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Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT
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1. Những điểm mới cơ bản của Luật Lâm nghiệp

1. Kết cấu:

Luật Lâm nghiệp có 12 chương, 108 điều tăng 4 chương và 20 điều so

với Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Đây là đạo luật quan

trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực, đối tượng khác nhau.

2. Những nội dung mới cơ bản của Luật:

- Thứ nhất, Luật Lâm nghiệp đã tiếp cận theo chuỗi các hoạt động lâm

nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, kinh doanh, chế biến và

thương mại lâm sản; Thể hiện rõ lâm nghiệp là một ngành kinh tế - kỹ

thuật đặc thù gồm tất cả các hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ liên

quan đến rừng.

- Thứ hai, Luật đã thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định của

Hiến pháp năm 2013, theo đó quy định 02 nhóm sở hữu rừng gồm:

i) Rừng sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu gồm

rừng tự nhiên và rừng trồng do nhà nước đầu tư;

ii) Rừng thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

dân cư là rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

dân cư tự đầu tư hoặc nhận chuyển nhượng.

1. Những điểm mới cơ bản .... (tiếp)

- Thứ ba, Quy định về quản lý rừng bền vững là nguyên tắc xuyên suốt

của hoạt động lâm nghiệp. Rừng được quản lý bền vững cả về diện tích

và chất lượng rừng, đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế -

xã hội, an ninh quốc phòng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị

dịch vụ môi trường rừng, ứng phó với BĐKH. Chủ rừng là tổ chức phải

xây dựng và thực hiện phương án QLRBV.

- Thứ tư, Luật quy định quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử

dụng rừng tự nhiên, không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên

sang mục đích khác trừ các dự án quan trọng quốc gia, phục vụ an ninh

quốc phòng, dự án cấp thiết khác do Chính phủ phê duyệt. Trong

trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên để

rừng phục hồi, bảo đảm an ninh sinh thái, đáp ứng yêu cầu lâu dài về

lâm sản.

- Thứ năm, Quy định chi tiết việc khai thác lợi ích phi lâm sản từ rừng

như dịch vụ môi trường rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ, tạo nguồn tài

chính bền vững để đầu tư trực tiếp vào rừng.

- Thứ sáu, Quy định về chế biến và thương mại lâm sản (Chương VI)

là vấn đề mới so với Luật bảo vệ và phát triển rừng, được thể hiện là

một trong chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp.
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1. Những điểm mới cơ bản ..... (tiếp)

- Thứ bẩy, về đổi mới quản lý ngành lâm nghiệp. Luật quy định rõ cơ

quan có chức năng tham mưu quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm

nghiệp và tổ chức kiểm lâm. Quy định rõ chức năng, vai trò, trách

nhiệm bảo vệ và phát triển rừng ở các cấp.

- Thứ tám, đổi mới chính sách lâm nghiệp, không giao rừng có thu tiền

mà thay bằng hình thức cho thuê rừng. Nhà nước cho các tổ chức kinh

tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng sản xuất, đối với rừng phòng hộ, đặc

dụng chỉ áp dụng hình thức cho thuê MTR; Nhà nước đảm bảo nguồn

lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc

dụng và các hoạt động quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Bảo vệ quyền

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân

cư hoạt động lâm nghiệp; Mở rộng hơn quyền hưởng lợi từ rừng.

- Thứ chín, Luật quy định mới, rõ hơn định nghĩa về rừng; quy định

cộng đồng dân cư được giao rừng và trở thành chủ rừng; thay thế quy

hoạch lâm nghiệp tại 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo

Luật quy hoạch năm 2017; Quy định hoạt động KHCN lâm nghiệp theo

hướng chính sách KHCN phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của cây rừng,

khuyến khích các tổ chức cá nhân nghiên cứu KHCNm đầu tư vào các

hoạt động lâm nghiệp.

3. Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp

Triển khai quy định cụ thể 24 điều Luật giao CP và Bộ NN&PTNT:

1) Tổ chức xây dựng và ban hành 04 NĐ quy định chi tiết Luật gồm:

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật;

- Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách BVR;

- Nghị định quản lý CITES;

- Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực LN.

2) Tổ chức xây dựng và ban hành 07 Thông tư gồm:

- Thông tư quy định chi tiết mức độ xung yếu của rừng phòng hộ,

phân định ranh giới rừng;

- Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững;

- Thông tư quy định về điều tra rừng;

- Thông tư quy định về khai thác lâm sản và hồ sơ lâm sản hợp pháp

đảm bảo truy xuất nguồn gốc lâm sản;

- Thông tư quy định quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

- Thông tư quy định các biện pháp lâm sinh;

- Thông tư quy định các biện pháp định giá, khung giá rừng.
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2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

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. Quan điểm

- Bám sát quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật để soạn thảo

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

- Bảo đảm tính phù hợp và thống nhất 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.
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3. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm

nghiệp gồm 8 chương, 107 điều và được kết cấu như sau:

Chương I: Những quy định chung, gồm 3 điều quy định về

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

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 SDR, thu hồi rừng,vv... (khoản 4 Điều 23);

PCCCR (Khoản 7 Điều 39); DVMTR (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 BV&PTR

(Khoản 6 Điều 95).

Một số nội dung đưa vào Điều 105 “Quy định chuyển tiếp” của

Dự thảo Nghị định.

Chương II: Quy chế quản lý rừng

Chương này gồm có 5 mục, 32 điều (từ điều 4 – 35) 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.



5/19/2018

6

Chương III: Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển

mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng; gồm có 4 mục với 23 điều

(từ điều 36-47) 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.
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Chương V: Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và quản lý thương mại lâm 

sản, gồm 3 mục với 10 điều (từ Điều 62 đến Điều 71).

- 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 VI: Dịch vụ môi trường rừng, quỹ bảo vệ và phát triển rừng, gồm 8 

mục, 30 điều (từ Điều 72 đến 101). 

- Mục 1: Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả DVMTR.

- Mục 2: Xác định DT rừng cung ứng DVMTR ủy thác qua quỹ BV&PTR.

- Mục 3: Quản lý và sử dụng tiền DVMTR theo hình thức trực tiếp.

- Mục 4: Quản lý và sử dụng tiền DVMTR ủy thác qua quỹ BV&PTR.

- Mục 5: Miễn, giảm tiền DVMTR.

- Mục 6: Nhiệm vị và cơ cấu tổ chức của quỹ BV&PTR;

- 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.
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Chương VIII: Điều khoản thi

hành gồm 3 điều (từ Điều 105

đến 107) quy định về hiệu lực

thi hành của Nghị định, quy

định chuyển tiếp và trách

nhiệm thi hành Nghị định.

Chương VII: Chính sách đầu tư
BV&PTR gồm 3 điều.

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, hỗ trợ
đầu tư.

4. Một số vấn đề cần quan tâm góp ý

- Thứ nhất, Cấu trúc và tính logic của dự thảo Nghị định.

- Thứ hai, một số nội dung Luật giao cho Chính phủ nhưng chưa được

quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định (VD: quy hoạch lâm nghiệp,

chủ rừng là cộng đồng, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số,

chế biến và thương mại lâm sản, cơ quan quản lý nhà nước về lâm

nghiệp cấp tỉnh/huyện, vv…).

- Thứ ba, một số vấn đề Luật không giao nhưng thực tiễn đặt ra cần

phải có quy định chi tiết.

- Thứ tư, việc quy định một số nội dung có tính chất không ổn định,

thay đổi thường xuyên như chính sách đầu tư, chính sách chi trả

DVMTR trong dự thảo NĐ;

- Thứ năm, một số CS chưa được quy định cụ thể, chi tiết dẫn đến khó

thực hiện (VD: hưởng dụng rừng, quản trị rừng, đóng cửa rừng);

- Thứ sáu, một số nội dung cần logic với các quy định của luật dân sự,

hình sự, pháp luật đất đai, môi trường, ĐDSH và pháp luật khác.

- Thứ bảy, các vấn đề kỹ thuật cụ thể khác.
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