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VỤ QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC 

DỤNG, PHÒNG HỘ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN RỪNG 

PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

Luật Lâm nghiệp 2017 quy định nhiệm vụ rừng phòng hộ: bảo vệ

nguồn nước, đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai,… và

cung ứng các dịch vụ môi trường rừng.

Để bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua Chính phủ ban hành

nhiều chính sách phát triển rừng phòng hộ, kết hợp vào cuộc các cấp chính

quyền địa phương cùng chủ rừng bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi

nhận: góp phần nâng cao độ che phủ rừng, tạo sinh kế người dân miền

núi,...

Tuy nhiên, tại một số địa phương ven biển đặt mục tiêu Phát triển

kinh tế nên đã chuyển đổi đai rừng phòng hộ chắn song, chắt cát thành khu

chế xuất, nghỉ dưỡng,… dẫn đến đai rừng giảm về diện tích, hạn chế chức

năng phòng hộ vốn có.
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I. Hiện trạng hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam

1. Diện tích rừng phòng hộ

a) Diện tích và chức năng phòng hộ:

Diện tích đất quy hoạch cho rừng phòng hộ được

Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số

134/2016/QH13, ngày 09 tháng 4 năm 2016, đến

năm 2020 là 4.618,44 nghìn ha. Kết quả rà soát

rừng phòng hộ cho thấy :

Rừng phòng hộ đầu nguồn, chiếm 92,5%.

Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chiếm

1,1%.

Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, chiếm 2,0%.

Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường chiếm 4,4%.

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã

đề nghị các tỉnh rà soát, thống kê diện tích rừng

phòng hộ nói riêng diện tích đất lâm nghiệp nói

chung để tích hợp vào quy hoạch cấp tỉnh và quy

hoạch lâm nghiệp quốc gia.
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Việt Nam đã chuyển đổi căn bản

cơ chế quản lý rừng tập trung Quốc

doanh sang cơ chế quản lý mới đa

dạng về chủ rừng. Đã thể chế hóa

quy định pháp luật, được triển khai

trên thực tiễn việc công nhận hình

thức quản lý rừng của cộng đồng

dân cư.
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b) Diện tích rừng phòng hộ theo chủ 

quản lý:

- Đã có chủ quản lý đạt 78,3%: 

Hộ gia đình, cộng đồng, ban 

quản lý,..

- Chưa giao: 22,7% (UBND xã 

quản lý).
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2. Số lượng và Phân cấp QL các BQLR phòng hộ

a) Số lượng ban quản lý rừng theo vùng sinh thái

Hiện tại cả nước có 216 BQLRPH và

được giao quản lý trên 2,7 triệu hecta

đất lâm nghiệp và so năm 2018 giảm 15

ban, trong đó:

- Duyên Hải giảm 9 ban.

- Tây Bắc, Bắc Trung Bộ giảm 2 ban.

- Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giảm 1

ban.

Các ban quản lý rừng giảm do thực hiện

Nghị quyết 39-NĐ/TW /2015 về tinh

giảm biên chế và đầu mối quản lý.
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2.2. Phân cấp quản lý Ban QLRPH

Phân cấp quản lý chưa
thống nhất. Có tỉnh UBND
tỉnh, UBND huyện, Sở
NN&PTNT, Chi cục kiểm lâm
và đôi khi thuộc phòng Nông
nghiệp.

Mô hình quản lý có ưu, nhược
điểm nhất định, do vậy lựa
chọn mô hình quản lý thích
hợp để thuận lợi trong quản lý,
phát triển rừng.

- Chưa phân định cắm mốc giữa cá chủ rừng nên việc lấn chiếm đất

rừng thường xuyên diễn ra, tập trung khu vực có rừng tập thể và cá nhân.

- Đời sống của dân còn nhiều khó khăn, trong khi nguồn lợi từ việc

khai thác các sản phẩm sinh vật hoang dã là rất lớn.

- Lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên đối đầu với lâm tặc, nguy

hiểm nhưng không được hưởng chính sách đãi ngộ như Kiểm lâm.

- Các BQLRPH còn bị động trong tìm kiếm các cơ hội để phát triển,

chủ yếu trông chờ vào nguồn đầu tư của Nhà nước.

- Kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp cho khoán bảo vệ rừng còn rất

hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu về vốn.

- Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho hoạt động trồng rừng

phòng hộ còn thấp.

II. Những tồn tại
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III. Định hướng quản lý

1) Về chính sách và quản lý rừng phòng hộ

- Xây dựng nội dung Chiến lược phát triển rừng phòng hộ giai

đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2040 để tích Chiến lược phát triển

lâm nghiệp.

- Ban quản lý rừng phòng hộ xây dựng “Phương án quản lý rừng

bền vững đến năm 2030” theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-

BNNPTNT.

- Xác lập quyền sở hữu cho chủ rừng: Thực hiện giao đất, giao

rừng cho các BQL rừng phòng hộ.

- Xác định rõ ranh giới trên bản đồ, cắm mốc ngoài thực địa để

phục vụ công tác quản lý rừng, theo dõi, thống kê, kiểm kê và lập hồ

sơ quản lý rừng theo lô, khoảnh, tiểu khu rừng.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo vệ rừng chuyên

trách của các Ban QLRPH đảm bảo hoạt động có hiệu quả đúng

theo quy định của Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019

của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Ban QLRPH với chính

quyền và các đoàn thể ở địa phương. Xây dựng quy chế, xác định

trách nhiệm, của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể quần

chúng đối với việc bảo vệ và quản lý rừng trong đó có rừng phòng

hộ.

- Xây dựng Nghị định chính sách đầu tư cho hệ thống rừng

phòng hộ nằm trong chính sách đầu tư chung cho lĩnh vực lâm

nghiệp.
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- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ rừng

phòng hộ. Đây là vấn đề quan trọng để hổ trợ các BQL và hệ

thống quản lý Nhà nước thực hiện các hoạt động công ích.

- Rà soát, điều chỉnh đơn giá dịch vụ môi trường rừng,

mở rộng các hoạt động dịch vụ theo từng giai đoạn hợp lý để

tăng nguồn thu cho các Ban QLRPH.

- Xây dựng các dự án ưu tiên đầu tư cho hệ thống rừng

phòng hộ: Dự án quản lý bảo vệ rừng; Dự án đầu tư hạ tầng,

cắm mốc ranhh giới; Dự án đào tạo nâng cao ngăn lực cho cán

bộ và đầu tư thiết bị quản lý bảo vệ rừng,...

2) Về khoán bảo vệ, cho thuê và sử dụng môi trường rừng

- Triển khai tốt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng ở cộng đồng dân

cư thôn, trong đó có quy định quyền lợi và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá

nhân khi tham gia bảo vệ rừng

- Xây dựng, ban hành và hướng dẫn cụ thể về khung hưởng lợi và

nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng

và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nhân rộng các mô hình Tổ chức nhà nước giao khoán BVR cho

cộng đồng dân cư thôn, bản.

- Rà soát các diện tích RPH chưa có chủ quản lý hoặc đang tạm thời

giao cho các cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý để chuyển giao cho các

BQL RPH hoặc giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

quản lý.
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3) Về khoa học và công nghệ:

- Áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Quy trình, Hướng dẫn kỹ thuật về

trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, cải tạo, nuôi dưỡng và làm giàu rừng

phòng hộ.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu về cơ cấu giống cây trồng và kỹ thuật lâm

sinh cho việc phục hồi, phát triển hệ thống rừng phòng hộ theo các vùng sinh thái.

Phát triển diện tích lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt các LSNG có tính dược liệu quý để

nâng cao thu nhập cho chủ rừng.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức, các nhà khoa học lâm

nghiệp trong và ngoài nước nghiêp cứu ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật

lâm nghiệp tiên tiến, các công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

áp dụng hiệu quả trong quản lý BV&PTR, bảo tồn ĐDSH.

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH làm cơ sở xây dựng bộ công cụ

kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng rừng, chất lượng công tác quản lý BVR, hệ

sinh thái rừng phục vụ công tác QLNN về bảo tồn ĐDSH, bảo vệ tài nguyên rừng.

THE END


