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Xác định chủ thể quản lý, bảo vệ rừng hay 
chủ rừng nhằm đảm bảo “mỗi  khu rừng phải có 
chủ thực sự” do đó đã trở thành một vấn đề căn 
bản gắn liền với tiến trình phát triển và cải cách 
ngành lâm nghiệp Việt Nam trong 30 năm qua 
(Đặng Thị Kim Phụng và nnk, 2014). Một loạt 
các chính sách như giao đất, giao rừng, khoán 
quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), cho thuê rừng và 
môi trường rừng,… lần lượt được ra đời, thúc đẩy 
trao quyền, khuyến khích sự tham gia của các 
chủ thể, đặc biệt chủ thể ngoài Nhà nước (hộ gia 
đình, cộng đồng, cá nhân) vào hoạt động quản 
lý, bảo vệ rừng, hướng tới mục tiêu nâng cao 
chất lượng quản lý, bảo vệ rừng và góp phần xóa 
đói giảm nghèo vùng cao. 

Dù Luật BV&PTR ban hành năm 2004 đã 
đánh dấu một bước tiến lớn khi thể chế hóa 
“quyền sở hữu rừng” cho chủ rừng sản xuất là 
rừng trồng nhưng nhìn tổng thể, quyền sở hữu 
rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên ở Việt Nam vẫn 
chưa được thừa nhận một cách đầy đủ, “tư duy 
lý luận về quyền sở hữu rừng, quyền kinh doanh 
rừng, quyền hưởng từ các nguồn lợi từ rừng… 
chưa rõ ràng, minh bạch… khi phần lớn diện tích 
rừng và đất rừng vẫn do các tổ chức Nhà nước 

quản lý và sử dụng”  (Lê & Tô, 2007). Với khung 
pháp lý hiện nay, các chủ rừng chỉ có quyền 
chiếm hữu và sử dụng rừng, đất rừng trong khi 
quyền định đoạt vẫn thuộc về Nhà nước. Các 
chủ rừng đặc dụng, phòng hộ không có quyền 
định đoạt đối với rừng mà chỉ thực hiện nhiệm 
vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng 
dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng 
về lâm nghiệp. Các quyền chuyển nhượng, trao 
đổi, cầm cố hay góp vốn quyền sử dụng rừng 
cũng không được cho phép hoặc thừa nhận kể 
cả khi ban quản lý rừng được Nhà nước cấp 
giấy chứng nhận sử dụng đất. Các chủ rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên cũng chỉ được trao quyền 
thế chấp, bảo lãnh phần giá trị gia tăng của trữ 
lượng gỗ đã tạo thành do công sức đầu tư của 
họ1.Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như không có 
khả năng xác định được phần giá trị gia tăng 
này trong trữ lượng gỗ tăng trưởng tự nhiên 
của rừng vì vào thời điểm giao rừng giá trị của 
rừng không được xác định (Vũ Long, 2012). Nói 
cách khác, những quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của các chủ thể quản lý rừng hay chủ 
rừng chưa tường minh, cơ hội thực hành quyền 
trong thực tế rất hạn chế, do vậy ảnh hưởng 
không nhỏ đến động lực tham gia BV&PTR của 
các chủ thể liên quan, trong đó có các hộ gia 
đình, cộng đồng – những người đã và đang có 
nguồn sinh kế dựa chủ yếu vào rừng. 

Việc Nhà nước trực tiếp nắm giữ tài nguyên 
rừng nhằm bảo vệ, duy trì và gia tăng lợi ích của 
rừng đối với quốc gia trên tất cả các mặt môi 
trường, kinh tế và xã hội là lẽ tất yếu. Nhưng trên 
thực tế, người dân sống ở khu vực rừng, đặc biệt 
là đồng bào dân tộc thiểu số dưới áp lực giảm 
nghèo, dân số gia tăng thì nhu cầu được khai 
thác, sử dụng các sản phẩm, nguồn lợi từ rừng 
lại ngày một tăng cao. Đó cũng là lý do dẫn đến 
tình trạng người dân tìm cách khai thác rừng 
“của nhà nước” làm nguồn lợi cho riêng mình 
(Nguyễn Thị Thu Trang, 2012). Nhiều nghiên 
cứu khác cũng chỉ rõ, giao đất giao rừng có 
thể cung cấp lợi ích thực sự cho người dân địa 
phương nhưng dưới ảnh hưởng của các thể chế 
địa phương, các lợi ích này có thể bị phân bổ 

một cách thiếu minh bạch và không công bằng 
giữa các hộ gia đình, cộng đồng, từ đó làm nảy 
sinh những mâu thuẫn không đáng có và giảm 
hiệu quả thực tế thực thi chính sách. Đây có thể 
xem là những thách thức căn bản trong việc 
thực thi phân bổ tài nguyên rừng và trao quyền 
nhằm quản lý, bảo vệ rừng một cách hiệu quả. 
Nói cách khác, minh định rõ ràng hơn về quyền 
đối với tài nguyên rừng, đất rừng đối với từng 
chủ thể liên quan, đặc biệt là hộ gia đình và cộng 
đồng sẽ là chìa khóa quan trọng giúp giải quyết 
các vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ 
rừng hiện nay. 

Sau hơn 10 năm thực hiện, tháng 12/2015, Bộ 
NN&PTNT đã tiến hành rà soát, đánh giá và đệ 
trình hồ sơ sửa đổi Luật BV&PTR 2004 lên Chính 
phủ. Theo kế hoạch, 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 thảo 
luận, góp ý trước khi được thông qua tại kỳ họp 
tiếp theo vào cuối năm 2017. Một trong những 
điểm mới đáng chú ý nhất của Dự thảo Luật lần 
này là đã đặt nội dung hưởng lợi từ rừng ở vị trí 
trung tâm nhằm tạo động lực trong bảo vệ, phát 
triển rừng cũng như đẩy mạnh phát triển nghề 
rừng trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, vẫn 
có ý kiến nghi ngại liệu những quy định về chủ 
rừng và sở hữu rừng trong Dự thảo đã đảm bảo 
phù hợp với các quy định về sở hữu trong Hiến 
pháp Việt Nam 2013, trong pháp luật dân sự (Bộ 
Luật Dân sự 2015) hay các luật liên quan đến tài 
nguyên thiên nhiên như Luật Đất Đai 2013, Luật 
Khoáng sản 2010, Luật Tài nguyên Nước 2012,… 
Liệu những quy định và nội dung sửa đổi về sở 
hữu, quyền và nghĩa vụ đối với tài nguyên rừng 
và đất rừng trong Dự thảo 5 có đáp ứng được 
nhu cầu sinh kế của người dân sống gắn bó với 
rừng và hướng tới các mục tiêu rõ ràng hơn là 
bảo vệ rừng cũng như hài hòa các mối quan hệ 
xã hội, thể chế quản lý đối với tài nguyên rừng, 
đất rừng trong thực tiễn? Những câu hỏi này cần 
được thảo luận sâu hơn nhằm góp phần sửa 
đổi Luật BV&PTR trở thành một nền tảng quan 
trọng giúp bảo hộ quyền của các chủ thể, đặc 
biệt là hộ gia đình và cộng đồng, từ đó, giúp thúc 
đẩy quản trị tốt rừng Việt Nam theo hướng minh 
bạch, công bằng hơn, đảm bảo hiệu quả về cả 
kinh tế, môi trường và xã hội. 

… Muốn quản lý rừng tốt 
phải có chủ rừng cụ thể ở 
từng khu rừng và chủ rừng 
phải có lợi ích xứng đáng từ 
rừng đưa lại

(Tô Đình Mai, 1997)

“
”
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1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2015, Báo cáo thuyết 
minh xác lập Dự án Luật Lâm nghiệp thay thế Luật BV&PTR 
năm 2004. 

Nhằm tạo ra động lực kinh tế 
khuyến khích người dân tham gia 
bảo vệ, phát triển rừng cũng như đẩy 
mạnh phát triển nghề rừng trong nền 
kinh tế thị trường, vấn đề hưởng lợi 
từ rừng của các đối tượng tham gia, 
đặc biệt là hộ gia đình và cộng đồng 
dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng 
nên được xem xét và đặt ở vị trí trung 
tâm trong các chính sách cốt lõi của 
ngành lâm nghiệp Việt Nam. Nhân dự 
thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 
(BV&PTR) sửa đổi sắp được trình 
Quốc hội thảo luận và xem xét thông 
qua, tài liệu này tóm tắt các thảo luận 
và khuyến nghị chính về sự cần thiết 
của việc đảm bảo các quyền của hộ 
gia đình và cộng đồng đối với rừng, 
đất rừng và tài nguyên rừng, đặc biệt 
là rừng tự nhiên. Đây là một phần 
kết quả của Hội thảo “Quyền hưởng 
dụng của các chủ rừng, hộ gia đình 
và cộng đồng trong Luật BV&PTR 
sửa đổi” do Trung tâm Con người 
và Rừng (RECOFTC), Trung tâm Con 
người và Thiên nhiên (PanNature) 
và Hội chủ rừng Việt Nam (VIFORA) 
tổ chức ngày 20/4/2017 tại Hà Nội. 
Gần 70 đại biểu đến từ Tổng cục Lâm 
nghiệp, Ban soạn thảo Luật BV&PTR 
sửa đổi, Văn phòng Quốc hội, đại diện 
các Sở NN&PTNT, chi cục kiểm lâm, 
chuyên gia lâm nghiệp, các tổ chức 
phi chính phủ, các chủ rừng là công 
ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hộ 
gia đình và cộng đồng cùng các cơ 
quan truyền thông đã tham dự. 
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Về chế độ sở hữu đối với rừng tự nhiên, Điều 
7 Dự thảo 5 quy định toàn bộ diện tích rừng tự 
nhiên hiện nay (khoảng hơn 10,2 triệu ha, tương 
đương 71% tổng diện tích rừng Việt Nam2) thuộc 
sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu. Chiểu theo quy định của Hiến pháp và pháp 
luật dân sự hiện hành, cụ thể là Điều 197 Bộ Luật 
Dân sự năm 2015, thì quy định này là hoàn toàn 
phù hợp. Việc xác lập chế độ sở hữu toàn dân 
đối với rừng tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc 
khẳng định rừng tự nhiên là của chung, khẳng 
định quyền của mỗi công dân đối với việc định 
đoạt, khai thác, sử dụng, phát triển và bảo vệ tài 
nguyên rừng. Các mối quan hệ trong xã hội liên 
quan đến rừng tự nhiên, do đó, cũng sẽ được 
vận hành dựa trên nền tảng sở hữu chung, song 
dưới hình thức sở hữu cụ thể được nhà nước thể 
chế hóa bằng pháp luật. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên 
gia lâm nghiệp, việc tuyệt đối hóa “tất cả rừng 
tự nhiên” ở Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân, 
ở một số khía cạnh, sẽ không phù hợp với thực 
tế hiện nay. Việc diễn giải “rừng là của chung” 
rất dễ dẫn đến tình trạng các chủ thể, bao gồm 
cả tổ chức Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay 
người dân, tìm cách khai thác rừng “của Nhà 
nước” để tư lợi; hệ quả là, làm triệt tiêu động 
lực bảo vệ rừng của các chủ thể tích cực và làm 
giảm hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, bảo 
vệ rừng nói chung.  

Tính đến hết tháng 12/2016, hơn 2,5 triệu 
ha rừng tự nhiên đã được giao cho các chủ thể 
ngoài Nhà nước gồm hộ gia đình, cộng đồng và 
các tổ chức kinh tế3 thông qua các chương trình 
giao đất, giao rừng từ những năm 1990. Trải qua 
hàng chục năm, các diện tích này, từ các diện 
tích đất trống, rừng nghèo kiệt đã được các chủ 
thể quản lý, đầu tư trồng mới hoặc khoanh nuôi 
tái sinh tự nhiên trở thành rừng non, thậm chí là 
rừng trung bình…, tuy nhiên, chiểu theo quy định 
hiện nay thì nó lại thuộc sở hữu toàn dân. Hơn 
thế nữa, trong suốt quá trình nhận giao rừng, dù 
các chủ thể này có quyền khai thác “giá trị gia 
tăng của trữ lượng gỗ đã tạo thành do công sức 
đầu tư của họ”4, song lại không thể thực hiện 
được quyền này… trong thực tế. Đáng chú ý, là từ 
đầu những năm 1990, những năm sau đó và có 
thể cả trong tương lai, khi chính sách cấm khai 
thác gỗ thương mại rừng tự nhiên và chủ trương 

đóng cửa rừng tự nhiên do Chính phủ chỉ đạo 
vẫn còn hiệu lực đã vô hình chung khóa chặt cơ 
hội được hưởng lợi từ rừng tự nhiên của các chủ 
thể nhận giao rừng. Nói cách khác, “chủ rừng” 
đối với rừng tự nhiên, đặc biệt đối với chủ rừng 
hộ gia đình, cộng đồng, chỉ là một khái niệm 
hình thức mà hoàn toàn không có nội hàm. 

Từ thực tế nêu trên, thiết nghĩ cách tiếp cận 
và định nghĩa về sở hữu cùng quyền hưởng lợi 
liên quan đối với rừng tự nhiên cần phải được 
áp dụng thống nhất như đối với trường hợp các 
loại tài nguyên thiên nhiên cùng nhóm khác 
như: khoáng sản, đất đai hay nước thiên nhiên 
(Nguyễn Minh Đức, 2017).  Khi Nhà nước đã cấp 
phép, cấp quyền khai thác khoáng sản hay cấp 
quyền sử dụng đất, cấp quyền khai thác nước 
thiên nhiên thì các loại tài nguyên này đều trở 
thành “sở hữu” của chủ thể được cấp. Cụ thể: 
Đối với trường hợp khoáng sản, nếu khoáng sản 
nằm trong lòng đất thì thuộc sở hữu toàn dân 
nhưng khi Nhà nước đã tiến hành cấp phép, đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản thì khoáng sản 
đó phải thuộc sở hữu và toàn quyền sử dụng 
của chủ thể được cấp. Tương tự, đối với trường 
hợp đất đai, nhiều ý kiến cho rằng thuật ngữ 
“Quyền sử dụng đất” là một khái niệm thay thế 
cho quyền sở hữu đất đai để đưa nguồn lực đất 
đai vào vận hành trong cơ chế thị trường (Đặng 
Hùng Võ, 2017), khi đó quyền sử dụng đất cũng 
được coi là một loại tài sản thuộc sở hữu của 
chủ thể được cấp đất. 

Từ thực tế này, đề nghị Ban soạn thảo xem 
xét lại cách tiếp cận định nghĩa về sở hữu đối 
với rừng tự nhiên trong toàn bộ Dự thảo Luật 
BV&PTR theo hướng sửa đổi như sau: 

Rừng tự nhiên khi chưa được Nhà nước xác 
lập quyền sở hữu thì thuộc sở hữu toàn dân và 
do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, 
đối với các diện tích rừng tự nhiên đã được Nhà 
nước xác lập quyền sở hữu và sau đó Nhà nước 

THẢO LUẬN & 
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Quyền sở hữu là một trong những khái niệm 
cơ bản, cốt lõi của các chế định về tài sản. Tùy 
theo mỗi quốc gia mà pháp luật cho phép chủ 
sở hữu được thực hiện các hành vi nhất định đối 
với tài sản theo ý chí của mình. Nói cách khác, 
quyền sở hữu được coi là quyền năng cơ bản 
nhất mà một chủ thể có thể có được đối với tài 
sản của mình. 

Ở Việt Nam, theo Hiến pháp 2013, “Đất đai, 
tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn 
lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên 
khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý 
là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” 
(Điều 53). Rừng tự nhiên, do đó, theo Hiến pháp, 
có thể được định nghĩa là một loại tài sản. Tuy 
nhiên, Dự thảo 5 của Luật BV&PTR đang định 

nghĩa “Rừng là hệ sinh thái bao gồm quần thể 
thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, và 
các yếu tố khác, trong đó thành phần chính là cây 
gỗ, tre, nứa, họ dừa với chiều cao trên 5 mét đối 
với hệ thực vật núi đất hoặc trên 2 mét đối với các 
hệ thực vật khác đạt độ dài che từ 0,1 trở lên; diện 
tích liền vùng từ 0,5 ha trở lên” (Mục 2, Điều 3 – 
Giải thích từ ngữ). Định nghĩa này mới chỉ đề cập 
đến khía cạnh sinh thái, sinh học mà chưa bao 
quát hết vai trò, ý nghĩa và giá trị của rừng xét 
trên các phương diện kinh tế và xã hội. Vì vậy, 
Dự thảo cần bổ sung định nghĩa rõ ràng hơn về 
rừng theo hướng rừng là một loại tài sản. Quy 
định này sẽ giúp định hình các điều khoản về 
chế độ sở hữu, quyền cũng như nghĩa vụ của các 
chủ thể liên quan đến rừng một cách xuyên suốt 
và thống nhất. 

1

2

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

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

4. Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 về quyền 
hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được 
thuê và nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
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chuyển giao quyền sở hữu này cho các chủ thể khác 
(tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình) thì diện tích rừng đó 
cần phải được chuyển thành sở hữu của chủ thể được  
giao, có thể là sở hữu riêng (nếu rừng giao cho hộ gia 
đình, cá nhân) hoặc sở hữu chung (nếu rừng giao cho 
cộng đồng, nhóm hộ hay các tổ chức kinh tế ngoài 
Nhà nước). 

Sở hữu riêng được hiểu là sở hữu của một cá nhân 
hoặc một pháp nhân. Chủ sở hữu sẽ có quyền chiếm 
hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng 
nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, 
kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp 
luật. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc 
sở hữu riêng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh 
hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Xét theo 
cách hiểu này thì những khu rừng trồng hoặc rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên nghèo, mới phục hồi đã giao cho 
hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế quản lý và đầu tư 
100% thì được coi là thuộc sở hữu riêng. 

Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với 
một hoặc nhiều tài sản. Quyền sở hữu chung được xác 
lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc 
theo tập quán. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung 
theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Do đó, rừng tự 
nhiên hay rừng trồng được quản lý, đầu tư từ nhiều chủ 
quản lý như tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, 
cá nhân cũng như rừng Nhà nước giao cho cộng đồng 
dân cư sẽ thuộc sở hữu chung. 

Sở hữu chung của cộng đồng 
là sở hữu của tất cả các thành 
viên cộng đồng với tài sản được 
hình thành theo tập quán, trong 
đó tài sản do các thành viên 
của cộng đồng cùng nhau đóng 
góp, quyên góp, được tặng/cho 
chung hoặc từ các nguồn khác 
phù hơp với quy định của pháp 
luật nhằm mục đích thỏa mãn 
lợi ích chung hợp pháp của cộng 
đồng. Các thành viên của cộng 
đồng cùng quản lý, sử dụng, 
định đoạt tài sản chung theo 
thỏa thuận hoặc theo tập quán 
vì lợi ích chung của cộng đồng 
nhưng không được vi phạm điều 
cấm của Luật, không trái đạo 
đức xã hội. Tài sản chung của 
cộng đồng nên là tài sản chung 
hợp nhất không phân chia

Ngoài nội hàm là “… hệ sinh thái bao gồm quần 
thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, và 
các yếu tố khác, trong đó thành phần chính là cây 
gỗ, tre, nứa họ dừa…” theo Điều 3 Dự thảo 5, rừng 
còn được hiểu là tổng hòa các chức năng (sản xuất, 
phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học…) và có mối 
quan hệ chặt chẽ với các bộ phận tài nguyên khác 
(sông, hồ, đất, nước, không khí…) cũng như tạo ra 
các giá trị, sản phẩm khác nhau.

Nhận thức về giá trị của rừng, và theo đó luật 
hóa thành các quy định điều chỉnh, do đó, cần 
phải bao quát đầy đủ các giá trị, “tài sản” có trong 
rừng khác như: các loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị 
thương mại (cây thuốc), các mục đích – hoạt động 
gắn liền với rừng (chăn thả gia súc, săn bắn, du lịch 
sinh thái, sinh hoạt tín ngưỡng…) và các dịch vụ 
môi trường rừng (dự trữ các-bon, bảo vệ đất, nước, 
đa dạng sinh học, cảnh quan…) thay vì chỉ là đất 
rừng, cây gỗ, tre nứa. Thực tế cho thấy, hiện nay 
vẫn chưa có các quy định chặt chẽ liên quan đến 

sở hữu hay quyền quản lý, hưởng lợi đối với các 
loại tài sản rừng đi kèm như trên. Một diện tích 
rừng tự nhiên nhất định đã được giao cho một 
chủ thể xác định thì các loại lâm sản ngoài gỗ 
hay giá trị dịch vụ hệ sinh thái mà khu rừng đó 
tạo ra cũng nên thuộc quyền sở hữu và hưởng 
lợi của chủ thể đó.  Xuất phát từ thực tế và nhận 
thức này, Dự thảo Luật nên xem xét mở rộng quy 
định về sở hữu và quyền hưởng lợi đối với các 
dạng tài nguyên rừng khác, đặc biệt là lâm sản 
phụ và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái đi kèm 
với các hình thức sở hữu rừng, ví dụ như Quyền 
được đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng; Quyền huy động vốn để bảo vệ và phát 
triển rừng của cộng đồng dân cư; Quyền kết hợp 
sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp trên đất rừng 
phòng hộ, rừng sản xuất; Quyền được hưởng 
tiền chi trả DVMTR, Quyền đối với các-bon rừng 
và Quyền được hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng… 

3

4
Theo Chương IV Dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi, 

các quy định về quyền và nghĩa vụ liên quan đến 
rừng được xác định đối với từng chủ thể (chủ rừng). 
Tuy nhiên, việc phân tách theo chủ thể gây nhiều 
khó khăn cho việc theo dõi, giám sát, quản lý đối 
với các loại rừng khác nhau, cụ thể là xác định theo 
nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng) 
hay xác định theo chức năng (rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng, rừng sản xuất). Do vậy, Dự thảo cần cấu 
trúc lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của các 
chủ thể đối với từng đối tượng rừng. Đề xuất cụ thể 
như sau: 

Đối với rừng sản xuất là rừng trồng, chỉ cần quy 
định mang tính nguyên tắc rằng các quyền liên quan 
đến đất rừng sẽ tuân thủ các quy định của Luật Đất 
đai, còn đối với các diện tích rừng do chủ thể tự 
đầu tư sẽ thuộc sở hữu của họ. Các chủ thể này 
cần phải có đầy đủ các quyền sở hữu (quyền chiếm 
hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt) đối với tài 
sản rừng như theo Điều 158, Bộ Luật Dân sự 2017. 

Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, điểm c, 
khoản 1, Điều 42 Dự thảo 5 quy định “Được khai 
thác lâm sản theo quy định… và được chia sẻ lợi ích 
từ rừng theo chính sách của Nhà nước”. Tuy nhiên, 
trong các quy định về rừng tự nhiên được giao, 
các chủ thể này chỉ được giao rừng với quyền khai 
thác “giá trị gia tăng của trữ lượng gỗ đã tạo thành 

do công sức đầu tư của họ”. Và như đã nêu ở 
phần trước, quyền này hiện không thể thực thi 
trong thực tế bởi một phần nguyên nhân của chủ 
trương đóng cửa rừng tự nhiên từ Chính phủ. 
Nếu vẫn tiếp tục duy trì quy định này thì quyền 
hưởng lợi đối với rừng tự nhiên của các chủ thể 
được giao rừng sẽ không thực hiện được ít nhất 
trong vòng một thập kỷ tới. Do đó, đề nghị Ban 
soạn thảo xem xét chi tiết hóa nội dung quy 
định về chia sẻ lợi ích từ rừng tự nhiên. 

Bên cạnh quyền hưởng lợi từ rừng, khi các 
hộ gia đình, cộng đồng được giao rừng phòng 
hộ, thì “… Nhà nước sẽ đảm bảo kinh phí bảo vệ 
rừng” (Điểm b, khoản 1, Điều 42). Với các Ban 
quản lý rừng thì “… được ngân sách Nhà nước 
đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ” (Điểm 
b, khoản 1, Điều 37). “Đảm bảo kinh phí” và “đầu 
tư ngân sách” đều là những thuật ngữ rất mơ 
hồ, gây khó hiểu cho các chủ thể nhận rừng, đặc 
biệt là hộ gia đình và cộng đồng và khó có thể 
đáp ứng được đúng nguyện vọng của người dân 
vùng rừng đối với các diện tích mà họ đã được 
giao, quản lý và bảo vệ trong những năm qua. 
Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung chi tiết 
hóa các quy định liên quan đến hỗ trợ tài chính 
đối với hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, 
nhất là nguồn kinh phí dành cho đối tượng hộ 
gia đình, cá nhân. 

Theo Luận giải về quyền sở hữu tài sản 
rừng đối với rừng cộng đồng 
(Đoàn Diễm, 2017)
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Là văn bản có phạm vi ảnh hưởng không chỉ đối với an 
ninh sinh thái quốc gia mà còn tác động tới số lượng lớn 
người dân sống ở vùng rừng, đặc biệt là nhóm yếu thế như 
đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, người nghèo…, song Dự 
thảo Luật BV&PTR lại không có điều khoản riêng nào dành 
cho các nhóm đối tượng này. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng tiếp cận của các nhóm yếu thế đến tài nguyên rừng 
và đất rừng luôn hạn chế hơn so với các nhóm còn lại. Số 
lượng nhóm yếu thế này trong số hơn 24-30 triệu người sống 
ở vùng rừng cũng không phải con số nhỏ. Điều đáng nói là 
Việt Nam là thành viên của các Công ước quốc tế như Công 
ước Khung về Biến đổi Khí hậu hay Tuyên ngôn Liên hiệp 
quốc về Quyền của các dân tộc bản địa (UNDRIP)…, do đó 
cần tuân thủ các điều khoản liên quan đến sự tham gia đầy 
đủ, hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là các nhóm yếu 
thế cũng như bảo hộ về quyền cho nhóm đối tượng này trong 
việc xây dựng và thực thi các chính sách quốc gia. Với tầm 
quan trọng như vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung 
điều khoản riêng nhằm bảo hộ quyền cho các nhóm yếu 
thế, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ và người 
nghèo đối với rừng trong Dự thảo Luật. 

Theo ước tính, Việt Nam hiện có từ 24-30 triệu người dân có sinh kế sống dựa vào rừng; trong đó, 
số lượng người dân được tiếp cận, nhận giao đất, giao rừng chỉ khoảng 2 triệu hộ (Vũ Long, 2017). 
Vì vậy, các nhóm còn lại, chủ yếu là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế sống dựa 
vào rừng từ lâu đời, vô tình trở thành những người ngoài cuộc và là đối tượng xâm lấn rừng tiềm tàng 
đối với các diện tích rừng tự nhiên - đã được giao phần lớn cho các công ty lâm nghiệp, các ban quản 
lý rừng hay các chủ rừng khác. Đây cũng là đối tượng hiện đang nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của 
Dự thảo Luật BV&PTR, do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung các điều khoản liên quan đến 
quyền hưởng lợi đối với rừng dành cho các đối tượng người dân không phải chủ rừng nhưng có đời 
sống phụ thuộc vào rừng. 

5

6

7 8

Khoán rừng là một trong những nhiệm vụ 
thường xuyên và được thực hiện từ nhiều năm 
nay. Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của 
từng chủ rừng khác nhau mà hình thức khoán 
có thể là khoán ổn định lâu dài đối với đất lâm 
nghiệp (50  năm) hay khoán ổn định theo chu 
kỳ cây trồng/chu kỳ kinh doanh hoặc khoán bảo 
vệ rừng hàng năm, khoán theo công đoạn. Theo 
báo cáo của Bộ NN&PTNT (2015), tổng diện tích 
giao khoán rừng và đất lâm nghiệp vào khoảng 
730.324 ha. Mặc dù là một chính sách quan 
trọng góp phần tăng thêm nguồn nhân lực tham 
gia bảo vệ rừng, thúc đẩy sự tham gia của người 
dân, đặc biệt là các đối tượng chưa được nhận 
giao rừng, từ đó góp phần thực hiện chủ trương 
xã hội hóa ngành lâm nghiệp hiện nay, song 
khoán rừng lại không được đề cập chi tiết trong 
nội dung Dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi. Đây là 
một thiếu sót lớn, đề nghị Ban soạn thảo xem 
xét bổ sung. Nội dung bổ sung về khoán rừng 
cần vừa phát huy được tính ưu việt của chính 
sách này, vừa khắc phục một số tồn tại, bất cập 
hiện nay. Thứ nhất, cần nhìn nhận lại bản chất 
của các hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng, 
nhất là đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. 
Hợp đồng khoán không phải là một quan hệ kinh 
tế mà là mối quan hệ giữa Nhà nước và người 
dân. Hợp đồng này không dựa trên đàm phán thị 
trường mà do Nhà nước ấn định. Tuy nhiên, với 
định mức chi trả trung bình 200.000 VNĐ/năm 
cho các hợp đồng khoán quản lý, bảo vệ rừng thì 

chính sách này hoàn toàn không đủ “hấp dẫn” và 
dễ dàng triệt tiêu động lực tham gia bảo vệ rừng 
của người dân, đồng thời khó có thể đảm bảo 
được chất lượng thực hiện các yêu cầu của hợp 
đồng nhận khoán. Thứ hai, quá trình tham gia và 
hưởng lợi khi nhận khoán quản lý bảo vệ rừng 
hiện nay không đảm bảo được tính minh bạch và 
công bằng. Các thể chế địa phương đã làm cho 
quá trình phân bổ thiếu minh bạch, từ đó hạn chế 
cơ hội tiếp cận hưởng lợi từ chính sách này của 
người dân địa phương, đặc biệt là người nghèo 
và dân tộc thiểu số vùng sâu xa (Nguyen Quang 
Tan, 2005). Thứ ba, dù cơ chế khoán quản lý bảo 
vệ rừng giúp gia tăng thêm các quyền hưởng lợi 
từ rừng đối với các hộ gia đình, cộng đồng, song 
không đồng nghĩa với việc tăng nguồn lợi kinh tế 
từ rừng. Các hộ nghèo thường thiếu nguồn lực 
để khai thác và hưởng lợi từ diện tích rừng nhận 
khoán hoặc không có khả năng chuyển từ các 
lợi ích từ rừng và đất rừng thành lợi ích kinh tế. 
Số tiền chi trả công nhận khoán quản lý bảo vệ 
rừng cùng các nguồn thu từ lâm sản phụ hiện 
nay quá nhỏ so với lợi ích từ việc khai thác tài 
nguyên trái phép hay chuyển đổi đất rừng sang 
trồng các cây công nghiệp. Do đó làm triệt tiêu 
động lực tham gia của các hộ gia đình, cộng 
đồng vào chính sách khoán. Chính vì vậy, cần 
phải bổ sung, sửa đổi các điều khoản liên quan 
đến quyền và nghĩa vụ của người nhận khoán 
(hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng) để đảm bảo 
lợi ích của người nhận khoán. 

 Một định nghĩa mới đã được đưa vào Bộ Luật 
Dân sự 2015 là khái niệm về quyền hưởng dụng. 
Quyền này được định nghĩa “… là quyền của chủ 
thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, 
lợi tức đối với tài sản thuộc sở hữu của chủ thể 
khác trong một thời hạn nhất định” (Điều 257, Bộ 
Luật Dân sự 2015) và được xác lập “… theo thỏa 
thuận hoặc di chúc” (Điều 258, Bộ Luật Dân sự 
2015). Thông qua quyền hưởng dụng, chủ thể 
có thể được hưởng lợi từ tài sản mà không cần 
phải có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Đây 
cũng là điểm khác biệt lớn nhất về bản chất của 
quyền hưởng dụng và quyền sử dụng. Dự thảo 
Luật cần cụ thể hóa khái niệm về quyền hưởng 
dụng này nhằm quy định các quyền liên quan 
của các đối tượng hộ gia đình, cộng đồng không 
thuộc nhóm được giao đất, giao rừng hoặc các 
hộ, cộng đồng nhận khoán để họ có thêm cơ hội 
hưởng lợi từ rừng công bằng với các đối tượng 
khác. 
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Văn bản quy phạm pháp luật 

Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH 13

Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2017 phê duyệt 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 đến năm 2030; 

Quyết định số 3158 /QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng 07 năm 2016 công bố hiện trạng rừng 2015; 

Dự thảo Luật Bảo vệ Phát triển rừng sửa đổi. Bản số 5. http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/
Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1285&LanID=1337&TabIndex=1 

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

Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá 
nhân được giao, được thuê và nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
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Đặt nội dung hưởng lợi từ rừng ở vị trí trung tâm, 
đồng thời quy định về các hình thức “sở hữu rừng”, 
quyền và nghĩa vụ đối với rừng của các chủ thể liên 
quan được kỳ vọng là một trong những thay đổi lớn 
nhất của Dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi bởi đây là cơ 
sở nền tảng cho việc xác định rõ hơn các quyền và 
nghĩa vụ đối với tài nguyên rừng, đất rừng của từng 
chủ thể (Điều 34-49, chương IV). Bên cạnh đó, chế 
độ sở hữu rừng cũng sẽ là căn cứ quan trọng để tiến 
hành định giá rừng (mục 1, Chương X), nhằm thúc 
đẩy thị trường hóa tài sản rừng – vốn là xu thế tất 
yếu góp phần đẩy mạnh nền sản xuất theo chuỗi giá 
trị hàng hóa trong lâm nghiệp. Hy vọng những góp ý 
trên đây sẽ được Ban soạn thảo cùng các nhà hoạch 
định chính sách lâm nghiệp cân nhắc, bổ sung, sửa 
đổi nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật theo hướng đẩy 
mạnh cải cách, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh kế của 
người dân sống gắn bó với rừng, hướng tới mục tiêu 
bảo vệ, phát triển rừng cũng như hài hòa các mối 
quan hệ xã hội, thể chế, quản lý đối với rừng trong 
thực tiễn. 
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