 
này? 

 

4. Quản lý thống nhất các hệ thống RĐD và RPH từ TW đến địa phương? Trách nhiệm 
quản lý nhà nước và quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với các hệ thống rừng 
này? Chế tài về trách nhiệm đối với chính quyền, cơ quan quản lý các cấp? 


