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Một số góp ý, bổ sung, điều chỉnh trong 

dự thảo Nghị định về Giao rừng, cho 

thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng và thu hồi rừng liên quan đến đối 

tượng hộ gia đình và cộng đồng

Hà nội ngày 12/4/2018

Nguyên tắc chung

• Nghị định chỉ hướng dẫn nguyên tắc “thống nhất, đồng
bộ với giao đất , cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất và thu hồi đất”, không hướng dẫn thực hiện các
nguyên tắc quan trọng khác;

• Nguyên tắc công khai minh bạch, có sự tham gia và trách
nhiệm giải trình chưa có hướng dẫn hoặc hướng dẫn sơ
sài: chỉ có sự tham gia của chủ rừng ở giai đoạn kiểm tra
thực địa và bàn giao rừng; không có sự tham gia của
người đại diện của họ trong giai đoạn thẩm định, xét
duyệt…

• Nguyên tắc ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số
trong giao rừng, tôn trọng phong tục, tập quán,văn hóa,
tín ngưỡng, truyền thống gắn bó với rừng của cộng đồng
dân cư DTTS chưa được đề cập trong Dự thảo;

Nguyên tắc chung và căn cứ

• Điều 36 trong Dự thảo NĐ về nguyên tắc đồng bộ
trong giao, cho thuê… đất và rừng đã sử dụng TTLT
07, nhưng cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan
TNMT cung cấp cho Kiểm lâm các thông tin trong hồ
sơ địa chính đối với DT đất LN đã giao,cho thuê…

• Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng… liên quan đến
năng lực quản lý rừng bền vững của hộ gia đình, cá
nhân và cộng đồng cần có hướng dẫn cụ thể vì năng
lực hiện tại của họ là khó xác định;

• Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng (Điều 37) cần làm
rõ sẽ do UBND cấp huyện xây dựng có sự tham gia
của UBND cấp xã và đại diện cộng đồng dân cư;

Trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
gắn với giao đất, cho thuê đất cho các hộ, CĐ

• Trình tự, thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân,
CĐ thiếu sự tham gia của các chủ rừng so với TT 38:

• Đề nghi sử dụng các Bước 1(Chuẩn bị: phổ biến chính
sách giao rừng; Thành lập tổ công tác cấp huyện/xã;
Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật), Bước 2(Tiếp nhận
và xét duyệt đơn ở cấp xã: họp thôn; Kiểm tra thực
địa; Xác nhận và chuyển đơn) theo TT 38;

• Bước 3 (Thẩm định và xét duyệt cấp huyện) như
Khoản 3 , 4, 5, 6, 7 Điều 39 của Dự thảo NĐ;

• bổ sung: công khai danh sách các hộ được giao,
không thuê tư vấn đánh giá rừng; Khi bàn giao cần
đóng mốc ranh giới; hồ sơ có biên bản họp thôn;
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Chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác

• Phương án chuyển loại rừng: bổ sung cần lấy ý kiến
của cộng đồng dân cư có liên quan và có biên bản họp
dân để bảo đảm có sự đồng thuận của đa số người
dân sống trong địa bàn; và công khai phương án
chuyển loại rừng được phê duyệt;

• Trình tự, thủ tục cho phép chủ trương chuyển mục
đích sử dụng rừng: bổ sung biên bản họp dân và ý
kiến của các chủ rừng nhà nước và tư nhân; trách
nhiệm giải trình cuả UBND các cấp đối với các ý kiến
của người dân; dự án đầu tư phải bao gồm báo cáo
đánh giá tác động môi trường và xã hội

Phụ lục

• bổ sung tiêu đề các đơn là “đơn xin giao, cho
thuê rừng và đất” (nếu giao mới hoặc chưa
được cấp GCNQSDĐ)

• bổ sung phụ lục về đơn xin giao, cho thuê rừng
và đất cần có các tài liệu và bản đồ kèm theo
bao gồm kế hoạch quản lý rừng sơ bộ , biểu
thống kê rừng và bản đồ hiện trang mới nhất,
các tranh chấp rừng /đất đai và các vướng
mắc khác (nếu có).


