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1. Sự cần thiết phải ban hành Nghị định: 

- Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4 

ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

So với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Luật Lâm nghiệp năm 2017 

(sau đây viết tắt là Luật) đã đánh dấu một bước tiến trong việc mở rộng phạm vi 

điều chỉnh của Luật nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà 

nước và tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc phát triển lâm nghiệp như một 

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. 

- Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung, bao 

gồm: tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng; quy chế quản lý rừng; giao rừng, 

cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác, thu hồi rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng; chi trả dịch vụ môi 

trường rừng; hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm sản; 

chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng… Đây là phạm vi điều chỉnh mà Dự 

thảo Nghị định cần được xây dựng, ban hành, có hiệu lực cùng thời điểm Luật 

có hiệu lực, bảo quy định của Luật được thực hiện và áp dụng có hiệu quả trong 

cuộc sống. 

- Để xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp tục rà soát các văn 

bản dưới luật có liên quan để kế thừa những quy định pháp luật còn phù hợp với 

Luật Lâm nghiệp, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, quy 

định mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có tác dụng tích cực, hiệu quả, nhằm 

tăng khả năng thực thi của pháp luật lâm nghiệp.  

Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để đưa Luật vào cuộc sống là rất 

cần thiết.  

2. Mục đích, quản điểm xây dựng dự thảo Nghị định 

2.1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật Lâm nghiệp giao 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn để Luật có thể thi hành, áp dụng trong 

thực tiễn; 

- Góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâm nghiệp. 



2.2. Quan điểm 

- Bám sát quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật Lâm nghiệp 

để soạn thảo Nghị định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao. 

- Bảo đảm tính phù hợp và thống nhất của Nghị định trong hệ thống pháp 

luật hiện nay; tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng và ban hành 

Nghị định. 

- Các quy định của Dự thảo Nghị định phải cụ thể, khả thi phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm triển khai thi hành 

ngay cùng thời điểm hiệu lực của Luật. 

- Kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành về lâm nghiệp không trái 

với quy định của Luật, bổ sung những quy định mới phù hợp với pháp luật, thực 

tiễn của Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

3. Qúa trình xây dựng dự thảo Nghị định 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng Dự thảo 

Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với 

những hoạt động cơ bản sau: 

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định 

với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan tại 

Quyết định số 2795/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/6/2017 (được kiện toàn tại Quyết 

định số 5288/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/12/2017). 

2. Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực 

thi hành. 

3. Xây dựng Dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình. 

4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội 

thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có 

liên quan để tham vấn về các nội dung Dự thảo Nghị định. 

5. Đăng tải Dự thảo Nghị định lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

về Dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình. 

7. Gửi hồ sơ Dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định và hoàn thiện 

hồ sơ trình Chính phủ theo quy định. 

4. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định 

4.1. Bố cục dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định có 8 chương, 107 điều, kết cấu các chương như sau:  

Chương 1: Quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định 



về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ. 

Chương 2: Quy chế quản lý rừng, gồm 32 điều (từ Điều 4 đến Điều 35), 

gồm có 5 mục quy định các nội dung sau:  

- Mục 1: Tiêu chí xác định rừng. 

- Mục 2: Quản lý rừng đặc dụng. 

- Mục 3: Quản lý rừng phòng hộ.  

- Mục 4: Quản lý rừng sản xuất. 

- Mục 5: Đóng, mở cửa rừng tự nhiên. 

Chương 3: Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng gồm 12 điều 

(từ Điều 36 đến Điều 47), gồm có 4 mục quy định các nội dung sau:  

- Mục 1: quy định chung. 

- Mục 2: Giao rừng, cho thuê rừng. 

- Mục 3: Chuyển chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

- Mục 4: Thu hồi rừng. 

Chương 4: Phòng cháy và chữa cháy rừng gồm 14 điều (từ Điều 48 đến 

Điều 61); gồm có 3 mục quy định các nội dung sau:  

- Mục 1: Phòng cháy rừng. 

- Mục 2: Chữa cháy rừng. 

- Mục 3: Trách nhiệm phòng cháy , chữa cháy rừng. 

Chương 5: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm 

sản gồm 10 điều (từ Điều 62 đến 71); gồm 2 mục quy định các nội dung sau:  

- Mục 1: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Mục 2: Phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp tham gia trong chuỗi cung 

hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam. 

- Mục 3: Quản lý thương mại lâm sản. 

Chương 6: Dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng gồm 

30 điều (từ Điều 72 đến Điều 101), gồm có 8 mục quy định các nội dung sau:  

- Mục 1: Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường 

rừng. 

- Mục 2: Xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng ủy 

thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng. 

- Mục 3: Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo hình thức 

trực tiếp. 

- Mục 4: Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua 



quỹ bảo vệ và phát triên rừng. 

- Mục 5: Miễn, giảm tiền dich vụ môi trường rừng. 

- Mục 6: Nhiệm vị và cơ cấu tổ chức của quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 

- Mục 7: Nguồn tài chính và quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ. 

- Mục 8: Quản lý các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án 

được quỹ hỗ trợ. 

Chương 7: Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng gồm 3 điều (từ 

Điều 102 đến Điều 104).  

Chương 8: Điều khoản thi hành gồm 3 điều (từ Điều 105 đến Điều 107).  

4.2. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định 

Chương 1: Quy định chung 

a) Về phạm vi điều chỉnh 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết những nội dung sau: tiêu chí xác định 

rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng (Khoản 5 Điều 5); giao rừng, cho 

thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác, thu hồi rừng (khoản 4 Điều 23); phòng cháy và chữa cháy rừng 

(Khoản 7 Điều 39); đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường 

rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử 

dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (Khoản 5 Điều 63); hệ thống bảo đảm gỗ hợp 

pháp (Khoản 2 Điều 69); quản lý thương mại lâm sản (Điểm e Khoản 1 Điều 

72); chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng (Khoản 4 Điều 94); nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển 

rừng (Khoản 6 Điều 95). 

 Ban soạn thảo đề nghị những nội dung sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định nhưng không quy định cụ thể mà đưa vào Điều 105 “Quy định 

chuyển tiếp” của Dự thảo Nghị định này, bao gồm: chính sách phát triển chế 

biến lâm sản và thị trường lâm sản; khoán bảo vệ và phát triển rừng; chính sách 

bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc 

vào rừng; chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp. Vì qua rà soát văn bản, Ban 

soạn thảo nhận thấy những vấn đề này đã được quy định trong các Nghị định 

của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thị trường, chính sách khoán 

trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Luật Điều ước quốc tế. Để đảm bảo 

tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật, những nội dung này 

không đưa vào Dự thảo Nghị định mà đưa vào quy định chuyển tiếp. 

b) Về giải thích từ ngữ: Dự thảo Nghị định giải thích một số từ ngữ có 

tính chuyên ngành lâm nghiệp nhằm giúp cho việc hiểu và vận dụng thống nhất 

trong quá trình thi hành Luật. 

Chương 2: Quy chế quản lý rừng 

a) Mục 1. Tiêu chí xác định rừng: Mục này quy định về tiêu chí rừng tự 



nhiên (Điều 4), tiêu chí rừng trồng (Điều 5), tiêu chí rừng đặc dung (Điều 6), 

tiêu chí rừng phòng hộ (Điều 7), tiêu chí rừng sản xuất (Điều 8).  

Trên cơ sở rà soát, đánh giá và kế thừa theo quy định tại Thông tư 

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ NN&PTNT quy định tiêu chí 

xác định và phân loại rừng; Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 

04/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là 

rừng sản xuất; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ 

về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg 

ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng phòng hộ, 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung, như: tiêu chí chiều cao cây 

rừng theo điều kiện lập địa, tiêu chí của rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi 

trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

vườn thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia; rừng phòng hộ biên giới; rừng bảo 

vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư.  

b) Mục 2: Quản lý rừng đặc dụng: Mục này quy định về thành lập khu 

rừng đặc dụng (Điều 9); thành lập, giải thể Ban quản lý rừng đặc dụng (Điều 

10); quản lý nhà nước về rừng đặc dụng (Điều 11); bảo vệ rừng đặc dụng (Điều 

12); khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng (Điều 13); hoạt động nghiên cứu 

khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng (Điều 14); trình tự, thủ 

tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

trong rừng đặc dụng (Điều 15); quản lý xây dụng các công trình phục vụ du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng (Điều 16); xác định vùng đệm 

và ổn định đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng và vùng đệm của rừng đặc 

dụng (Điều 17). 

Nội dung Mục này được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật và kế 

thừa các quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP, Quyết định 24/2012/QĐ-

TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển 

rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020; Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 

11/11/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn Nghị định 117/2010/NĐ-CP. Tuy 

nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung sau: 

- Phân cấp trách nhiệm nhiều hơn cho ban quản lý rừng đặc dụng đối với 

hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dung, 

quy định chặt chẽ việc thu thập mẫu vật, nguồn gen theo hướng chỉ thu thập mẫu 

vật, nguồn gen của những loài với số lượng được xác định tại chương trình, dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học được duyệt; đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, 

cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học sinh, sinh viên nước ngoài thì còn phải theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý xây dụng các công trình phục vụ 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng. 

- Bổ sung quy định về ổn định đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng 

và vùng đệm của rừng đặc dụng, như: Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập dự án 

và là chủ đầu tư dự án đầu tư vùng đệm, ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho 

cộng đồng dân cư thôn vùng đệm khu rừng đặc dụng. 



c) Mục 3. Quản lý rừng phòng hộ 

Mục này quy định về thành lập khu rừng phòng hộ (Điều 18); thành lập 

và giải thể Ban quản lý rừng phòng hộ (Điều 19); bảo vệ rừng phòng hộ (Điều 

20); khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ (Điều 21); quy định hưởng lợi từ 

khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ (Điều 22); hoạt động nghiên cứu khoa 

học, giảng dạy, thực tập trong rừng phòng hộ (Điều 23); trình tự, thủ tục xây 

dựng, thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong 

rừng phòng hộ (Điều 24); quản lý xây dụng các công trình phục vụ du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ (Điều 25); sản xuất lâm, nông, 

ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ (Điều 26). 

Nội dung mục này được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật và kế thừa 

các quy định tại Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg; tuy nhiên, để phù hợp với thực 

tiễn, Dự thảo Nghị định có một số điều chỉnh sau: 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về thành lập khu rừng phòng hộ; giải thể 

Ban quản lý rừng phòng hộ; khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ; quản lý xây 

dụng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 

phòng hộ;  

- Quy định cụ thể hơn về sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong 

rừng phòng hộ, như: trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ, chăn 

nuôi và nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng. Đối với đất chưa có rừng, quy định 

thời gian tối đa dược sử dụng đất chưa có rừng để sản xuất lâm, nông, ngư 

nghiệp kết hợp. 

d) Mục 4. Quản lý rừng sản xuất 

Mục này quy định về bảo vệ rừng sản xuất (Điều 27); phát triển rừng sản 

xuất (Điều 28); cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt (Điều 29); khai 

thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên (Điều 30); khai thác lâm sản 

trong rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 31); sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết 

hợp trong rừng sản xuất (Điều 32); hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, 

thực tập trong rừng sản xuất (Điều 33). 

Nội dung mục này được xây dựng trên cơ sở quy định cụ thể các Điều 58, 

59, 60 của Luật và kế thừa nội dung của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 

03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, 

mặt khác, Dự thảo Nghị định có điểm sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện 

hành, như: điều kiện khai thác chính gỗ rừng tự nhiên là chủ rừng phải có 

phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quy 

định khai thác gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại 

chỗ đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; hoạt động 

nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong rừng sản xuất. 

đ) Mục 5. Đóng, mở cửa rừng tự nhiên 

Mục này gồm các Điều 34, 35; đây là nội dung mới, quy định về trường 

hợp đóng, mở cửa rừng tự nhiên (Điều 34); trình tự, thủ tục, công bố quyết định 

đóng, mở cửa rừng tự nhiên (Điều 35). 



Chương 3: Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng, thu hồi rừng 

Nội dung của Chương này được kế thừa các quy định tại Nghị định số 

23/2006/NĐ-CP, Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ 

NN&PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng; Thông tư số 

20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư; Thông tư Liên tịch số 07/TTLT-BNN-BTNMT ngày 

29/01/2011 của Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một 

số nội dung giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp. 

a) Mục 1. Quy định chung 

Mục này quy định bổ sung về nguyên tắc thống nhất, đồng bộ giữa giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng với giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 36); kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng (Điều 36). 

b) Mục 2. Giao rừng, cho thuê rừng 

Mục này sửa dổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê 

rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất lần đầu cho tổ chức (Điều 38); trình tự, 

thủ tục giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất lần đầu cho 

hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư (Điều 39); hoàn thiện hồ sơ giao rừng, 

thuê rừng đối với trường hợp đã được giao đất, thuê đất có rừng hoặc đã được 

công nhận quyền sử dụng đất có rừng nhưng chưa lập hồ sơ giao rừng, thuê rừng 

(Điều 40); bổ sung quy định về hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất lâm 

nghiệp (Điều 41). 

c) Mục 3. Chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác 

Mục này quy định về phương án chuyển loại rừng (Điều 42); trình tự, thủ 

tục chuyển loại rừng (Điều 43); trình tự thủ tục cho phép chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng (Điều 44); trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

rừng (Điều 45). 

Ngoài việc kế thừa quy định hiện hành, Dự thảo Nghị định bổ sung các 

quy định về: 

- Xây dựng phương án chuyển loại rừng; trình tự, thủ tục chuyển loại rừng; 

- Trình tự thủ tục cho phép chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng rừng, như quy định về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng. 

d) Mục 4. Thu hồi rừng 

Mục này bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thu hồi rừng (Điều 46); bồi 

thường thiệt hại về rừng trong trường hợp rừng được giao, cho thuê không đúng 

thẩm quyền (Điều 47). 



Chương 4: Phòng cháy và chữa cháy rừng 

Chương này quy định trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về phòng 

cháy và chữa cháy rừng tại Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của 

Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy. 

a) Mục 1. Phòng cháy rừng 

Mục này quy định về phương án phòng cháy và chữa cháy rừng (Điều 

48); cấp dự báo cháy rừng (Điều 49); điều kiện an toàn về phòng cháy đối với 

khu rừng (Điều 50); kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng (Điều 

51), yêu cầu về phòng cháy đối với dự án trồng rừng (Điều 51); kinh phí đầu tư 

cho phòng cháy và chữa cháy trong dự án trồng rừng (Điều 52); điều kiện an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy khi được phép sử dụng lửa trong rừng, ven 

rừng (Điều 53); tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng (Điều 

54); kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng (Điều 55). 

b) Mục 2. Chữa cháy rừng 

Mục này quy định về trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa 

cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng (Điều 56); khắc phục hậu quả sau cháy rừng 

(Điều 57). 

c) Mục 3. Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng 

Mục này quy định quy định cụ thể hơn trách nhiệm về phòng cháy chữa 

cháy rừng của chủ rừng (Điều 58); trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức đóng, hoạt động ở trong rừng, ven rừng (Điều 59); trách nhiệm của hộ gia 

đình, cá nhân sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng (Điều 60); trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án trồng 

rừng ( Điều 61). 

Chương 5: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và quản lý thương mại 

lâm sản 

a) Mục 1. Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 

Đây là nội dung mới quy định về yêu cầu của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp (Điều 62), nguồn gốc gỗ và nguyên tắc đảm bảo gỗ hợp pháp (Điều 63); 

trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt 

Nam (Điều 64). Những nội dung này được xây dựng trên cơ sở tham khảo văn 

kiện Hiệp định đối tác tự nguyên (VPA) và sáng kiến Thực thi lâm luật, quản trị 

rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 

(EU), các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên và một 

số văn bản pháp luật hiện hành. 

b) Mục 2: Phân loại mức độ rủi do doanh nghiệp tham gia trong chuỗi 

cung Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 

Đây là nội dung mới quy định về nguyên tắc áp dụng phân loại doanh 

nghiệp (Điều 65); tiêu chí phân loại doanh nghiệp (Điều 66); trình tự, thủ tục, 



tần suất và thẩm quyền phân loại (Điều 67); công bố phân loại doanh nghiệp và 

kiểm tra (Điều 68); trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp trong phân loại 

nhóm rủi ro doanh nghiệp (Điều 69); trách nhiệm của cơ quan Kiểm lâm trong 

phân loại nhóm rủi ro doanh nghiệp (Điều 70). 

Những nội dung này được xây dựng trên cơ sở tham khảo văn kiện Hiệp 

định đối tác tự nguyên (VPA) và sáng kiến Thực thi lâm luật, quản trị rừng và 

thương mại lâm sản (FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), các 

điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

c) Mục 3. Quản lý thương mại lâm sản 

Đây là nội dung mới quy định về dự báo thị trường và định hướng phát 

triển chế biến lâm sản (Điều 71), như dự báo thị trường và định hướng phát triển 

chế biến lâm sản, nội dung của dự báo và định hướng phát triển thị trường, thực 

hiện dự báo thị trường, định hướng phát triển chế biến lâm sản, định kỳ dự báo 

thị trường, công bố dự báo thị trường. 

Chương 6: Dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng 

Chương này quy định trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về dịch 

vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại Nghị định số 99/2010/NĐ-

CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTN ngày 

15/11/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư số 04/2018/TT-

BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch 

vụ môi trường rừng; Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ 

về quỹ bảo vệ và phát triển rừng. 

a) Mục 1: quy định về đối tượng, hình thức và mức chi trả DVMTR (Điều 

72, 73, 74,), trong đó: 

- Cụ thể đối tượng tại điểm c khoản 1 Điều 63 của Luật, gồm: Ủy ban 

nhân dân cấp xã; Tổ chức chính trị - xã hội gồm: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.  

- Đối tượng phải trả tiền DVMTR rừng:  

+ Quy định cụ thể hơn về các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch được 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 63 của Luật; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch 

vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 

của Luật. 

+ Bổ sung các cơ sở sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ; cơ sở nuôi 

trồng thủy sản là doanh nghiệp thực hiện theo hình thức chi trả trực tiếp. 

- Về mức chi trả DVMTR: 

+ Đối với các cơ sở sản xuất thủy điện, cơ sở sản xuất và cung cấp nước 

sạch: để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, bổ sung quy định khi giá điện 

và giá nước sạch biến động tăng hoặc giảm 20%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 



nông thôn trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức chi trả DVMTR rừng 

tương ứng. 

+ Bổ sung quy định mức chi trả tiền DVMTR rừng đối với các cơ sở công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm là 50 đồng/m3 nước thô; các cơ 

sở nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật là 1% tổng 

doanh thu trong kỳ.  

b) Mục 2: quy định về xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR ủy thác 

qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng (từ Điều 75 đến Điều 78).  

c) Mục 3: quy định về quản lý và sử dụng tiền DVMTR theo hình thức 

trực tiếp (Điều 79, 80). 

 d) Mục 4: quy định về quản lý và sử dụng tiền DVMTR ủy thác qua quỹ 

bảo vệ và phát triển rừng (từ Điều 81 đến Điều 87). 

đ) Mục 5: quy định về miễn, giảm tiền DVMTR (Điều 88, 89, 90). 

e) Mục 6: quy định về nhiệm vụ và cơ cấy tổ chức của quỹ bảo vệ và phát 

triển rừng (Điều 91, 92, 93), trong đó chỉnh sửa theo hướng chỉ hình thành quỹ 

này ở cấp trung ương và cấp tỉnh không quy định tổ chức quỹ cấp huyện, xã. 

g) Mục 7: quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng tài chính của 

quỹ (từ Điều 94-97), có chỉnh sửa so với quy định hiện hành, như không quy 

định nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, bổ sung nguồn tài chính từ trồng 

rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.  

h) Mục 8: quy định về quản lý các chương trình, dự án hoặc các hoạt động 

phi dự án được quỹ hỗ trợ (từ Điều 98-101). 

Chương 7: Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng 

Đây là nội dung mới, cụ thể hóa Điều 94 của Luật theo hướng quy định 

mang tính nguyên tắc về những hoạt động do ngân sách nhà nước đầu tư (Điều 

102), những hoạt động nhà nước hỗ trợ đầu tư (Điều 103) và những hoạt động 

nhà nước ưu đãi đầu tư (Điều 104); còn quy định cụ thể về mức đầu tư, mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước sẽ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cho 

từng kỳ ngân sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 

và khả năng cân đối nguồn ngân sách.  

Dự thảo Nghị định không quy định cụ thể mức đầu tư, mức hỗ trợ theo 

hướng kế thừa các chính sách hiện hành, vì sẽ gây xáo trộn, khó khăn trong quá 

trình thực thi, vì một số lý do sau:  

- Mỗi chính sách hiện hành có phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 

mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư không giống nhau, nếu quy định trong một Nghị định 

sẽ xảy ra hiện tượng trùng lắp. 

- Nghị định sẽ thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều 

kiện thực tế của từng kỳ ngân sách (2016-2020, 2021-2025...). 

Chương 8: Điều khoản thi hành 



Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định, quy định 

chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành Nghị định. 

Về quy định chuyển tiếp, Dự thảo Nghị định quy định một số nội dung sau: 

a) Các chính sách phát triển chế biến lâm sản và thị trường lâm sản; khoán 

bảo vệ và phát triển rừng; chính sách bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, 

cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng; chính sách hợp tác quốc tế về 

lâm nghiệp được thực hiện theo các quy định hiện hành sau đây: 

- Chính sách bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư 

sinh sống phụ thuộc vào rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về chính sách bảo vệ 

và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào 

dân tộc; 

- Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước 

trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước;  

- Chính sách phát triển chế biến lâm sản và thị trường lâm sản thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào  nông nghiệp, nông thôn; 

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết 

cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp; 

- Chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp thực hiện theo Luật Điều ước 

quốc tế. 

- Khi Nhà nước ban hành các chính sách thay thế các chính sách quy định 

tại khoản này thì áp dụng các chính sách đó. 

b) Các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ và phát triển rừng được 

nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu tư theo các chính sách hiện hành 

được tiếp tục thực hiện cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

chính sách mới. 

c) Các khu rừng đặc dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định thành lập bao gồm cả hợp phần bảo tồn biển, đất ngập nước nội địa thì Ban 

quản lý khu rừng đặc dụng đó tiếp tục quản lý hợp phần bảo tồn biển, đất ngập 

nước nội địa mà không phải thành lập Ban quản lý khu bảo tồn biển hoặc Ban 

quản lý khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa mới./. 


