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BÌNH LUẬN VỀ NGHỊ ĐỊNH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH

LUẬT LÂM NGHIỆP

GS. TSKH. ĐẶNG HÙNG VÕ

NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp

bao gồm 8 Chương, 107 Điều điều chính các nội dung bao gồm:

 Quy chế quản lý rừng (Chương 2 gồm 32 Điều).

 Chuyển dịch rừng và đất rừng (Chương 3 gồm 12 Điều).

 Phòng cháy và chữa cháy rừng (Chương 4 gồm 14 điều).

 Bảo đảm gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm sản (Chương 5 gồm 10

Điều).

 Dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ phát triển rừng (Chương 6 gồm 30

Điều).

 Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (Chương 7 gồm 3 Điều)

 Điều khoản thi hành (Chương 8 gồm 3 Điều)

NHẬN XÉT CHUNG VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

 Nghị định chưa có đủ nội dung mà Luật Lâm nghiệp giao cho Chính

phủ quy định hoặc thực hiện theo quy định của Chính phủ mà hiện

chưa có quy định.

 Nghị định vẫn tiếp cận theo phương thức Nhà nước thực hiện quyền lực

để bảo vệ và phát triển rừng, chưa coi sự nghiệp này là của nhân dân.

 Nghị định chưa quan tâm tới mối quan hệ cần thiết, hiệu quả giữa tổ

chức nhà nước và cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

 Yếu tố thị trường mới chỉ được đề cập ở 2 khía cạnh gỗ hợp pháp và

thương mại lâm sản, chưa tạo được chuỗi giá trị lâm nghiệp.

 Nghị định vẫn có dung lượng quá lớn về chi ngân sách nhà nước và

người được thụ hưởng ngân sách. 

NHỮNG YÊU CẦU CẦN CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠI LUẬT LÂM NGHIỆP (1)

 Trong Luật Lâm nghiệp 2017, có 24 vị trí hoặc giao Chính phủ quy định hoặc
thực hiện theo quy định của Chính phủ, trong đó các tổ chức xã hội chỉ cần
quan tâm tới một số nội dung có liên quan tới quyền và lợi ích từ rừng của các
nhóm yếu thế và của cộng đồng tại địa phương sống dựa vào rừng.

 Các nội dung cần Chính phủ hướng dẫn bao gồm:

1. Khoản 6 Điều 4 - Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp (cần quan tâm,
NĐ chưa quy định)

2. Khoản 5 Điều 5 - Phân loại rừng (có thể quan tâm, NĐ đã quy định)

3. Khoản 2 Điều 13 - Tổ chức tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp (không cần
quan tâm, NĐ chưa quy định)

4. Khoản 4 Điều 23 - Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích
sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng (có thể quan tâm, NĐ đã
quy định)

5. Khoản 2 Điều 38 - Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng (có thể quan tâm,
NĐ đã quy định)
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NHỮNG YÊU CẦU CẦN CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠI LUẬT LÂM NGHIỆP (2)

 Các nội dung cần Chính phủ hướng dẫn bao gồm:

6. Điều 39 - Phòng cháy và chữa cháy rừng (có thể quan tâm, NĐ đã quy
định)

7. Điều 41 - Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng (không cần
quan tâm, NĐ chưa quy định)

8. Khoản 2 Điều 49 - Trồng cấy thực vật rừng, gây nuôi phát triển động vật
rừng (không cần quan tâm, NĐ đã quy định)

9. Điểm c Khoản 3 Điều 63 - Đối tượng, hình thức chi trả và quản lý sử dụng
tiền dịch vụ môi trường rừng (có thể quan tâm, NĐ đã quy định)

10. Khoản 2 Điều 66 - Chính sách phát triển chế biến lâm sản; Điều 69 - Hệ
thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; Khoản 2 Điều 70 - Chính sách phát
triển thị trường lâm sản; Điều 72 - Quản lý thương mại lâm sản và kinh
doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng (không cần quan tâm,
NĐ đã quy định)

NHỮNG YÊU CẦU CẦN CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TẠI LUẬT LÂM NGHIỆP (3)

 Các nội dung cần Chính phủ hướng dẫn bao gồm:

11. Điểm d Khoản 2 Điều 75 - Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc
dụng; Điểm d Khoản 2 Điều 76 - Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng
phòng hộ; Điểm c Khoản 2 Điều 78 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế
được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh
quan (cần quan tâm, NĐ đã quy định)

12. Khoản 1 Điều 93 - Những hoạt động lâm nghiệp được sử dụng ngân sách
nhà nước; Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng; Khoản 6 Điều 95 -
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (không cần quan tâm, NĐ đã quy định)

13. Khoản 5 Điều 99 - Chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp (không cần
quan tâm, NĐ chưa quy định)

14. Khoản 2 Điều 100 - Nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ quan quản lý nhà nước
về lâm nghiệp; Điều 104 - Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm; Điều 105 -
Tổ chức Kiểm lâm; Điều 106 - Trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ,
chính sách đối với Kiểm lâm (không cần quan tâm, NĐ chưa quy định)

ĐỀ XUẤT

Vận động chính sách đối với Nghị định nên tập trung vào 2 vấn đề:

Khoản 6 Điều 4 - Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp (cần quan tâm,
NĐ chưa quy định): Nhà nước bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng
đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất
để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; được hợp tác, liên kết bảo vệ và
phát triển rừng với chủ rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng; được thực hành văn
hóa, tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của Chính phủ.

Điểm d Khoản 2 Điều 75 - Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc
dụng; Điểm d Khoản 2 Điều 76 - Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng
phòng hộ; Điểm c Khoản 2 Điều 78 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế
được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh
quan (cần quan tâm, NĐ đã quy định): Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức
đã được quy định nhưng chưa gắn kết được với cơ chế đồng quản lý với
cộng đồng dân cư.

KẾT LUẬN

1. Nghị định chỉ được quy định những nội dung mà Luật giao cho Chính

phủ quy định, vì vậy phải tính toán rất cụ thể về giải pháp để có thể quy

định thêm những nội dung cần thiết.

2. Cách tiếp cận của Nghị định vẫn theo tư duy cũ, quá nặng về cơ chế Nhà

nước làm tất cả, chưa làm rõ được việc phải đổi mới để chi tiết hóa cách

tìm động lực bảo vệ và phát triển rừng từ quyền hưởng dụng.

3. Về mặt xã hội, Nghị định chưa quan tâm tới quyền, lợi ích và sức mạnh

của cộng đồng dân cư địa phương trong chống lâm tặc, phòng và chữa

cháy rừng và được tham gia vào chuỗi giá trị của rừng.

4. Trước mắt cần quan tâm vận động chính sách đối với: (1) Hình thành

khung chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp; (2) Quyền và nghĩa vụ

của các ban quản lý rừng.


