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1. Khái quát về Luật Lâm nghiệp và dự thảo Nghị định 

Sau hơn ba mươi năm đổi mới,nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế -xã hội và 

tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, 

đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng 

trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình 

thành, phát triển; đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh về mọi mặt của đất 

nước được nâng lên; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị 

thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, kinh tế - 

xã hội Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: kinh 

tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực được huy 

động; kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi 

chậm; chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh quốc 

gia của nền kinh tế còn thấp; phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội 

và môi trường; chưa đạt được mục tiêu tạo nền tảng để trở thành một nước công 

nghiệp hóa theo hướng hiện đại.  

Trong bối cảnh chung đó, ngành lâm nghiệp đang đứng trước những cơ hội 

lớn:  

Một là, những thành tựu, kinh nghiệm của hơn 30 năm đổi mới (1986 - 2017) 

đã tạo ra cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước; 

nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. GPD năm 

2017 của Việt Nam đã tăng lên khoảng 4,5 lần, từ 49 tỷ USD năm 2004 lên 223 tỷ 

USD năm 2017. Trong cơ cấu của nền kinh tế, nông - lâm - thủy sản tiếp tục giảm 

tỷ trọng từ mức 20,4% năm 2004 xuống còn 15,34% năm 2017; ngành lâm nghiệp 

mức tăng trưởng cao đạt 7,09 % vào năm 2014, 7,92% năm 2015, 6,17% năm 2016 

và 5,14% năm 2017. 

Hai là, nhận thức về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, trong đó thực 

hiện quản lý rừng theo nguyên tắc bền vững đã được nâng lên và thể hiện rõ nét 

trong chủ trương, chính sách lâm nghiệp; tài nguyên rừng được phục hồi và phát 



triển nhanh, tăng từ 12,306 triệu ha năm 2004 lên 14,377 triệu ha vào năm 2016; 

tương ứng độ che phủ của rừng toàn quốc tăng từ 37% lên 41,19%.  

Ba là, thương mại gỗ, đồ gỗ trong nước và trên thế giới tăng trưởng mạnh, tạo 

cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ của Việt Nam (số doanh 

nghiệp chế biến tăng nhanh: năm 2000 có 900 DN, năm 2013 có 4000 DN, vốn đầu 

tư đến 2012 trên 4 tỷ USD); kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản vẫn tiếp tục tăng 

(đạt 6,3 tỷ USD năm 2014; 7,1 tỷ USD năm 2015; 7,3 tỷ USD năm 2016 và 8 tỷ 

USD năm 2017); sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt trên 120 nước.  

Bốn là, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, 

đa dạng nhằm thu hút hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để thực hiện chương trình bảo 

vệ và phát triển rừng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. 

Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp cũng đang đứng trước những thách thức hết sức 

to lớn: 

Thứ nhất, trong xu hướng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, Việt Nam được 

dự báo là một trong 5 nước chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Tác động dài hạn của biến 

đổi khí hậu có thể dẫn đến thay đổi sinh cảnh gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học 

rừng, làm gia tăng sâu bệnh, cháy rừng, mất rừng và sa mạc hóa. 

Thứ hai, bất cập giữa yêu cầu phát triển ngành lâm nghiệp nhanh, toàn diện 

và bền vững với các nguồn lực của ngành, đặc biệt là vốn đầu tư cho ngành lâm 

nghiệp còn hạn chế. Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình (thấp), 

nên các nguồn vốn ODA cho lâm nghiệp cũng giảm, trong khi đó việc huy động các 

nguồn vốn xã hội hóa còn hạn chế. 

Thứ ba, dân số gia tăng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp 

cho các mục đích khác vẫn tiếp tục tăng mạnh; tranh chấp đất đai giữa cây rừng, cây 

nông nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp lâu năm và có giá trị xuất khẩu cao... luôn 

luôn tồn tại; sự gia tăng nhu cầu gỗ là động cơ thúc đẩy các hoạt động khai thác, vận 

chuyển, buôn bán lâm sản bất hợp pháp vẫn là mối đe dọa lớn đối với các khu rừng 

tự nhiên giàu và trung bình, bất lợi cho việc thiết lập lâm phận ổn định.  

Thứ tư, hiện nay ngành lâm nghiệp gặp khó khăn trong xây dựng quy hoạch 

và tuyển chọn giống phù hợp cho trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất và chất 

lượng rừng trồng. 



Thứ năm, ngành chế biến gỗ chủ yếu hướng tới xuất khẩu trong khi phải đáp 

ứng yêu cầu mới của các thị trường nhập khẩu về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Đây là 

những thách thức lớn cho quản lý rừng sản xuất bền vững của Việt Nam. 

Để thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong Lâm nghiệp là 

ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử 

dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập 

quốc tế; có cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, 

phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; góp phần nâng cao thu nhập, 

cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh, sau hơn 1 năm khẩn 

trương rà soát sửa đổi bổ sung Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, ngày 15 

tháng 11 năm 2017, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2019 thay thế Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Luật Lâm nghiệp có 12 

chương với 108 điều, tăng 4 chương và 20 điều so với Luật BV&PTR năm 2004. 

Đây là luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất 

nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân, đặc biệt những người làm 

nghề rừng. 

Để kịp thời ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhằm đảm bảo Luật 

được thực hiện ngay sau khi có hiệu lực pháp lý, Tổng cục Lâm nghiệp đã khẩn 

trương thành lập tổ soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật lâm nghiệp, các 

nghị định và Thông tư khác dưới Luật. Đến nay, sau Hội thảo quốc gia ngày 

16/3/2018, Tổ soạn thảo đã chỉnh sửa dự thảo lần 1 và đưa dự thảo lần 2 ra lấy ý 

kiến các Bộ, ngành và nhân dân. 

Dự thảo Nghị định lần 2 gồm 8 chương, 107 Điều: 

Chương I Những quy định chung gồm 3 Điều 

Chương II Quy chế quản lý rừng có 6 mục với 31 Điều 

Chương III Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng gồm 4 mục với 11 Điều 

Chương IV Phòng cháy và chữa cháy rừng có 13 Điều 



Chương V Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm sản có 

3 mục với 9 điều 

Chương VI Dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng có 29 

Điều 

Chương VII Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng có 3 Điều 

Chương VIII Điều khoản thi hành có 3 Điều 

2. Đối chiếu dự thảo Nghị định với Luật 

Nghị định hướng dẫn là văn bản dưới Luật quan trọng nhất, bởi nó cụ thể và 

chi tiết hóa những quy định trong Luật chưa được quy định chi tiết, là căn cứ để thi 

hành Luật. Chính vì vậy tinh thần và nội dung của Luật phải được thể hiện trong 

nghị định này. Nếu thiếu hoặc diễn đạt xa rời nội dung Luật sẽ dẫn đến người thi 

hành Luật không đúng Luật, nói cách khác Nghị định là Luật nhỏ của Luật lớn. 

Trước khi xem xét nội dung cụ thể của Nghị định, ta hãy đối chiếu Luật với 

dự thảo Nghị định này. 

BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU LUẬT LÂM NGHIỆP VỚI NGHỊ 

ĐỊNH 

Luật Lâm nghiệp Nghị định hướng dẫn Vấn đề 

Chương I: Những  quy 

định chung; gồm 9 điều, 

từ Điều 1 đến Điều 9. 

Chương I Những quy định 

chung gồm 3 Điều từ Điều 

1 đến Điều 3 

 

Dự thảo Nghị định chỉ 

quy định phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng 

và giải thích từ ngữ, trong 

khi đó một số nội dung 

của Luật như Nguyên tắc 

hoạt động lâm nghiệp 

(Điều 3, Chính sách của 

Nhà nước về lâm nghiệp 

(Điều 4), Sở hữu rừng 

(Điều 7), Các hành vi bị 

nghiêm cấm trong hoạt 

động lâm nghiệp (Điều 9) 

không có hướng dẫn cụ 

thể trong Nghị định. 



Chương II: Quy hoạch 

lâm nghiệp; gồm 4 điều, 

từ Điều 10 đến Điều 13 

 Dự thảo lần 2 không 

hướng dẫn cụ thể 

Chương III: Quản lý 

rừng; gồm 23 điều, từ 

Điều 14 đến Điều 3 

Các mục 3 quản lý rừng 

bền vững và mục 5 Điều 

tra, kiểm kê, theo dõi diễn 

biến, cơ sở dữ liệu rừng 

không có hướng dẫn chi 

tiết. 

 

Chương II Quy chế quản 

lý rừng có 6 mục với 31 

Điều 

Dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết về tiêu chí 

xác định rừng trong khoản 

3 đến khoản 7 Điều 2 của 

Luật, một phần chương 

IV, V, VI của Luật, trong 

đó chi tiết hóa các Nghị 

định 117/2010/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 12 năm 

2010 Về tổ chức và quản 

lý hệ thống rừng đặc 

dụng, trong đó có bổ sung 

quy định mới của Luật về 

rừng tín ngưỡng, rừng 

nghiên cứu thực 

nghiệm...;   Quyết định số 

17/2015/QĐ-TTg ngày 09 

tháng 6 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

quy chế quản lý rừng 

phòng hộ;    Quyết định số 

49/2016/QĐ-TTg ngày 01 

tháng 11 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy chế quản lý rừng 

sản xuất.    

   

Dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết hơn quy định 

về đóng, mở rừng tự 

nhiên quy định tại Mục 4 

Chương III của Luật. 

Tuy nhiên việc phân 

quyền cho UBND tỉnh về 

đóng mở rừng tại địa 

phương cần được xem xét 

lại. 

Vấn đề hiệu lục của NĐ 

117, QĐ 17, QĐ 49 cũng 

cần xem xét để tránh 

chồng chéo văn bản có 

nội dung giống nhau. 

 Chương III Giao rừng, 

cho thuê rừng, chuyển loại 

rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích 

khác, thu hồi rừng gồm 4 

mục với 11 Điều, quy 

Việc ưu tiên cho các đối 

tượng ưu tiên sẽ được 

thực hiện như thế nào? 



định chi tiết Mục 1 

chương III của Luật 

Chương IV: Bảo vệ rừng; 

gồm 7 điều, từ Điều 37 

đến Điều 43 

Chương IV Phòng cháy và 

chữa cháy rừng có 13 

Điều Quy định chi tiết 

Điều 39 của Luật 

Các nội dung khác chưa 

có quy định chi tiết, đặc 

biệt là trách nhiệm bảo vệ 

rừng của toàn dân, trong 

đó có giám sát của người 

dân và cộng đồng 

Chương V: Phát triển 

rừng; gồm 8 điều, từ Điều 

44 đến Điều 51 

Một số quy định được chi 

tiết tại Chương II của 

Nghị định 

 

Chương VI: Sử dụng 

rừng;  gồm 14 điều, từ 

Điều 52 đến Điều 65 

Một số quy định được chi 

tiết tại Chương II của 

Nghị định 

 

Chương VII: Chế biến, 

thương mại lâm sản; gồm 

7 điều, từ Điều 66 đến 

Điều 72 

Chương V Hệ thống đảm 

bảo gỗ hợp pháp và quản 

lý thương mại lâm sản có 

3 mục với 9 điều 

 

 Chương VI Dịch vụ môi 

trường rừng, quỹ bảo vệ 

và phát triển rừng có 29 

Điều quy đinh chi tiết 

Mục 4 Chương VI của 

Luật,  

Nội dung nghị định chi 

tiết hóa theo Nghị định 99 

và Nghị định 147 

Chương VIII: Quyền và 

nghĩa vụ của chủ rừng; 

gồm 17 điều, từ Điều 73 

đến Điều 89 

Không có quy định chi tiết  

Chương IX: Định giá 

rừng, đầu tư, tài chính 

trong lâm nghiệp; gồm 6 

điều, từ Điều 90 đến Điều 

95 

Chương VII Chính sách 

đầu tư bảo vệ và phát triển 

rừng có 3 Điều, quy định 

chi tiết chính sách đầu tư, 

hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu 

tư. 

Nội dung Điều 95 Quỹ 

bảo vệ phát triển rừng 

được đưa vào chương VI 

của Nghị định 

Chương X. Khoa học và 

công nghệ, hợp tác quốc 

tế về lâm nghiệp; gồm 4 

điều, từ Điều 96 đến Điều 

99 

Không có quy định chi tiết  



Chương XI: Quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp và 

Kiểm lâm; gồm 7 điều, từ 

Điều 100 đến Điều 106 

Không có quy định chi tiết  

Chương XII: Điều khoản 

thi hành; gồm 2 điều, từ 

Điều 107 đến Điều 108 

Chương VIII Điều khoản 

thi hành có 3 Điều 

Những nội dung chuyển 

tiếp các văn bản đã có, 

chấm dứt hiệu lực của các 

văn bản đã đưa nội dung 

vào Nghị định, dẫn chiếu 

văn bản có liên quan chưa 

được làm rõ. 

 

3. Một số vấn đề cần quan tâm 

Về nội dung của Nghị định, một số vấn đề gợi ý như sau: 

1. Khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định về chính sách, trong đó có chính sách 

cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng 

nhưng không được quy định chi tiết trong Nghị định. 

2. Những nội dung của Luật không có Nghị đinh và Thông tư quy định. 

3. Việc tích hợp các Văn bản pháp quy của Luật 2004, liên quan đến chuyển 

tiếp hoặc bãi bỏ trong dự thảo Nghị định. 

4. Những quy định chi tiết đã phù hợp và có tính khả thi hay không? 

5. Ảnh hưởng, tác động của các quy định mới, ví dụ quy định về tiêu chí xác 

định rừng, quy định về quản lý 3 loại rừng gắn với các chủ rừng. 

6. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, đặc biệt là chủ rừng là cá nhân, cộng đồng 

sẽ được thực hiện như thế nào. 

7. Quy định về đóng mở cửa rừng theo phân cấp đối với cấp tỉnh? 

.......... 


