
   
 

 

HỘI THẢO 

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP 

 

Đặt vấn đề 

Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2019. Nhằm triển khai áp dụng Luật Lâm nghiệp vào thực tiễn, Chính 

phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì soạn thảo 04 Nghị định1 và 07 thông tư2 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành các nội dung của Luật Lâm nghiệp. 

Trong các văn bản dưới Luật nói trên, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Theo Dự thảo 02, Nghị định này gồm 8 chương, 107 

điều, quy định chi tiết về các vấn đề: (i) Quy chế quản lý ba loại rừng; (ii) Đóng, mở cửa rừng 

tự nhiên; (iii) Giao rừng, cho thuê rừng; (iv) Chuyển loại rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng, và thu hồi rừng; (v) Dịch vụ môi trường rừng; (vi) Gỗ hợp pháp và quản lý thương mại 

lâm sản; (vii) Phòng cháy, chữa cháy rừng; và (viii) Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển 

rừng.  

Tây Nguyên là một trong những khu vực có độ che phủ cao, đạt 45,97%3, là nơi sinh sống của 

gần 54 dân tộc. Tuy nhiên, Tây Nguyên cũng là điểm nóng vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, 

khiến diện tích và chất lượng rừng Tây Nguyên liên tục giảm, từ 2.836.083 ha năm 2010 

xuống còn 2.553.819 ha năm 2017, các vụ phá rừng và khai thác rừng, mua bán và vận chuyển 

lâm sản trái phép thường xuyên diễn ra, diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang bị tranh chấp 

giữa cộng đồng và các chủ rừng lớn, lên tới 282.896 ha. Thực trạng này đặt ra yêu cầu thảo 

luận các vấn đề sau trong quy định và thực thi pháp luật lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên: 
 

1. Giao rừng gắn liền với giao đất: Lồng ghép các vấn đề về luật tục, thể hiện qua 

giao rừng gắn liền với giao đất cho hộ gia đình và cộng đồng, quyền hưởng dụng rừng, 

rừng cộng đồng, sở dụng rừng theo luật tục và tín ngưỡng; 

                                                           
1 04 Nghị định gồm: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; (2) Nghị định quy 
định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các 
loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; (3) Nghị định quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ 
rừng; (4) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
2 07 thông tư: (1) Thông tư quy định chi tiết mức độ xung yếu của rừng phòng hộ, phân định ranh giới rừng; (2) 
Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững; (3) Thông tư quy định về điều tra rừng; (4) Thông tư quy định về khai 
thác lâm sản; hồ sơ lâm sản hợp pháp và quản lý nguồn gốc lâm sản; hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đánh dấu mẫu 
vật các loài thực vật rừng, động vật rừng; (5) Thông tư quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; (6) Thông 
tư quy định về các biện pháp lâm sinh; (7) Thông tư quy định phương pháp định giá, khung giá rừng; 
3 Quyết định 1187/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 



 

2. Tiếp cận quản lý, hưởng lợi từ rừng: Lồng ghép vai trò của hộ gia đình, cộng đồng 

và người dân tộc thiểu số trong quản lý rừng cộng đồng/rừng tín ngưỡng, hợp tác 

quản lý bảo vệ rừng (đồng quản lý); 
 

3. Bảo vệ và phục hồi rừng: Chính sách hỗ trợ hộ gia đình, cộng đồng và người dân 

tộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ rừng và phục hồi rừng tự nhiên, nhất là các khu 

vực chồng lấn ven rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

 

Để góp ý cho Ban soạn thảo và Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thiện Dự thảo Nghị định, Trung 

tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp 

tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam), và Liên 

minh Đất rừng (FORLAND) tổ chức Hội thảo “Góp ý Nghị định quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp” tham vấn các bên liên quan tại Đak Lak nhằm chia sẻ, trao đổi, 

tiếp thu các khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước, chủ rừng, chính quyền, cộng đồng 

địa phương, các tổ chức kinh tế. 

 

Phương pháp thực hiện 

- Hội thảo tập trung thảo luận 03 chuyên đề lớn: (i) Quyền tiếp cận rừng của hộ gia đình và 

cộng đồng thông qua giao rừng gắn liền với giao đất; (ii) Rừng cộng đồng, rừng tín ngưỡng 

và hợp tác quản lý bảo vệ rừng; (iii) Các chính sách hỗ trợ cộng đồng địa phương và đồng bào 

dân tộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ và phục hồi rừng. 

- Ngoài các bài trình bày đề dẫn cho 03 chuyên đề, dự kiến có 6-8 bài tham luận của các đại 

biểu địa phương góp ý sâu cho một số vấn đề của Dự thảo Nghị định. 

- Hình thức thảo luận:  

 Chuyên đề (i) và (ii): Thảo luận chung tại hội trường 

 Chuyên đề (iii): Thảo luận nhóm 
 

 

Địa điểm: Khách sạn Tuấn Vũ, số 135/1 Ngô Quyền, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 
 

Thành phần tham gia: Gồm 40-50 đại biểu, bao gồm: 

- Cơ quan quản lý nhà nước: Quỹ BVPTR, Phòng NN&PTNT, Phòng TNMT, Hạt Kiểm lâm, cán 

bộ địa chính xã;  

- Chủ rừng tổ chức: BQL Rừng đặc dụng, BQL Rừng phòng hộ, Công ty Lâm nghiệp 

- Đại diện một số xã tại hai huyện Lăk và Krong Bông 

- Đại diện tổ bảo vệ rừng, nhóm/ban quản lý rừng cộng đồng 

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế: Doanh nghiệp du lịch, Hợp tác xác nông lâm nghiệp 

- Tổ chức xã hội địa phương 
 

Đơn vị chủ trì:  

- Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

- Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đăk Lăk 

- Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới 

- Liên minh đất rừng/CIRD 

  



Chương trình hội thảo 

Thời gian Nội dung – Hoạt động 

7.30-8.00 Đón tiếp và đăng ký đại biểu 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

8.00-8.20 Phát biểu khai mạc và trình bày đề dẫn hội thảo  

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đăk Lăk 

8.20 – 8.40 Hiện trạng và kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk  

Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk  

8.40-9.00 Giới thiệu Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp 

Tổng cục Lâm nghiệp 

9.00 – 10.00 Chuyên đề 1: Giao rừng gắn liền với giao đất 

“Giao rừng gắn với giao đất cho hộ gia đình, cộng đồng ở Tây Nguyên” –  

GS. Bảo Huy 

 

- 02 tham luận 

Chuyên đề 2: Tiếp cận quản lý, hưởng lợi từ rừng 

“Trao quyền cho hộ gia đình và cộng đồng: Rừng cộng đồng, hợp tác quản lý 

bảo vệ rừng, và quyền hưởng dụng rừng gắn với luật tục và tín ngưỡng ở 

Việt Nam” - TS. Đoàn Diễm 

 

- 02 tham luận 

10.00 – 10.20 Nghỉ giải lao 

10.20 – 12.00 Thảo luận nhóm 

Điều hành: Ông Trần Ngọc Thanh và ông Hoàng Xuân Thủy 

12.00-13.30 Nghỉ ăn trưa 

13.30-15.10 Chuyên đề 3: Bảo vệ và phục hồi rừng 

“Những thách thức trong giải quyết mâu thuẫn đất đai và thúc đẩy sự tham 

gia của hộ gia đình và cộng đồng trong bảo vệ và phục hồi rừng” – TS. Cao 

Thị Lý 

 

- 02 tham luận 

15:10-15:30 Nghỉ giải lao 

15:30-16:45 Thảo luận chung 

Điều hành: Ông Lê Văn Lân và ông Ngô Văn Hồng 

16:45-17:00 Tổng kết và bế mạc hội thảo 

 


