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RỪNG TỰ NHIÊN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ RỪNG TỰ 

NHIÊN TẠI VIỆT NAM  

Nguyễn Ngọc Lung, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) 

 

Rừng tự nhiên (RTN) là một kiểu rừng mà thiên nhiên chọn lọc lâu đời và ban tặng cho 

loài người, cùng tồn tại và phát triển trên trái đất này. Do được chọn lọc tự nhiên, mà tự 

nhiên là hoàn cảnh sống có nhiều biến đổi trong suốt cả thời gian dài hàng nghìn hàng 

triệu năm, mà mỗi giai đoạn này lại có sự ổn định tương đối của hoàn cảnh sống (khí hậu, 

đất đai) đã tạo ra các hệ sinh thái rừng phù hợp nhất phân bố tại các hoàn cảnh thích ứng 

khác nhau. Con người là chủ trái đất đã từng quản lý sử dụng rừng sao cho đạt được các 

mong muốn mà rừng có khả năng cung cấp tốt nhất cho mình, song trong quá khứ và cả 

một số trường hợp hiện nay, chính con người cũng là tác nhân sử dụng không hợp lý, 

không những không thu được hiệu quả cung cấp cao nhất và bền vững nhất của rừng, mà 

tại nhiều nơi, nhiều lúc còn hủy hoại rừng, gây ra các tổn thất không lường trước do vô 

trách nhiệm hoặc kém hiểu biết về RTN. Đó chính là nội dung cần bàn luận xem theo tiêu 

chuẩn đáp ứng cao nhất cho con người về vật chất và dịch vụ thì việc ứng xử với RTN như 

thế nào là bền vững và hiệu quả nhất, từ đó từng bước sửa đổi các quy định liên quan 

trong hệ thống pháp luật quản lý, bảo vệ rừng.  

 

Rừng tự nhiên tại Việt Nam và lịch sử diễn biến rừng 

Khái niệm 

Ngày nay ta thường nói để nghiên cứu một đối tượng sinh học như sản phẩm nông nghiệp, 

khu rừng, lâm sản thì phải sử dụng cách tiếp cận theo hệ sinh thái. Như vậy có nghĩa là 

không khảo sát 1 sinh vật hay một quần thể riêng biệt tách rời với hoàn cảnh sống của nó, 

vì kết quả nghiên cứu sẽ không phản ánh được đặc tính của quần thể đã được chọn lọc tự 

nhiên trong hệ sinh thái.  Đối với hệ sinh thái rừng tự nhiên, tham khảo định nghĩa “Rừng 

là một bộ phận của cảnh quan địa lý, trong đó bao gồm một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, 

cây cỏ, động vật và vi sinh vật. Trong quá trình phát triển của mình chúng có mối quan hệ 

sinh học và ảnh hưởng lẫn nhau và với hoàn cảnh bên ngoài tổng thể đó”1. Rừng tự nhiên 

tức là mọi hệ sinh thái rừng được hình thành và phát triển trong điều kiện chưa có sự can 

thiệp của con người. 

 

Sự phân bố của rừng trên trái đất có tính chất theo đới tự nhiên. Căn cứ vào điều kiện sinh 

thái, thành phần, cấu trúc, đặc điểm sinh trưởng và sản lượng, rừng được chia thành các 

loại sau: 

 Rừng lá kim hay rừng Taiga ở các vùng khí hậu lạnh hai cực 

 Rừng hỗn giao của vùng khí hậu ôn đới bao gồm các loại rừng lá kim và lá rộng 

                                                             
1 Phùng Ngọc Lan, Hoàng Kim Ngũ, 1998, 2005- Sinh thái rừng. NXB Nông nghiệp 
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 Rừng ẩm vùng khí hậu nóng, có các loại rừng lá rộng và lá kim 

 Rừng mưa xích đạo 

 Rừng các vùng khô được gọi là rừng thưa hạn sinh. 

Khái niệm rừng thường gặp nhiều ở trong lý thuyết. Ngoài thực tế kinh doanh, “rừng” 

được hiểu đồng nhất với khái niệm “lâm phần”, là những khu rừng tương đối đồng nhất về 

các thành phần cây gỗ, cây bụi và các động vật trên mặt đất. Khái niệm về “lâm phần” rất 

giống với khái niệm “quần thể thực vật rừng” hoặc là “quần xã thực vật rừng”, là đơn vị 

cơ bản nhất của rừng. Nếu hợp nhất các thành phần thực vật của lâm phần với tất cả các 

loài động vật, vi sinh vật, đất và hoàn cảnh sống của chúng thì chúng ta sẽ có “quần lạc địa 

sinh rừng”.  

Động thái rừng tự nhiên  

Ấn phẩm đầu tiên công bố số liệu về rừng tại Đông Dương là của Tổng thanh tra Lâm 

nghiệp Maurand năm 19432. Khi đó trên lãnh thổ Việt nam có 14,3 triệu ha RTN, chưa có 

rừng trồng, với độ che phủ là 43%. Sau ½ thế kỷ, mặc dù diện tích rừng trồng đã tăng dần 

từ năm 1976 và đạt 0,745 triệu ha 1992 nhưng rừng tự nhiên đã bị suy giảm mạnh, chủ yếu 

do chiến tranh, sức ép phát triển dân số và yêu cầu sản xuất lương thực. Diện tích rừng tự 

nhiên thấp nhất vào năm 1992, chỉ 9,18 triệu ha, độ che phủ rừng toàn quốc là 27,8%.  

Kể từ 1992, nhờ Chương trình 327 (giai đoạn 1992-1997) và Chương trình 5 triệu hecta 

rừng-661, diện tích rừng Việt Nam đã tăng đáng kể, tuy nhiên rừng tự nhiên vẫn tiếp tục 

bị suy thoái. 

Bảng 1: Diễn biến diện tích rừng từ khi có thống kê tại Việt Nam 3 

 

Năm 

Diện tích rừng (triệu ha) Độ che phủ 

RTN Rừng trồng Tổng % 

1943 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2010 

2015 

14,300 

11,077 

10,176 

9,038 

8,430 

8,252 

9,444 

10,305 

10,176 

0,000 

0,092 

0,422 

0,584 

0,745 

1,050 

1,471 

3,083 

3,886 

14,300 

11,169 

10,680 

9,892 

9,175 

9,302 

10,915 

13,388 

14,062 

43,0 

33,8 

32,1 

30,0 

27,8 

28,2 

33,2 

39,1 

40,8 

 

Bảng 1 đã thể hiện sự giảm sút có quy luật của RTN từ 1943 đến nay, trong đó rừng tự 

nhiên liên tục suy giảm trong giai đoạn 1943-1992. Như vậy, rõ ràng nguyên nhân gây mất 

rừng không phải chỉ do chiến tranh. Chỉ khi thừa nhận nguyên nhân mất rừng là do áp lực 

                                                             
2 Mausand. P, 1943. L’indochine Forestiere. BEI, Hà nội 
3 Nguyễn Ngọc Lung, 2015. Quản lý rừng Bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam. SFMI 
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gia tăng dân số và nhu cầu sản xuất lương thực thì mới cần xác định nguyên nhân và tìm 

giải pháp khắc phục. 

 

Kể từ 1992, Việt Nam chương trình 327 với mục tiêu khôi phục sinh thái rừng, phủ xanh 

đất trống đồi núi trọc (1992-1997) và sau đó là chương trình 5 triệu hecta rừng (1997-

2010), là bước tiếp theo của chương trình 327, nhưng có thêm mục tiêu trồng rừng kinh tế 

để bù đắp thiếu hụt gỗ dân dụng và gỗ xuất khẩu. 

 

Từ các chủ trương đúng đắn này, diện tích rừng trồng đã tăng vọt từ 92.000 ha năm 1995 

lên 3,9 triệu ha năm 2015. Rừng trồng không chỉ cung cấp củi, gỗ dân dụng và công nghiệp 

trong nước, mà còn cung cấp tới 60% nhu cầu nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Rừng 

trồng, nhất là thuộc khu vực hộ gia đình, chính là nguyên nhân giảm áp lực tàn phá RTN 

mà trước đây không có nguyên liệu thay thế. 

 

Thành tựu lớn nhất và lâu dài nhất của chương trình 327 và dự án 661, ngoài mục tiêu kinh 

tế và cải tạo môi trường sinh thái, chính là xã hội hóa thành công tổ chức ngành lâm nghiệp, 

toàn dân tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng, đến mức nay có thể coi là đã sử dụng hầu hết 

đất trống đồi núi trọc, cải thiện thu nhập lâu dài cho người dân khu vực nông thôn miền 

núi. Tốc độ mất RTN nhờ đó cũng chững lại trong thời gian 2005-2015. 

So sánh lợi ích vủa RTN với rừng trồng 

Về chức năng kinh tế và dịch vụ 

Các nhà khoa học đã thống nhất định nghĩa về RTN và rừng trồng. Tuy nhiên, một số công 

trình sử dụng thêm khái niệm “rừng bán tự nhiên” (hay nửa tự nhiên) thì có nghĩa là nguồn 

gốc hình thành rừng từ hoàn cảnh tự nhiên, không có sự can thiệp (tác động) của con người, 

nhưng đã qua sự quản lý như khai thác gỗ chọn, làm giàu rừng hay tác động nhẹ ít  làm 

thay đổi kết cấu rừng về tổ thành loài cây, kết cấu tầng thứ, vẫn giữ được tính chất RTN 

(hoặc phục hồi theo hướng rừng nguyên thủy). Vậy trừ các khu rừng nguyên sinh đang bảo 

tồn hoặc ở nơi chưa phát hiện ra, còn lại RTN hiện nay đều là rừng bán tự nhiên. Song 

điều đó không ảnh hưởng nhiều tới chức năng cung cấp hoặc phòng hộ của khu rừng. 

Về khả năng cung cấp lâm sản 

Rừng trồng có các lợi thế và tiềm năng tóm tắt như sau: 

 Năng suất gỗ cao, trung bình đạt 10-20m3/ha/năm (từ 5-30m3/ha/năm) tùy theo lập 

địa, loài và kỹ thuật lâm sinh 

 Các lâm sản khác được áp dụng công nghệ cao hiện đại nên có thể đạt tối ưu trong 

từng hoàn cảnh (cải thiện giống, điều chỉnh không gian dinh dưỡng, tưới nước, bón 

phân, áp dụng công nghệ cao, hiện đại) 

 Cung cấp gỗ với khối lượng lớn, đúng quy cách, chất lượng đồng đều, dễ cơ giới 

hóa 

 Dễ dàng thay đổi mục tiêu chất lượng, chủng loại sản phẩm theo thị trường. 
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 Tỷ lệ gỗ thương phẩm hoặc sản phẩm/tổng sinh khối đạt 70-80%, rừng tự nhiên chỉ 

đạt 50-60%. 

 Tại các nước nghèo đói hoặc đang phát triển, thu nhập kinh tế từ rừng trồng sẽ còn 

duy trì thêm nhiều năm, mặc dù thế giới đã thay thế gỗ bằng nhiều loại nguyên liệu 

tốt hơn, rẻ hơn như nhôm, kính, sắt thép, chất dẻo tổng hợp nhằm mục đích bảo vệ 

các tác dụng phòng hộ môi trường không thể thay thế được. 

Về tiềm năng phòng hộ môi trường 

 Do rừng tự nhiên được hình thành qua chọn lọc tự nhiên nên bền vững hơn trong 

các hoàn cảnh biến đổi bất lợi như hạn hán, ngập lụt, cháy rừng, sâu bệnh, biến đổi 

khí hậu, phòng chống sa mạc hóa v.v. 

 Khả năng chống xói mòn của rừng tự nhiên cao gấp nhiều lần rừng trồng do kết cấu 

rừng và lớp thảm tươi, thảm mục che phủ mặt đất. Đối với rừng tự nhiên có đủ 3 

tầng tán (tầng ưu thế sinh thái, tầng trung gian, tầng thảm tươi và cây tái sinh) thì 

xói mòn đất coi là 0 dù trên đất dốc hay khi có mưa lớn. 

 Rừng tự nhiên cản dòng chảy mặt đất rất hiệu quả, dù mưa lớn và lâu nhưng lượng 

mưa thấm trên lớp thảm mục, mùn, ngấm qua mặt đất theo chiều sâu tạo thành dòng 

chảy ngầm. Khi hạn chế được dòng chảy mặt thì không có hiện tượng xói mòn đất, 

cũng không tạo ra lũ ống, lũ quét.  Đặc điểm này rất quan trọng cho việc giữ bằng 

được rừng tự nhiên tại đầu nguồn trong mọi khu rừng phòng hộ nguồn nước.  

 Khai thác rừng tự nhiên chỉ chặt cây to, cây già giải phóng sự sinh trưởng cho lớp 

cây non mà vẫn giữ được các chức năng môi trường và lợi ích xã hội, thì thế giới 

hiện đại gọi là quản lý rừng bền vững (QLRBV), còn cách khai thác chọn 1 phần 

cây to cây già để cải thiện rừng theo chu kỳ, người ta gọi là “khai thác giảm thiểu 

tác động” (RIL) mà cả thế giới đang áp dụng. Vì vậy rừng tự nhiên được coi là kho 

nguyên liệu tự tái tạo được. 

Bảng 2. So sánh lượng xói mòn đất và dòng chảy mặt dưới các loại rừng tại lâm trường Hữu 

Lũng, Lạng Sơn 

TT Cấu trúc rừng Độ tàn 

che 

Xói mòn đất Dòng chảy mặt 

tấn/ha % m3/ha % 

1 

2 

RTN hỗn loại 3 tầng 

RTN nghèo kiệt 

0,8 

0,4 

1,28 

1,82 

100 

142 

220,6 

287,6 

100 

130 

3 

4 

Rừng tre nứa 

Rừng tre nứa 

0,7 

0,5 

1,55 

1,97 

100 

127 

371,8 

497,6 

100 

134 

5 

6 

Rừng non thuần loài 

Rừng non thuần loài 

0,7 

0,4 

0,32 

0,29 

100 

122 

214,3 

66,3 

100 

150 
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                                                        Nguồn: Bùi Ngạnh & Nguyễn Danh Mô, 1977 

Bảng 3. Phân phối nước mưa tạo dòng chảy mặt, chảy ngầm4 

TT Loại rừng  Giữ lại ở 

tán rừng % 

Chảy men 

thân cây % 

Tạo dòng 

chảy mặt % 

Tạo dòng 

chảy ngầm 

% 

1 

2 

3 

4 

RTN 3 tầng, tàn che 0,4 

Rừng 1 tầng, tàn che 0,7 

RTN 3 tầng, tàn che 0,8 

RTN 2 tầng, tàn che 0,6 

5,7 

6,2 

11,7 

10,3 

1,2 

1,4 

3,4 

1,5 

1,7 

1,9 

1,3 

1,4 

92,5 

91,9 

87,0 

88,3 

 

Chính nhờ khả năng điều tiết nước của rừng tự nhiên nên các khu vực sông suối, hồ thủy 

lợi, khu vực thủy điện luôn đòi hỏi phải có rừng phòng hộ đầu nguồn.  

Rừng tự nhiên là thành phần hết sức cần thiết để phòng hộ, điều tiết nguồn nước ở những 

địa hình xung yếu và rất xung yếu. Diện tích rừng phòng hộ ban đầu vào khoảng 6-8 triệu 

ha và giảm dần, chỉ còn 4,46 triệu ha (tính đến cuối năm 2015), một phần vì chuyển đổi 

diện tích làm hồ chứa nước phục vụ sản xuất điện, một phần vì thu hẹp rừng phòng hộ 

chắn gió, chắn sóng mặn ven biển. Rừng và đất ngập nước còn có vai trò vô cùng quan 

trọng trong bảo vệ đê điều và chắn sóng, chắn bão. Các đai rừng phòng hộ này có khả năng 

làm giảm tốc độ và cường độ bão từ biển vào đất liền. Tuy nhiên, cần phải lưu ý tình trạng 

rừng ngập mặn bị chuyển đổi thành đất nuôi trồng thủy hải sản.  

Sự đa dạng, phong phú của nguồn gen sinh vật rừng  

Hầu hết các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn loài đều được thành lập tại 

các khu rừng tự nhiên bị tác động. 

Theo Nguyễn Nghĩa Thìn (1997) nước ta có khoảng 11.373 loài thực vật thuộc 2524 chi 

và 378 họ. Các nhà thực vật học dự đoán con số loài thực vật ở nước ta còn có thể lên đến 

15.000 loài. Trong các loài cây nói trên có khoảng 7.000 loài thực vật có mạch, số loài 

thực vật đặc hữu của Việt Nam chiếm khoảng 30% tổng số loài thực vật ở miền Bắc và 

chiếm khoảng 25% tổng số loài thực vật trên toàn quốc (Lê Trần Chấn, 1997), có ít nhất 

1.000 loài cây đạt kích thước lớn, 354 loài cây có thể dùng để sản xuất gỗ thương phẩm. 

Các loài tre nứa ở Việt Nam cũng rất phong phú, trong đó có ít nhất 40 loài có giá trị 

thương mại. Sự phong phú về loài cây đã mang lại cho rừng Việt Nam những giá trị to lớn 

về kinh tế và khoa học. Theo thống kê của Viện Dược liệu (2003), hiện nay đã phát hiện 

được 3.850 loài cây dùng làm dược liệu chữa bệnh, trong đó chữa được cả những bệnh nan 

y hiểm nghèo. Theo thống kê ban đầu, đã phát hiện được 76 loài cây cho nhựa thơm, 600 

loài cây cho tananh, 500 loài cây cho tinh dầu và 260 loài cây cho dầu béo. Về động vật, 

                                                             
4 Như trên 
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theo Đặng Huy Huỳnh (1997), nước ta có khoảng 11.050 loài động vật bao gồm 275 loài 

và phân loài thú, 828 loài chim (nếu tính cả phân loài thì khu hệ chim nhiệt đới nước ta lên 

đến 1.040 loài và phân loài), 260 loài bò sát và 82 loài ếch nhái, khoảng 7.000 loài côn 

trùng và hàng nghìn loài động vật đất, đặc biệt có nhiều ở đất rừng v.v. Theo tư liệu của 

IUCN/CNPPA (1986) khu hệ động vật Việt Nam khá giầu về thành phần loài và có mức 

độ cao về tính đặc hữu so với các nước trong vùng phụ Đông Dương. Trong số 21 loài khỉ 

có trong vùng phụ này thì Việt Nam có 15 loài, trong đó có 7 loài và phân loài đặc hữu 

(Eudey 1987). Theo Mackinon, trong vùng phụ có 49 loài chim đặc hữu thì Việt Nam đã 

có 33 loài trong đó có 10 loài đặc hữu của Việt Nam. 

Rừng tự nhiên Việt nam được coi là một trong các vùng có tính đa dạng cao của thế giới. 

Song quá trình xây dựng các khu bảo tồn ĐDSH đã được làm sớm và bảo vệ tốt. Diện tích 

và nguồn gen ít bị tuyệt chủng (trừ trường hợp khu bảo tồn tê giác Cát Lộc và nguồn gen 

voi có bị suy giảm chưa khắc phục được. 

Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng diện tích rừng chuyên trách bảo tồn ở thế giới là 

các vườn quốc gia, các khu bảo tồn loài, cảnh quan,…chỉ chiếm diện tích 10-20% và chỉ 

chứa được khoảng 50% nguồn gen quý hiếm. Các loại rừng khác như rừng sản xuất (RSX), 

rừng phòng hộ (RPH) có sử dụng rừng đều phải bảo tồn ĐDSH (nguyên tắc 9 tiêu chuẩn 

FSC) và gọi tên là khu rừng giá trị bảo tồn cao (HCVF) dù diện tích lớn hay nhỏ thì chủ 

RSX đề phải lập kế hoạch bảo tồn. Đến hêt tháng 4/2017, Việt Nam đã tuân thủ và đã có 

28 đơn vị quản lý rừng (223,86 nghìn ha) được cấp chứng chỉ QLRBV. Vậy luật VN có 

nên hòa đồng với thế giới hay không, dù chỉ là trên lý thuyết? 

Hơn nữa, phân công trách nhiệm giữa Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT về bảo tồn rừng từ khi 

luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) ra đời năm 2008?  

 

Hiện trạng quản lý RTN và nhu cầu pháp luật 

Hai chức năng cung cấp và dịch vụ (kinh tế và môi trường) của rừng 

Từ xa xưa, rừng đã cung cấp thức ăn, nơi cư trú cho con người suốt thời kỳ hái lượm và cả 

về sau này cho các nước đang phát triển, vì vậy chức năng cung cấp là chính. Giai đoạn 

lịch sử này diễn ra đã nhiều nghìn năm và nay vẫn là một trong các chức năng chính mà 

con người đặt ra khi quản lý rừng. Chính vì vậy hệ thống thuộc địa cũ của Pháp và một vài 

nước thực dân đã xếp lâm nghiệp vào lĩnh vực sản xuất kinh tế là chính và thường đứng 

trong hàng ngũ nông – lâm – súc - ngư, hay Bộ Nông lâm như nhiều nước khác. 

 

Việt Nam và Đông Dương đã hình thành và phát triển ngành lâm nghiệp khá hiệu quả theo 

xu hướng này, tuy rằng nền kinh tế xã hội càng hiện đại thì đóng góp cho thu nhập quốc 

dân ngày càng ít, và các ngành kinh tế khác giữ tỷ lệ ngày càng cao. Trong 3 thập niên vừa 

qua, kinh tế lâm nghiệp chỉ đóng góp 1,7-2,5% GDP quốc gia. Tổng hợp báo cáo chỉ ra 

kinh tế lâm nghiệp chỉ đạt 15,89; 18,72; 26,56 tỷ VND trong các năm 2005, 2010, 2015 

của cả nước, trong khi cùng thời gian đó ngành nông nghiệp là 554,62; 712,03; 858,36, 
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nghĩa là kinh tế lâm nghiệp chỉ chiếm 2,2 đến 3,1% so với kinh tế nông nghiệp5, cho dù ai 

cũng biết ngành lâm nghiệp đang quản lý 50% diện tích lãnh thổ. 

 

Chức năng phòng hộ môi trường của rừng ngày càng quan trọng cho cả xã hội loài người, 

đặc biệt sau hội nghị thượng đỉnh toàn cầu 1992 tại Rio de Janneiro thì thế giới đã xếp 

rừng vào nhân tố quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ môi trường, hàng loạt công ước, 

chương trình của liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về rừng và liên quan đến vai trò 

của rừng được ký kết và khẩn trương thực hiện (CBD, UNCCD, UNEP, UNFCCC, 

REDD…). Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động này, với số vốn tài trợ từ mọi 

nguồn quốc tế và cả việc huy động sức dân, vốn rừng sẵn có trong mọi lĩnh vực liên quan 

đến rừng như: ĐDSH, phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nước, chống sa mạc hóa, giảm phát 

thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu (BĐKH). Chỉ riêng việc điều tiết nước cho thủy lợi, 

thủy điện, quỹ chi trả dịch vụ môi trường (PES) đã cấp cho người bảo vệ rừng năm 2012 

là 1.193 tỷ VND, năm 2013 là 1.335 tỷ VND, hiện nay đã tăng lên > 1.500 tỷ VND/năm 

theo NĐ 147/2016/NĐ-CP, nghĩa là gấp nhiều lần nhà nước đầu tư bảo vệ rừng phòng hộ 
6. 

 

Như vậy đã đến lúc phải sử dụng năng lực bảo vệ môi trường của rừng đặc biệt là rừng tự 

nhiên như hoặc hơn vai trò kinh tế của gỗ, lâm sản ngoài gỗ. Các dịch vụ môi trường đã 

trở thành điểm nóng của thế giới, trong đó “công nghệ carbon thấp” đang là hướng phấn 

đấu của mọi hoạt động trên thế giới nhằm giảm nhẹ BĐKH (phát thải ít CO2, hấp thụ và 

lưu giữ CO2 của rừng = REDD). Chính vì vậy các kế hoạch giảm diện tích và chất lượng 

rừng phòng hộ, chuyển một số rừng tự nhiên sang rừng trồng để tăng 1 ít mét khối gỗ đang 

làm là đi ngược dòng chảy của thế giới hiện đại, mà Việt Nam đã nhận rất nhiều viện trợ 

để thực hiện các ý tưởng này. Số lượng các quốc gia có Bộ Lâm nghiệp riêng và ngành 

lâm nghiệp nằm cùng khối với ngành tài nguyên môi trường trên thế giới còn lớn hơn số 

nước có tổ chức bộ nông lâm ngư. 

 

Về luật và chính sách làm sao để quy định bổ sung sử dụng được tiềm năng rừng tự nhiên 

vào mục tiêu cung cấp nhiều dịch vụ nhất cho xã hội. 

 

Các vấn đề Luật Bảo vệ Phát triển rừng quan tâm đối với rừng tự nhiên  

Chính sách đất đai và sở hữu rừng tự nhiên 

Nếu nhà nước sửa đổi luật đất đai một cách khách quan chắc chắn sẽ tháo được nút thắt 

cho xã hội và cho nông lâm ngư nghiệp – là các ngành trực tiếp sử dụng đất đai, quy hoạch 

sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 sẽ tiếp thu và cải cách ngay hệ thống sản xuất mới vì 

lợi ích xã hội và chủ đất, không phân biệt thành phần kinh tế. 

 

                                                             
5 Bộ NN-PTNT,2017.Báo cáo DMC rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp đến 2030 
6 Nguyễn Ngoc Lung, 2016 Chi trả dịch vụ môi trường rừng, Hà nội  



8 
 

Trong trường hợp chính sách đất đai vẫn đóng băng thì đẩy mạnh chính sách sở hữu rừng 

(Điều 7, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi) để nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của 

chủ rừng thật sự để tiếp cận thị trường thật sự, đặc biệt là rừng tự nhiên từ hai nguồn: Một 

là nhà nước cho thuê rừng tự nhiên; hai là diện tích đất trống đồi núi trọc đã giao lâu dài 

ổn định cho cá nhân hộ gia đình, tổ chức, trong đó có loại đất Ic đã mất rừng  mà chủ được 

giao đất đã bảo vệ xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng cây con bổ sung (các hướng dẫn tại 

chương trình 327 và dự án 6617, nay đã phục hồi thành rừng non) chủ đất cần được giao 

quyền sở hữu rừng đó như rừng trồng.  

Trong phạm vi chiến lược quy hoạch, hạn chế chuyển rừng phòng hộ (RPH) sang mục 

đích khác. 

Việc điều chỉnh diện tích và ranh giới RPH cần làm tại hiện trường nếu do nhu cầu khách 

quan tại chỗ như: Thiết lập các hồ thủy lợi, thủy điện mới, tăng rừng ngập mặn và đê ven 

biển bị nước mặn xâm hại do gió bão, lũ lụt, cháy rừng, sâu bệnh… Giảm RPH chỉ do nhu 

cầu phòng hộ đã hết, khi bãi bỏ các công trình cần phòng hộ. 

 

Không chuyển RPH sang RSX vì mục đích lấy lâm sản hoặc lấy đất sản xuất theo mục tiêu 

khác. Quyết không do ý chí chủ quan của chủ rừng vì muốn thêm lâm sản. Chiến lược phát 

triển lâm nghiệp đến 2020 đã dự báo ít nhất RPH phải giữ được 5,68 triệu ha từ 2015 và 

ổn định lâu dài quanh số này. Vì vậy việc giảm RPH xuống 4,46 triêuu ha để đón BĐKH 

là chuyện lạ, cần được giải thích công khai. 

 

Đặc biệt tránh chủ trương chuyển rừng phòng hộ tự nhiên (cho dù nghèo kiệt) để trồng 

rừng hoặc sử dụng đất vào mục đích khác vì tính ưu việt về bảo vệ môi trường của rừng tự 

nhiên nhiệt đới đã được thừa nhận trên toàn thế giới như các chỉ số của tiêu chuẩn QLRBV 

của FSC quy định “nếu chủ khu rừng trồng chuyển đổi từ RTN sau tháng 11 năm 1994 thì 

không được chứng chỉ khu rừng đã đật tiêu chuẩn QLRBV. Vậy luật Việt Nam có cho 

chuyển đổi không? 

 

Ở Việt Nam, mọi khu rừng đều có tác dụng phòng hộ môi trường chỉ khác nhau về mức 

độ, RPH không bị cấm khai thác mà chỉ theo quy trình nghiêm ngặt hơn mà thội 

Quy hoạch sử dụng có hiệu quả 2,7 triệu ha rừng hiện đang nằm tại UBND xã8  

Theo pháp luật Việt Nam, UBND không phải là pháp nhân kinh doanh, quản lý rừng, việc 

UBND xã có rừng để quản lý là trái pháp luật và gây nhiều hậu quả tiêu cực như cho thuê 

không chính thức, cho mướn thu lâm sản, làm mất rừng v.v. và nói chung là dù có cơ quan 

nhà nước thống kê nhưng con số ma luôn ứng biến không kiểm soát được. Hướng kiểm 

kê, giao hoặc cho thuê chính thức cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng là khả thi nhất, 

không nên buộc UBND xã giúp quản lý tạm thời hàng thập kỷ. Cũng cần nhấn mạnh là 

                                                             
7 Bộ NN & PTNT, 2005, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng  
 
8 Bộ NN & PTNT, Quyết định công bố số liệu về rừng và đất lâm nghiệp đến 31/12 hàng năm 
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Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 chưa giải quyết xong vấn đề rừng do cộng đồng sở 

hữu hoặc sử dụng. 

Đây là khối rừng lớn, quan trọng đối với dân nghèo, dân tộc miền núi. Hiện nay còn rừng 

hay đã mất, mức độ nào không nằm trong kế hoạch kiểm kê rừng hàng năm hoặc định kỳ 

của cả nước. 

Tăng mọi hoạt động dịch vụ môi trường rừng nhằm 4 mục đích:  

 Phát triển kinh tế xã hội,  

 Giảm áp lực thiên tai, bảo đảm môi trường và phát triển bền vững cho đất nước,  

 Cung cấp phúc lợi nghỉ dưỡng, du lịch, giáo dục môi trường cho nhân dân,  

 Đồng thời tăng thu nhập từ các nguồn chi trả (PES) bù đắp giảm sản phẩm rừng nhưng 

lại tăng thu nhập cho người lao động lâm nghiệp và cộng đồng dân vùng rừng núi. 

 

Kết luận và khuyến nghị  

Đóng cửa rừng tự nhiên là giải pháp tạm thời 

Cần nghiên cứu kỹ theo 2 hướng: Khai thác gỗ hoặc không khai thác nữa. Giảm thiểu tác 

động (RIL) như thế giới làm QLRBV, khi khai thác chính. Nếu theo lựa chọn 2 như Thủ 

tướng đã chỉ đạo (mà chỉ chặt vệ sinh, trẻ hóa), lấy chi trả dịch vụ môi trường bù đắp (PES) 

như Nhật Bản, Thụy Sỹ thì ngành quản lý phải có sự chuẩn đầy đủ bị cơ sở khoa học và 

kinh tế. Tôi cho rằng quyết định của Thủ tướng nằm dưới luật pháp mà Quốc hội đã thông 

qua. 

Kết luận 

1. Rừng tự nhiên là vốn quý, phát sinh và phát triển từ chọn lọc tự nhiên nên có tính bền 

vững, tính phù hợp cao, đáp ứng 3 chức năng/khả năng con người hy vọng, cần được 

điều chỉnh trong Luật. 

2. Rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ lớn trong rừng đặc dụng và rừng phòng hô. Luật cần bảo vệ, 

ổn định các quy hoạch này. 

3. Nhiều vấn đề luật chưa với tới: 2,7 triêu ha (chủ yếu rừng tự nhiên), chiếm 20% tổng 

diện tích rừng, mà UBND xã đang quản lý không theo pháp luật nào. Rừng tự nhiên 

đáp ứng cung cấp các dịch vụ môi trường sẽ giúp tăng thu nhập từ PES cho người dân 

và ngân sách (cung cấp nước, giảm phát thải, du lịch giáo dục, chống ô nhiễm (rừng 

cộng đồng). 

4. Chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên phải có lộ trình, có giải pháp thực hiện 

5. Nội dung báo cáo đã nêu các vấn đề cần thảo luận bổ sung cho Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng sửa đổi. 


