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Mục tiêu của báo cáo

 Cung cấp một số thông tin về hiện trạng 
lâm nghiệp Đăk Lăk (2017)

 So sánh sự thay đổi một số chỉ tiêu của 
ngành có liên quan đến quản lý bảo vệ, 
phát triển rừng, giao đất giao rừng sau 10 
năm (2007-2017)

 Cung cấp thông tin tham chiếu để thảo luận 
một số vấn đề về bảo vệ và phát triển 
rừng, giao đất giao rừng.
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Hiện trạng rừng Đăk Lăk 2017

 DT đất lâm nghiệp: 677.648 ha (51,6% STN)

 Rừng đặc dụng: 227.813,77 ha (33,6%)

+ Có rừng: 215.487 ha

+ Chưa có rừng: 12.326 ha

 Rừng phòng hộ: 79.960,35 ha (11,7%)

+ Có rừng: 72.391,9 ha

+ Chưa có rừng: 7.568,3 ha

 Rừng sản xuất: 369.874,09 ha (54,5%)

+ Có rừng: 208.641 ha

+ Chưa có rừng: 161.233 ha

(Kết quả rà sóat 3 lọai rừng 2017)

Hiện trạng đất rừng năm 2017
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Các hình thức quản lý rừng 2017

09 đối tượng được giao quản lý rừng

 Hộ gia đình, cá nhân: 40.664,07 ha (6%)

 Cộng đồng: 12.412,67 ha (0,01%)

 UBND xã: 79.437,14 ha (11,7%)

 BQL Rừng phòng hộ: 52.591,8 ha (7,76%)

 Công ty LN: 201.395,71 ha (29,7%)

 DN tư nhân: 44.494,09 ha (6,56%)

 BQL Rừng đặc dụng: 227.894,07 ha (33,6%)

 Các đơn vị vũ trang: 14.629,10 ha (2,15%)

 Đối tượng khác: 4.129,10 (0,6%)

(Giao và khóan rừng và đất lâm nghiệp)

Các hình thức quản lý rừng 2017
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Diễn biến rừng giai đọan 2007-2017

 DT đất lâm nghiệp giảm: 12.144,7 ha (-1,76%).

+ Đất có rừng đặc dụng giảm: 3.521,4 ha (-1,61%)

+ Đất có rừng sản xuất giảm: 104.276 ha (-33,32%)

+ Đất có rừng phòng hộ tăng: 7.786,9 ha (+12,05%)

 Trữ lượng gỗ tăng: 214.133 m3

+ TL Rừng tự nhiên giảm: (-) 1.132.034 m3

+ TL Rừng trồng tăng: (+) 5.539.937 m3

Diễn biến rừng giai đọan 2007-2017
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Kết quả thực hiện phát triển rừng (2011-2015) so 

sánh với Mục tiêu phát triển rừng bền vững

 Trồng rừng: 16.968/35.000 (48,5%)

+ Phòng hộ, đặc dụng: 486/2.500 (20%)

+ Sản xuất, nguyên liệu: 16.482/22.500 (73%)

+ Thay thế nương rẫy: 0

+ Hỗ trợ trồng rừng SX hộ gia đình: 0

 Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: 7.317/25.000 (30%)

 Cải tạo rừng nghèo: 4.002/12.500 (32%)

 Trồng cây phân tán: 3,2 triệu cây/5 triệu cây 
(63,3%)

Kết quả thực hiện bảo vệ rừng (2011-2015) so sánh 

với Mục tiêu phát triển rừng bền vững

 Độ che phủ rừng 38,7/50,4% (Sai lệch do kiểm kê 
2007; giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc; xây 
dựng khu kinh tế-quốc phòng; chuyển đổi rừng 
nghèo sang các dự án nông lâm nghiệp; các dự án 
phát triển KT-XH khác)

 Giao, cho thuê rừng; giao, cho thuê đất lâm nghiệp: 
634.942/721.181 ha (đạt 90%)

 Tổng số vụ vi phạm: 8.037 vụ; khởi tố hình sự 82 
vụ/40 bị can. Lâm sản tịch thu 14.000 m3.

 Di dân tự do: 1976-2015 (59.539 hộ/289.973 khẩu, 
chiếm 16% dân số tỉnh). Từ 2005-2015 có 1.544 hộ 
với 7.743 khẩu.
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Kết quả thực hiện giao đất, giao rừng 

(2011-2015)

 Giao, cho thuê đối với tổ chức, doanh nghiệp: 
241.357,94 ha

+ Giao triển khai các DA nông, lâm: 14.942,97 ha

+ Giao BQL rừng PH, ĐDụng: 226.414,97 ha

+ Giao hộ gia đình, cộng đồng, cá nhân (1999-2010): 
36.055, 4 ha. Kết thúc năm 2011, diện tích bị phá, 
lấn chiếm 10.610,2 ha

 Giao rừng, cho thuê rừng đối với Công ty TNHHMTV 
lâm nghiệp chưa thực hiện được (do biến động về 
hiện trạng lớn; do thực hiện NQ 30-NQ/TW và tái cơ 
cấu ngành).

Kết quả thực hiện chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng 2012-2016

 Quỹ BV và PT rừng thành lập theo QĐ 1687/QĐ-
UBND ngày 01/8/2012

 Kinh phí đã thu được qua các năm: 
210.262.192.623 đồng (bình quân 42 tỷ 
đồng/năm). Chi 180.754.906.069 đồng (bình 
quân 36,1 tỷ đồng/năm)

 Ký kết 25 HĐ ủy thác với 25 đơn vị (23 đơn vị SX 
thủy điện, 2 đơn vị cung ứng nước sạch)

 221.604 ha rừng với 5.465 hô/36 nhóm hộ được 
thụ hưởng CS DVMT rừng (600 ngàn-1 triệu 
đồng/hộ/năm đối với rừng giao cộng đồng; 3-3,5 
triệu đồng/hộ/năm đối rừng giao cho hộ và nhóm 
hộ)
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Những hạn chế trong công tác QLBV 

và PTR thời gian qua

 Tài nguyên rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại; Khai thác, 
vận chuyển, mua bán LS trái phép chưa được ngăn 
chặn, xử lý triệt để.

 Các DA phát triển NLN của Công ty LN còn tình trạng 
chặt phá, lấn chiếm không có biện pháp ngăn chặn, có 
nơi nghiêm trọng.

 Công tác khóan QLBVR chưa đáp ứng được yêu cầu BV 
rừng được giao.

 Năng suất, chất lượng rừng trồng chưa cao, chưa tạo ra 
lợi thế cạnh tranh, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã 
hội.

 Văn bản QPPL chưa chặt chẽ, còn mâu thuẫn, có 
trường hợp đã sửa đổi nhưng chưa đáp ứng yêu cầu 
thực thế

 Lực lượng KL, công chức địa phương còn thiếu so với 
nhu cầu, hạn chế về nghiệp vụ, chuyên môn.

Những hạn chế trong công tác QLBV 

và PTR trong thời gian qua

 Sử dụng đất LN không có rừng thiếu hiệu 
quả, chưa có mô hình tiêu biểu

 Việc huy động nguồn lực, các thành phần 
kinh tế đầu tư BV, PT rừng còn nhiều hạn 
chế

 Công nghệ chế biến gỗ còn lạc hậu, thô 
sơ

 Vẫn còn mâu thuẫn lớn giữa BV và PT 
rừng VS mở rộng DT sản xuất 
nôngnghiệp, nâng cao đời sống nhân dân

 Không đạt được các chỉ tiêu BV và PTR đã 
đề ra.
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Một số bình luận từ tác giả

 Quyền sử dụng đất, rừng không an tòan

 Vẫn còn khác biệt giữa Luật pháp, Luật 
tục và thực tiễn sử dụng rừng

 Hiệu quả của ngành LN đóng góp cho kinh 
tế-xã hội không được xác định rõ, không 
thu hút được nguồn lực đầu tư

 Thể chế, chính sách của Nhà nước về lâm 
nghiệp khi triển khai vào thực tế hiệu quả 
rất hạn chế.

Mục tiêu, nhiệm vụ phục hồi rừng bền 

vững đến 2020.

 Bảo vệ và phát triển bền vững rừng hiện 
có. Triển khai có hiệu quả chính sách chi 
trả DV môi trường rừng gắn với chính 
sách đồng quản lý

 Giảm căn bản tình trạng vi phạm luật bảo 
vệ và PT rừng

 Huy động các nguồn lực đầu tư PT rừng, 
tăng độ che phủ lên 40,1%

 Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị 
các lọai rừng.
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Một số chỉ tiêu cụ thể GĐ 2016-2020

 Trồng rừng mới: 12.540 ha
+ Rừng đặc dụng, phòng hộ: 150 ha
+ Rừng sản xuất: 11.890 ha
+ Trồng rừng thay thế: 500 ha
 Trồng cây phân tán: 5 triệu cây
 Chuyển hóa rừng KD gỗ lớn: 2.000 ha
 Nuôi dưỡng rừng: 200.000 ha
 Làm giàu rừng: 150.000 ha
 Rừng được cấp chứng chỉ: 1.000 ha (Sản 

lượng khai thác 30 m3/ha)

Những thách thức
 Thể chế tiếp tục thay đổi trong thời gian đến cần có 

thời gian để triển khai trên thực tế.
 Chưa có luận cứ khoa học để xác định lâm phần ổn 

định do vậy độ che phủ rừng bị điều chỉnh theo các giai 
đọan.

 Chưa xác định được hình thức quản lý rừng hợp lý, hiệu 
quả đối với từng loại rừng.

 Không đủ nguồn lực đầu tư trong khi TW không hỗ trợ 
đủ, khả năng thu hút nguồn lực từ xã hội hóa thấp.

 Nhu cầu đất đai cho SX tăng kể cả đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số địa phương và di dân tự do có nguy cơ 
ảnh hưởng đến diện tích rừng (4.979 hộ thiếu âất ở; 
15.896 hộ không, thiếu đất SX có nhu cầu sử dụng đất 
rừng).

 Chi phí đầu tư quản lý, phát triển rừng cao VS lợi ích 
thu lại từ rừng thấp.
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Tài liệu tham khảo chính

 UBND tỉnh Đăk Lăk (tháng 4/2016) báo cáo tham luận công tác giao 
rừng, cho thuê rừng và giao đất lâm nghiệp;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (số 119/BC-UBND ngày 05/7/2016) Tổng kết, 
đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (số 965/QĐ-UBND ngày 22/4/2009) Phê duyệt 
Quy họach bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk giai đọan 2009-
2020;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (số 28/TTr-UBND ngày 27/4/2018) Đề nghị thẩm 
định kết quả rà sóat, điều chỉnh Quy họach 3 lọai rừng tỉnh DL đến 
2020;

 HĐND tỉnh Đăk Lăk (số 17/NQ-HĐND ngày 30/8/2011) Về phát triển 
rừng Đăk Lăk giai đọan 2011-2015;

 HĐND tỉnh Đăk Lăk (số 22/NQ-HĐND) ngày 30/8/2011) Về Quản lý, 
bảo vệ ưừng Đăk Lăk giai đọan 2011-2015;

 UBND tỉnh Đăk Lăk (2016) Báo cáo tham luận về giải pháp khôi phục 
rừng tỉnh Đăk Lăk nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đọan 2016-
2020;

 Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Lăk (số 289/BC-SNN ngày 09/10/2017) 
Việc chấp hành pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác 
QLBVR và giao đất, giao ưừng để thực hiện các dự án nông, lâm 
nghiệp.


