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XUNG QUANH VẤN ĐỀ MỞ RỘNG CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG VIỆT NAM 

 

Ông Hứa Đức Nhị  

Chủ tịch Hội chủ Rừng Việt Nam,  

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 

 

1- Đầu tư vào hệ thống các khu rừng đặc dụng được hiểu một cách rộng ra, 

có thể là: 

(1) Dành đất và rừng ra để bảo tồn, hy sinh những lợi ích kinh tế hay mưu 

sinh trực tiếp của một bộ phận dân cư đã và đang sinh sống dựa vào đó cho cả xã 

hội, hy sinh những lợi ích trước mắt cho lâu dài;  

(2) Xây dựng cơ sở hạ tầng (đường sá, nhà cửa và các công trình kiến trúc 

khác) để bảo vệ và phát triển khu rừng đặc dụng; 

(3) Xây dựng và phát triển rừng cho phù hợp với nhu cầu bảo tồn khu rừng 

đặc dụng; 

(4) Tổ chức bộ máy quản lý, duy trì nguồn nhân lực để bảo vệ và bảo tồn 

rừng; 

(5) Phát triển các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động phát triển, bảo tồn 

và sử dụng các lợi ích từ bảo tồn rừng.. 

Ngoài loại hình đầu tư số (1) nêu trên, hầu như các loại hình đầu tư còn lại 

đều cần đến nguồn lực tài chính, trong đó có những khoản đầu tư XDCB và những 

dòng kinh phí thường xuyên. 

 

2- Trách nhiệm đầu tư chính việc bảo vệ các khu rừng đặc dụng là Nhà nước 

bởi lợi ích chủ yếu mà các khu rừng này đem lại là toàn xã hội và là lâu dài; Hơn 

thế nữa, lợi ích này hầu như là vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ của một quốc gia và 

vì vậy trách nhiệm bảo vệ các khu rừng này là thuộc về Liên hợp quốc. 

Nhà nước trực tiếp quản lý và bảo vệ các khu rừng đặc dụng bằng hệ thống 

luật pháp (kể cả việc ban hành và thực thi) và nguồn lực tài chính cần thiết. 

Tuy vậy, không phải lúc nào ngân sách nhà nước cũng luôn đáp ứng, không 

phải các quy định về luật pháp mãi mãi / hay luôn luôn/ phù hợp với thực tế phát 

triển của xã hội. Huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn lực từ cộng đồng và 

các nguồn lực từ quốc tế đầu tư cho hệ thống các khu rừng đặc dụng là rất cần 

thiết. 

 

3- Các cách thức và những hình thức thu hút các nguồn lực từ xã hội: 

- Cả cộng đồng xã hội cùng chung tay bảo vệ các khu rừng này đã là một 

cách thức huy động hữu hiệu và rất hiệu quả; Để làm việc này cần tăng cường 
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tuyên truyền cho cộng đồng xã hội, tuyên truyền các đại biểu của dân, tuyên truyền 

đến các cán bộ trong hệ thống chính trị.. 

- Thực hiện rộng rãi việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, cho thuê môi 

trường rừng và cảnh quan thiên nhiên; 

- Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể có thể thực hiện việc cho các tổ 

chức ngoài nhà nước hợp đồng quản lý trực tiếp khu rừng đặc dụng; 

- Với những khu rừng đặc dụng nhỏ lẻ, đặc thù có thể gắn việc quản lý sử 

dụng lâu dài cho các tổ chức xã hội (như với rừng thiêng, rừng ma ở thôn bản, khu 

rừng gắn với các khu đình, đền, miếu mạo..); 

- Thu hút rộng rãi các nguồn lực đầu tư từ các nhà hảo tâm với những cách 

thức tri ân, quảng bá hình ảnh .. phù hợp; 

- Thu hút các chuyên gia có trình độ bảo tồn đến nghiên cứu, phát triển các 

sản phẩm bảo tồn và sử dụng rộng rãi các lợi ích từ rừng bảo tồn; 

 

4- Thay đổi cách tiếp cận về hệ thống rừng đặc dụng để có thể thu hút các 

nguồn lực xã hội: 

- Rừng đặc dụng không có nghĩa là mọi khu rừng đều là rừng cấm;  

Rừng thì luôn phát triển và con người cần hướng sự phát triển đó cho lợi ích 

lớn nhất cho mình, với rừng đặc dụng là cho cả xã hội. Với mỗi khu rừng đặc dụng 

có những mục đích và công dụng riêng, nếu cấm hoàn toàn thì các công dụng đặc 

biệt đó sẽ không còn phát huy được tác dụng như mong muốn đặt ra. Và đơn giản 

là việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào đây sẽ không mấy khả thi vì 

không còn động lực. 

Trong lâm nghiệp, vì nhu cầu nghiên cứu khoa học, chỉ bảo vệ nghiêm ngặt 

một số trạng thái rừng cho phát triển tự nhiên đến hàng trăm năm hoặc mãi mãi; 

Tuy nhiên số diện tích này không cần quá nhiều. 

- Phát huy rộng rãi các hình thức đồng quản lý trong quản lý rừng đặc dụng; 

- Tăng cường các hoạt động giám sát của người dân và cộng đồng trong 

quản lý rừng nói chung, trong đó đối với các khu rừng đặc dụng nói riêng; Có các 

hình thức thông tin về kết quả bảo vệ, bảo tồn rừng đặc dụng, nhất là thông tin trực 

tiếp cho những người hảo tâm đã đầu tư vào rừng đặc dụng. 

 

Hà Nội, ngày 30/12/2019 


