
GÓP Ý NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LUẬT LÂM NGHIỆP 

A) Thành công quan trọng nhất là mọi nội dung chủ yếu của hoạt động quản lý ngành 

lâm nghiệp đã đưa được vào luật, như ta biết trong 12 chương thì 10 chương từ II-

XI đều là các nội dụng, trong đó vẫn giữ 2 chương IV và V là Bảo vệ và phát triển 

rừng như luật BV-PTR năm 1991 và 2004 

 

B) Tuy nhiên, ta đã không đủ thời gian để biểu thị bằng từ ngữ cho thật chuẩn đối với 

10 chương mới, vì vậy khi hướng dẫn thực hiện luật lâm nghiệp cũng cần cố gắng 

để chỉnh giải cho đúng nghĩa và phù hợp điều kiện quốc gia cũng như thông lệ quốc 

tế 

Tôi xin đưa ra các vấn đề cần lưu ý khi cụ thể việc thực hiện bằng các văn bản pháp 

quy thấp hơn (theo thứ tự chương -điều đã công bố luật: 

1. Điều 7 về sở hữu rừng.  

     Đây là động lực để đa sở hữu tài nguyên rừng, động lực để phát triển sản xuất 

lâm nghiệp, sẽ ưu việt so với đất đai.  

     Trong đó, kể cả khi giao dịch ổn định lâu dài cho tư nhân, hộ gia đình, cộng 

đồng có thể 1 trong 3 loại đất là loại 1C, có đủ tiềm năng tự tái sinh hoặc xúc 

tiến tái sinh tự nhiên để từ đất trống cây bụi sẽ phục hồi rừng tự nhiên. Nếu công 

sức và vật tư kỹ thuật là của dân thì họ cũng cần được sở hữu rừng như họ trồng 

rừng sản xuất vậy. Tổng kết của chương trình 327 đã xúc tiến tái sinh được trên 

600.000 ha rừng từ loại đất trống trọc loại 1C. Sở hữu đất, sở hữu rừng sẽ là 

bước ngoặt của VN trong hội nhập kinh tế thế giới. 

2. Điều 16 về Giao rừng. 

      UBND xã không phải là đối tượng phát triển sản xuất lâm nghiệp, nên không 

phải là đối tượng được giao rừng. Nay rừng và đất trống trọc do UBND xã quản 

lý tăng nhanh từng năm. Đến năm 2016 đã là 3.116 triêu ha, lớn hơn cả đất đã 

giao cho lâm trường trồng rừng, lớn hơn cả đất giao cho cá nhân, HGĐ. Dạng 

quản lý này trái pháp luật, sử dụng đất không hiệu quả và đã gây tiêu cực, tham 

nhũng lớn, vì UBND xã không phải là chủ rừng nhưng luật lâm nghiệp vẫn cho 

hưởng dịch vụ môi trường rừng như một chủ rừng (điệu 63, khoản 1 mục c) 

3. Quản lý rừng         Mục 3 : QLR bền vững 

      Điều 27 .  Quản lý rừng bền vững và CCR là cao trào bảo vệ môi trường. 

Đây là phong trào tự nguyện của chủ rừng  toàn thế giới và được ủng hộ bằng 

thị trường xuất nhập khẩu không rào cản trên thế giới với các giá lâm sản cao 

hơn trước. 

      Việc chính phủ một vài nước chủ động tham gia là điều rất thuận lợi cho 

nước đó, tuy vậy chính phủ không can thiệp vào phong trào quốc tế này , vì vậy 

trong các văn bản pháp quy tránh các can thiệp sâu, mà chỉ hỗ trợ bằng chính 

sách và các giả pháp ưu tiên. 



Các vấn đề sau đây nên điều chỉnh: 

- Kế hoạch Quản lý rừng bền vững chỉ dùng cho rừng sản xuất không dùng 

cho Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng , và CCR cũng vậy . Nay Việt nam có lợi 

là được hợp tác với EU để đưa vào các quy chế thương mại song phương. 

- CCR do tổ chức uy tín nào đó cấp khi đạt tiêu chuẩn QLRBV do chính tổ 

chức đó đề ra, và thị trường tương ứng chấp nhận, không phải là quy trình 

quy phạm quốc gia, luật nên khuyến khích, nhưng không nên đưa chính phủ, 

bộ, tổng cục…. vào hướng dẫn điều hành. 

4. Đóng cửa rừng tự nhiên (RTN). Đảng, CP, ngành lâm nghiệp Việt nam đã cố 

gắng nhiều để bảo vệ rừng tự nhiên cho môi trường sống của Quốc gia và quốc 

tế. Thực tế sau khi chương trình 327,  661 cho gỗ rừng trồng đáp ứng 50-70% 

nhu cầu thì từ năm 2000 gỗ rừng tự nhiên chỉ cấp phép khai thác ± 200.000 

m3/năm, chiếm 10% các loại. 

      Có sự hiểu chưa chính xác trong yêu cầu đóng cửa rừng tự nhiên của đảng 

và đặc biệt là 4 đời thủ tướng từ Võ văn Kiệt đến Nguyễn Xuân Phúc:  

    1) Đóng cửa RTN là không khai thác gỗ và không chuyển mục đích sử dụng 

rừng tự nhiên nữa. (15 năm qua chỉ chặt 200.000 m3 gỗ RTN/năm), đó là quyết 

tâm lớn về chiến lược , mà các thủ tướng hô hào.  

    2) Đóng cửa RTN chỉ là thủ tục -giao và nhận rừng cho nhà thầu khai thác gỗ. 

Với nghĩa thứ 2 này Việt nam đã làm từ thời thuộc pháp, chỉ có giá trị kiểm tra 

giám sát nhà thầu hoặc công ty khai thác gỗ , khi rừng trồng đã đến tuổi hoặc 

RTN đến chu kỳ chặt, hiện trong văn bản pháp quy đang có và đã thực hiện từ 

xưa đến nay như:. 

- Các quy trình khai thác gỗ từ thời pháp cho đến năm 1980 

- Mới đây là: Quy phạm các giải pháp kỹ thuật (QPN 14-19) trang 15, phần 2 

quy định phải có Quyết định mở cửa rừng để khai thác gỗ, đóng cửa rừng sau 

khai thác nghiệm thu. 

-  hoặc TT35/2011 về khai thác gỗ đã quy đinh 2 văn bản này khi đã phê duyêt 

thiêt kế khai thác gỗ. 

- Quyết định 40/2005 ngày 7/7/2005, điều 17 là “mở rừng khai thác”, điều 19 là 

“đóng cửa rừng sau khai thác”  và mọi văn bản khác….. 

      Vậy luât, LN là theo nghĩa 1) , nghị định phải có môt lộ trình tiếp tục giảm 

đến không khai thác rừng tự nhiên qua  địa điểm, thời gian, loại rừng, giải pháp 

KT-XH sẽ khác với các điều 30,32,31 của luật lâm nghiệp 2017 và NĐ dự thảo 

2. 
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