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Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch rừng 

trong dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi)                                      

                TS. Vũ Văn Mễ, Chuyên gia Lâm nghiệp 

 

1. Giới thiệu 

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

Quốc hội khóa XIV để các đại biểu quốc hội góp ý, trước khi được thông qua tại kỳ 

họp tiếp theo vào cuối năm 2017.  

Tài nguyên rừng tự nhiên của Việt Nam, bao gồm rừng đặc dụng (2.026 triệu ha), 

rừng phòng hộ (3.839 triệu ha) và rừng sản xuất (3.940 triệu ha)1, là một trong 

những đối tượng điều chỉnh trọng yếu của Luật BV&PTR. Tuy nhiên, diện tích và 

chất lượng rừng tự nhiên của Việt Nam vẫn đang tiếp tục giảm sút nghiêm trọng 

bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Để góp phần giải quyết những tồn tại; bảo vệ và phục hồi vốn rừng tự nhiên hiện 

có, cần thiết lập lại và thúc đẩy chất lượng quản trị rừng tốt hơn. Vì thế, hội thảo 

Quản trị rừng tự nhiên trong Luật BV&PTR (sửa đổi) được tổ chức. Mục đích 

là 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. 

Một trong những lĩnh vực mà cơ chế quản trị rừng tự nhiên quan tâm là quy 

hoạch rừng. Về vấn đề này, Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) đã có nhiều đổi mới 

và tiến bộ so với Luật BV&PTR 2004. Báo cáo này tóm tắt kết quả rà soát quy 

hoạch lâm nghiệp, quy hoạch rừng trong dự thảo Luật, thông qua hàng loạt các 

câu hỏi: 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? Qua đó phát hiện một số tồn tại, bất cập; cùng những 

khuyến nghị đối với dự thảo Luật (sửa đổi). Có thể xem đây là đề dẫn, gợi mở một 

số vấn đề để thảo luận về Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch rừng trong 

dự thảo Luật tại Hội thảo này. 

                                                
1 Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN cỉa Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT ngày 27 tháng 07 năm 2016 

công bố hiện trạng rừng năm 2015  
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2. Quy hoạch và kế hoạch BVPTR trong Luật BV&PTR 2004 

2.1. Quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 

 Để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật BV&PTR 2004 quy định có hai 

loại: Quy hoạch BV&PTR và Kế hoạch BV&PTR với nội dung và yêu cầu khác 

nhau. Trong đó, có 9 điều, quy định chi tiết, cụ thể về nguyên tắc, căn cứ, nội 

dung, trách nhiệm, thẩm quyền xét duyệt và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

BVPTR. Quy hoạch, kế hoạch BVPTR phải được tiến hành đồng bộ và phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 Quy hoạch, kế hoạch BVPTR được lập cho 4 cấp: cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã. 

 Sự khác nhau giữa quy hoạch và kế hoạch BV&PTR: Quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng, chủ yếu xác định phương hướng, mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng; 

xác định diện tích và sự phân bố các loại rừng trong kỳ quy hoạch; xác định 

các giải pháp thực hiện quy hoạch. Quy hoạch này là cơ sơ để lập kế hoạch 

BV&PTR.  

 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng: Xác định nhu cầu về diện tích các loại 

rừng và các sản phẩm, dịch vụ lâm nghiệp; xác định các giải pháp, chương 

trình, dự án thực hiện kế hoạch BV&PTR.  

 Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoach BV&PTR trong phạm 

vi cả nước. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng trong phạm vi cả nước.  

 Kỳ quy hoạch là 10 năm còn kỳ kế hoạch BV&PTR là 5 năm và được cụ thể 

hóa thành kế hoạch BV&PTR hàng năm. 

 Tương tự như vậy, UBND cấp tỉnh, huyện, xã lập quy hoạch, kế hoạch BVPTR, 

UBND các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

 Trong quá trình thực thi Luật BV&PTR 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 chỉ đạo các địa phương tiến 

hành rà soát quy hoạch, sắp xếp lại 3 loiạ rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, 

đảm bảo yêu cầu bảo tồn phòng hộ và phát triển kinh tế bền vững. 

 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 (Quyết định 

phê duyệt số 18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ), 

đặt mục tiêu thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 

triệu ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 

toàn quốc đạt 47% vào năm 2020.  

 Việc xây dựng các đề án quy hoạch được thực hiện trong cả nước; đến nay đã 

có 59 tỉnh, thành phố trực thuộc TW có rừng đã xây dựng Quy hoạch BV&PTR 

giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai rà soát, 
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chuyển đổi một phần rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, nhằm 

phát huy hiệu quả kinh rế gắn với việc sắp xếp lại các công ty nông, lâm 

nghiệp. 

2.2.  Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 

Bên cạnh xây dựng quy hoạch BV&PTR theo Luật BV&PTR 2004, Quy hoạch sử 

dụng đất lâm nghiệp đã được thực hiện chỉ đạo theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính 

phủ. Theo Nghị quyết số 17/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội về quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc 

gia, đến năm 2020 cả nước có 16.244.992 ha đất lâm nghiệp, trong đó: Đất rừng 

phòng hộ: 5.841.691 ha; Đất rừng đặc dụng: 2.271.192 ha; Đất rừng sản xuất: 

8.132.109 ha 

Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9/4/2016 của Quốc hội về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020) 

cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cả nước có 16.245.250 ha 

đất lâm nghiệp, trong đó: Đất rừng phòng hộ là 4.618.440 ha (giảm 1.030.550 

ha), (ii) đất rừng đặc dụng là 2.358.870 (tăng 148.620 ha) và (iii) đất rừng sản 

xuất là 9.267.940 ha (tăng 1.418.030 ha); tổng diện tích cần phải quy hoạch bổ 

sung là 536.100 ha. Do đó, việc rà soát điều chỉnh đất, rừng phòng hộ đầu nguồn 

ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy 

hoạch ba loại rừng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, thực hiện mục tiêu tái 

cơ cấu ngành Lâm nghiệp là rất cần thiết. 

Bộ NN&PTNT đã ban hành bộ tiêu chí rà soát diện tích quy hoạch đất rừng phòng 

hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất theo 

Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN 

 

2.3. Một số tồn tại về quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 

 Không thống nhất, hiểu khác nhau về khái niệm quy hoạch rừng giữa hai 

ngành Nông nghiệp và PTNT và Tài nguyên và môi trường. Ngành Nông 

nghiệp và PTNT khi quy hoạch BV&PTR hoặc quy hoạch 3 loại rừng, gồm hai 

đối tượng là rừng và đất lâm nghiệp. Nghĩa là, đối tượng quy hoạch là đất đã 

có rừng, và gồm cả đất trống sẽ trồng rừng.  

 Trong khi đó, ngành TNMT chỉ công nhận đất lâm nghiệp là đất có rừng, còn 

đất chưa có rừng thì gọi là đất chưa sử dụng; không có khái niệm đất chưa có 

rừng quy hoạch cho lâm nghiệp gọi là đất lâm nghiệp 

 Chưa có quy định về việc phối hợp cũng như trách nhiệm của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc 

lập quy hoạch, kế hoạch BVPTR gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm 

nghiệp, nên thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch 3 loại rừng với quy hoạch sử 
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dụng đất; giữa 2 loại quy hoạch này còn chồng chéo, chưa thống nhất về chỉ 

tiêu thống kê.  

 Công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp chưa sát với thực tế, chậm điều 

chỉnh và thường xuyên bị phá vỡ. Việc giám sát thực hiện quy hoạch đất lâm 

nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; việc phân cấp trong quản lý quy hoạch 

còn bất cập; quy hoạch đất lâm nghiệp được lập theo đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, không đảm bảo tính kết nối liền vùng. 

 Theo Luật 2004, việc thực hiện Quy hoạch BV&PTR tại địa phương thực hiện 3 

cấp (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, đối với cấp xã là không cần thiết nên việc lập 

quy hoạch, kế hoạch BV&PTR thường gắn với quy hoạch tổng thể phát triển 

KTXH của cấp xã. 

 

3. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trong dự thảo Luật BV&PTR 

(sửa đổi) 

3.1. Những thay đổi cơ bản 

Trong Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi), Chương II Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 

có 9 Điều, từ Điều 10 đến Điều 18. Để quản lý, sử dụng rừng, Luật sửa đổi có 

những thay đổi rất cơ bản so với Luật BV&PTR 2004:  

 Thay thế Quy hoạch BV&PTR ở 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã bằng Quy 

hoạch lâm nghiệp quốc gia để phù hợp với dự thảo Luật Quy hoạch. 

Hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội dự án Luật Quy hoạch, trong đó dự 

kiến quy định theo hướng sẽ chỉ có 3 cấp: Quy hoạch ngành quốc gia, Quy 

hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh Quy hoạch cấp huyện, cấp xã chỉ áp dụng đối với 

quy hoạch đô thị và nông thôn.  

 Nội dung Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bao gồm: quy hoạch 3 loại rừng, quy 

hoạch chế biến lâm sản, quy hoạch cơ sở hạ tầng và dịch vụ lâm nghiệp 

 Do đặc thủ của ngành lâm nghiệp nên trong dự thảo Luật có các quy định về 

nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trách nhiệm, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều 

chỉnh và thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (khác với một số ý kiến cho 

rằng những nội dung này được thực hiện theo dự thảo Luật Quy hoạch). 

3.2. Những bổ sung quy định mới  

 Quy định về sự tham gia, công khai, minh bạch trong việc lập quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia (Điều 10) 

 Quy định lấy ý kiến về quy hoạch lâm nghiệp quốc gia (Điều 14) để phù hợp 

với quy định của Dự thảo Luật Quy hoạch 

3.3. Đề xuất, kiến nghị bổ sung Dự thảo Luật BV&PTR 
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Thứ nhất, đồng tình với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, nhưng cần lưu ý:  

 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, phù hợp với hệ thống cấp quy hoạch của dự 

thảo Luật Quy hoạch.  

 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia là quy hoạch tổng thể phát triển ngành lâm 

nghiệp; nội dung gồm quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch chế biến lâm sản, quy 

hoạch cơ sở hạ tầng và dịch vụ lâm nghiệp.  

 Quản lý quy hoạch rừng cấp quốc gia theo đơn vị tiểu khu; không thể hiện chi 

tiết đến cấp đơn vị thấp hơn là khoảnh, lô.  

 Đối với cấp quốc gia, không dùng quy hoạch rừng quốc gia, vì trong nội dung 

quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đã có quy hoạch 3 loại rừng; có cả quy hoạch 

sử dụng  đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ.  

Thứ hai, bổ sung Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh 

 Phù hợp với hệ thống quy hoạch 3 cấp (quốc gia, vùng, tỉnh) của Dự thảo Luật 

Quy hoạch. 

 Phù hợp với hệ thống quy hoạch sử dụng đất (cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện)-Điều 36 Luật Đất đai 2013. 

 Khắc phục được tình trạng nhiều đặc trưng của rừng mới được thể hiện trong 

quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Thông tin, dữ liệu quy hoạch cấp quốc gia chỉ 

chi tiết đến cấp tỉnh. Trong khi đó, nhiều thông tin, dữ liệu lại ở cấp thấp hơn 

là tỉnh. Cấp tỉnh chỉ tham gia với vai trò cung cấp thông tin, xác lập các khu 

rừng và triển khai quy hoạch rừng cấp quốc gia đã được phê duyệt. Đặc biệt, 

cấp tỉnh là cấp báo cáo mọi hoạt động lâm nghiệp của tỉnh lên cơ quan TW. Vì 

vậy, nếu không có quy hoạch không đảm bảo tính khả thi khi lập, quản lý, tổ 

chức thực hiện quy hoạch và không đảm bảo sự tham gia của các bên liên 

quan.  

 Quản lý quy hoạch lâm nghiệp tỉnh theo đơn vị khoảnh.  

 Trường hợp, nếu không đưa quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh vào dự thảo Luật, 

cần viện dẫn thực hiện quy hoạch lâm nghiệp tỉnh theo quy định của Luật nào 

các địa phương có căn cứ thực hiện. 

Thứ ba, bổ sung Quy hoạch rừng cấp huyện 

 Không nằm trong hệ thống quy hoạch 3 cấp của Dự thảo Luật Quy hoạch; 

nhưng phù hợp với cấp quy hoạch của Luật Đất đai 2013: có quy hoạch cấp 

huyện được xây dựng từ cấp xã (bao gồm cả đất lâm nghiệp). 

 Thể hiện được đặc trưng của rừng với đơn vị quản lý rừng thấp nhất là lô. Vì 

các cấp quy hoạch nêu trên (quốc gia, tỉnh) không thể hiện được diện tích và 

loại rừng đến cấp xã, thậm chí cấp huyện (đặc biệt là các loại rừng văn hóa, 
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tâm linh, tín ngưỡng - rừng đặc dụng, rừng bảo vệ nguồn nước - rừng phòng 

hộ). Nếu bỏ qua các loại rừng này thì chúng bị quy hoạch vào rừng sản xuất. 

Do vậy, tính khả thi tổ chưc thực hiện rất hạn chế, đặc biệt là việc tham gia ý 

kiến khi lập quy hoạch và giám sát thực hiện.  

Với 3 loại quy hoạch thuộc 3 cấp nêu trên thể hiện được tất các đơn vị quản lý 

rừng (tiểu khu, khoảnh, lô) để quản lý rừng của quốc gia. 

Thứ tư, cần làm rõ đối tượng quy hoạch lâm nghiệp 

Trong Dự thảo Luật, đối tượng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia chưa rõ là quy 

hoạch rừng có bao gồm cả diện tích rừng và đất chưa có rừng để phát triển lâm 

nghiệp hay chỉ bao gồm diện tích có rừng. Hiện nay, công tác phân loại rừng tại 

địa phương chưa có sự thống nhất giữa Sở NN&PTNT và Sở TN&MT, nên số liệu 

về rừng không thống nhất. Do đó cần có quy định diện tích về đất có rừng của 

ngành tài nguyên cần tuân thủ quy định về phân loại rừng của ngành lâm nghiệp 

để đảm bảo tính thống nhất 

Thứ năm, bổ sung nội dung quản trị rừng trong giao rừng, chuyển đổi rừng 

Nội dung quản trị rừng tự nhiên đã được thể hiện trong quy hoạch lâm nghiệp 

quốc gia (Điểu 10 Dự thảo Luật). Cụ thể đã đưa vào nguyên tắc thứ ba của Lập 

quy hoạch lâm nghiệp quốc gia là “Đảm bảo sự tham gia của cơ quan, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, đảm bảo công khai, minh bạch”. Kiến nghị 

nội dung của nguyên tắc này cần được bổ sung vào Nguyên tắc giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng (Điều 19 Dự thảo Luật). 

Vì đây là vấn đề nhạy cảm, thường gắn với lợi ích của một người hoặc nhóm 

người, cần đảm bảo tính liêm chính trong quá trình thực hiện. 

 

4.Thảo luận 

4.1. Thảo luận về 5 kiến nghị đối với Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi): 

 Những điểm lưu ý đối với Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 

 Bổ sung quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh 

 Quy hoạch rừng cấp huyện 

 Đối tượng quy hoạch lâm nghiệp 

 Quản trị rừng trong giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

4.2. Đối tượng tác động của Quy hoạch chỉ là tài sản của nhà nước hay của 

cả tư nhân? 

Câu hỏi đặt ra là tại sao phải quy hoạch? Đối tượng tác động của quy hoạch chỉ là 

tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước hay cả sở hữu tư nhân?  
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Tài sản thuộc sở hữu nhà nước (đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, rừng tự 

nhiên….hoặc các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (các kho dự 

trữ quốc gia, mạng lưới thủy lợi, rừng trồng....) thì Nhà nước có quyền định đoạt 

(cho người này, không cho người khác, hoặc để dự trữ, hoặc để sử dụng...). Nhưng 

việc định đoạt của Nhà nước không thể tùy tiện, cho người này mà không cho 

người khác, hoặc tiền đầu tư của Nhà nước thì không thể tùy tiện. Do đó mà cần 

phải có quy hoạch để cho nó minh bạch và đỡ lãng phí;  điều này hoàn toàn phù 

hợp.  

Còn đối với tài sản tư nhân sẽ có hai trường hợp xảy ra với Quy hoạch: 

 Có một số quy hoạch tác động đến tài sản tư nhân, nhưng chỉ mang tính định 

hướng mà không bắt buộc (quy hoạch mềm). Ví dụ như: quy hoạch vùng 

nuôi trồng thủy sản, quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch vùng nguyên liệu trồng 

rừng sản xuất….Gọi là quy hoạch mềm vì nếu người dân thích thì vẫn có thể 

không tuân theo như trồng rừng nguyên liệu giấy, ván dăm vượt quá hay ít 

hơn quy hoạch. Quy hoạch này chỉ có tác dụng khuyến nghị, cung cấp cho 

người dân và doanh nghiệp những thông tin về nhu cầu thị trường để họ 

quyết định. 

 Có loại quy hoạch tác động đến tài sản thuộc sở hữu tư nhân, nhưng mang 

tính bắt buộc (quy hoạch cứng). Loại quy hoạch này là sự can thiệp của Nhà 

nước vào cung cầu thị trường, can thiệp vào quyền sở hữu tư nhân, như quy 

hoạch nhà máy thép, thủy điện….Theo Hiến pháp thì Nhà nước chỉ được làm 

việc đó trong trường hợp thật cần thiết và nhằm bảo vệ lợi ích công cộng 

(quốc phòng an ninh, an toàn xã hội…) 

Tóm lại quy hoạch chỉ tác động đến tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, nếu tác động 

đến tài sản tư nhân thì chỉ mang tính khuyến khích, định hướng, không bắt buộc; 

hoặc mang tính bắt buộc chỉ trong trường hợp thật cần thiết và nhằm bảo vệ lợi 

ích công cộng, quốc gia.  

Theo quan điểm này, thì “Quy hoạch lâm nghiệp/quy hoạch rừng” có bao gồm 

rừng sản xuất là rừng trồng thuộc sở hữu tư nhân (hiện tại) và rừng tự 

nhiên nghèo kiệt được phục hồi bằng tiền vốn và công sức của người dân 

thuộc sở hữu tư nhân (tương lai); hay chỉ bao gồm tài nguyên rừng tự nhiên 

thuộc sở hữu Nhà nước và rừng trồng bằng vốn của nhà nước? 

Tham khảo số liệu về rừng tự nhiên do hộ gia đình, cộng đồng quản lý 

Theo số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2015 của Bộ NN&PTNT (Quyết định số 

3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016), trên phạm vi cả nước có 2.460.527 ha 

rừng tự nhiên đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, chiếm 

24% diện tích rừng tự nhiên toàn quốc; UBND cấp xã đang còn quản lý 1,8 triệu 

ha, sẽ được giao cho hộ gia đình, cộng đồng. Như vậy, trong những năm tới đây sẽ 
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có khoảng 4,2 triệu ha chiếm 42% diện tích rừng tự nhiên toàn quốc thuộc hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng quản lý, bảo vệ. Trên những diện tích rừng và đất rừng 

quy hoạch cho lâm nghiệp, có gần 13 triệu người dân tộc thiểu số (chiếm 14% 

dân số cả nước) sống phụ thuộc vào rừng, đang nắm giữ phần lớn nguồn tài 

nguyên rừng và đất lâm nghiệp mà đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn, đói 

nghèo.  

 

4.3 Giải pháp hài hòa giữa phát triển thủy điện với bảo vệ môi trường sinh 

thái và REDD+ 

Các dự án thủy điện có vai trò hết sức to lớn trong chiến lược phát triển của đất 

nước; không chỉ là nguồn năng lượng tái tạo, sạch và bền vững, đảm bảo nguồn 

năng lượng thay thế dần cho nhiên liệu hóa thạch ( dầu mỏ, than đá) đang dần 

cạn kiệt, thủy điện còn mang lại hiệu quả to lớn cho phát triển công, nông nghiệp 

và dân sinh, đồng thời là nguồn quan trọng giảm nhẹ thiên tai (chống lũ, chống 

hạn); mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. Tuy nhiên các dự án thủy điện 

đã tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái, đất đai và diện tích rừng bị thu 

hẹp do quy hoạch và xây dựng các hồ chứa nước...Đặc biệt, diện tích rừng bị tàn 

phá lớn hơn nhiều lần diện tích cần cho nhà máy thủy điện; trữ lượng rừng ngày 

càng suy giảm, trước hết là do bản thân công trình thủy điện dâng nước đã trực 

tiếp làm ngập rừng, hệ sinh thái rừng bị hủy hoại.  

Hiện nay theo tính toán trong Đề án “Trồng rừng thay thế” của Bộ NN&PTNT diện 

tích trồng rừng thay thế là 22.340 ha để xây dựng nhà máy thủy điện. Nhưng thực 

tế, diện tích rừng bị tàn phá lớn hơn nhiều lần con số này. Nhiều tính toán của các 

chuyên gia cho thấy bình quân diện tích rừng mất cho 1 MW thủy điện là 4 ha. 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 

428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ), tổng công suất các 

nguồn thủy điện từ 17.000 MW hiện nay lên khoảng 21.600 MW vào năm 2020. 

Như vậy, dự báo thực tế diện tích TRTT do xây dựng các nhà máy thủy điện sẽ 

tăng gấp 3-4 lần vào năm 2020. 

Trong khi đó, Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua 

hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản 

lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017. Trong đó, mục tiêu cụ thể 

giai đoạn 2017-2020, đến năm 2020, góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông 

qua các hoạt động REDD+, nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc lên 42% và diện 

tích các loại rừng đạt 14,4 triệu ha.  

Vậy có giải pháp nào để hài hòa các lợi ích phát triển kinh tế (thủy điện, khai 

khoáng…) với bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu? 
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4. Dự thảo Luật có đảm bảo tính minh bạch và hợp tác liên ngành trong xây 

dựng, phê duyệt và thực hiện quy hoạch. Các quy định của dự thảo Luật có đảm 

bảo quy hoạch được tôn trọng, tuân thủ và không bị phá vỡ khi thực hiện bởi 

những can thiệp trong và ngoài hay không? Nêu những lý do/minh chứng cụ 

thể./. 

 

 

-----------------------------------------------  ./. ---------------------------------------------------- 


