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Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp Tây Nguyên

• Đất lâm nghiệp Tây nguyên: 3.246.296 ha (chiếm 59,5% tổng diện tích đất TN)

• Đất có rừng: 2.566.148,5 ha
• Đất rừng sản xuất: 1.455.560 ha (chiếm 56,7 % đất có rừng)

• Đất rừng phòng hộ: 547.904 ha (21,3% đất có rừng)

• Đất rừng đặc dụng: 479.256 ha (18,6% đất có rừng)

• Đất rừng ngòai quy họach: 90.427 ha (3,4% đất có rừng)

• Chưa có rừng: 680.148 ha

• Dân số 5,8 Triệu người

• 49 dân tộc

• Đầu nguồn 11 sông chính có ảnh hưởng đến duyên hải miền trung và đông nam bộ, kể cả các
nước bạn Lào, Campuchia.

• Vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng

• Tiềm năng lớn về tài nguyên rừng so với cả nước

• Nhiệm vụ bảo vệ sinh thái môi trường quan trọng
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Quản lý đất Lâm nghiệp Tây Nguyên

• Hiện có rừng: 2,56 triệu ha (Tỷ lệ che phủ rừng: 46%).

• Các tổ chức quản lý: 2.286 ngàn ha (81,21%)

• Hộ gia đình và cộng đồng được giao quản lý, sử dụng: 71,7 ngàn ha (2,55% 
diện tích đất lâm nghiệp)

• Ngòai ra: 430.275 ngàn ha (15,28% đất lâm nghiệp) giao UBND xã quản lý – chưa
giao quản lý (nguy cơ xâm lấn cao).

• Thay đổi diện tích rừng Tây Nguyên 2010-2019

• Tổng diện tích giảm 31.443 ha/năm

• Rừng tự nhiên giảm: 46.267 ha/năm

• Rừng trồng tăng 14.824 ha/năm
• Diện tích đất nông nghiệp sản xuất trên đất lâm nghiệp: 344.554 ha (Chiếm 11,3%)
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Rừng Phòng hộ Tây nguyên

• Quy họach: 642.060 ha (chiếm 19,7 % đất lâm nghiệp)
• Đất đã có rừng: 547.904 ha (chiếm 85,3%)

• Rừng tự nhiên: 511.625 ha

• Rừng trồng: 30.726 ha

• Đất chưa có rừng: 94.156 ha (chiếm 14,7%)

• Rừng trồng phòng hộ hiện có nhiều lòai cây khác nhau

• Cây cao su: 771 ha

• Điều 48,6 ha

• Cây đặc sản khác: 436 ha
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Một số vấn đề ảnh hưởng đến bảo vệ, phát triển
rừng phòng hộ Tây Nguyên

• Tình trạng sử dụng đất, rừng không theo quy họach

• Rừng giảm về diện tích và chất lượng, chưa có giải pháp hiệu quả

• Việc giao quyền sử dụng rừng cho các chủ thể chưa phù hợp với
những đặc điểm xã hội của vùng và cơ chế thị trường

• Nhu cầu đất sản xuất tiếp tục gia tăng (hộ thiếu đất sản xuất, di dân
tự phát) đang đặt ra những vấn đề cho quản lý rừng phòng hộ

• Sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp (thuộc rừng phòng hộ) 
chưa được giải quyết

• Năng lực quản lý còn hạn chế kể cả con người, kinh phí và phương
tiện.

5

Một số vấn đề từ thực tiễn Đăk Lăk

• Rừng phòng hộ 71.994 ha (Theo NQ 106/NQ-CP ngày 14/8/2018)

• Nhiều diện tích rừng có chất lượng thấp, không phát huy được chức
năng phòng hộ. Phát triển rừng phòng hộ chưa xem xét đa mục tiêu, 
vị trí trong cảnh quan

• Kinh phí quản lý bảo vệ rừng thấp (đáp ứng khỏang 14-20%)

• Nguồn lực tài chính đầu tư cho rừng phòng hộ khó khan, chưa có khả
năng cân đối từ địa phương. Chưa huy động từ nguồn xã hội hóa.

• Sinh kế của các cộng đồng sống gần rừng khó khăn vẫn là áp lực chính
lên rừng phòng hộ.
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Quan điểm và định hướng

• Thực hiện quản trị tài nguyên rừng theo phương thức tiếp cận cảnh quan
đối với rừng phòng hộ Tây Nguyên

• Quản lý, sử dụng rừng phòng hộ theo phương thức đa mục đích. Chú ý mục
tiêu Cải thiện sinh kế cộng đồng vùng đồng bào DTTS.

• Xã hội hóa các nguồn đầu tư rừng phòng hộ. Trong đó, nguồn lực tài chính
từ nhà nước là quan trọng

• Xác lập các quyền quản lý, sử dụng rõ ràng, cụ thể, thu hút sự tham gia của
tòan cộng đồng (lâm nghiệp cộng đồng – đồng quản lý…)

• Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá kịp thời, hiệu quả, xử phạt nghiêm
minh.

• Tăng cường năng lực các bên liên quan
• Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
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Một số đề xuất chính

• Xác định độ ổn định lâm phần để xây dựng kế họach quản lý, sử dụng rừng
bền vững (đặt trong bối cảnh tòan cảnh quan). Đã ổn định thì không
chuyển đổi mục đích sử dụng trong một thời gian nhất định – Trừ trường
hợp đặc biệt quan trọng.

• Phân bố hợp lý rừng phòng hộ để thực hiện chức năng phòng hộ, và phục
vụ đa mục tiêu của tòan cảnh quan. Quy họach phát triển rừng phòng hộ
hợp lý với từng vị trí.

• Phân lọai rừng theo hướng: (i) rừng kinh tế và (ii) rừng bảo vệ (Rừng phòng
hộ và đặc dụng có thể gộp chung song làm rõ chức năng)

• Tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ để theo dõi diễn biến
tài nguyên rừng, giúp xử lý kịp thời những vấn đề xảy ra, nâng cao năng
suất, chất lượng rừng phòng hộ.

8



10/14/2020

5

Thảo luận 2 phương án Bảo vệ và PT rừng phòng hộ

• PA 1: Nhà nước đảm bảo đầu tư rừng phòng hộ đầu nguồn (Giữ nguyên 3 lọai
rừng như hiện nay):

• Ưu điểm: ít xáo trộn, tiếp tục củng cố để thực hiện chức năng phòng hộ. 
• Hạn chế: Khả năng huy động nguồn lực đầu tư từ Nhà nước khó khăn; hệ

thống quản lý phức tạp hơn, chi phí quản lý tốn kém hơn.

• PA 2: Tiến hành rà sóat và sáp nhập 2 hệ thống RPH và RĐD; Xã hội hóa đầu tư:
• Ưu điểm: đơn giản, dễ thực thi trên thực tế đối với Nhà nước, dễ hiểu đối với

cộng đồng; phù hợp với quốc tế; huy động được các nguồn lực đầu tư; giải
quyết được vấn đề sinh kế của cộng đồng.

• Hạn chế: phải rà sóat, đánh giá tác động, hiệu quả mô hình quản lý sử dụng
đa mục tiêu, 

• Khi đã xác định ổn định lâm phần: không chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc
dụng và phòng hộ: rất khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến các kịch
bản, phương án điều chế rừng bền vững.
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Một số giải pháp

• Áp dụng phương thức tiếp cận cảnh quan trong quản trị tài nguyên rừng (trong đó có
rừng phòng hộ) để xác định các chủ thể, hài hòa các mục tiêu của các chủ thể trong cảnh
quan, giải quyết xung đột với rừng phòng hộ với các mục tiêu khác của các đối tác có liên
quan.

• Huy động các dòng tài chính cho rừng phòng hộ từ các đối tượng có hưởng lợi từ rừng
phòng hộ. Nguồn lực của Nhà nước chưa thể đảm bảo tòan bộ cho đầu tư cho rừng
phòng hộ và đặc dụng trên thực tế hiện nay và những năm tiếp theo (phát huy, khơi
thông, thu hút các nguồn lực đầu tư).

• Thực hiện quản lý, sử dụng rừng đa mục đích (LSNG, dịch vụ môi trường rừng, du lịch
sinh thái…) – Thay đổi cách tiếp cận truyền thống. Không có rừng nào là chỉ bảo vệ mà
không sử dụng.

• Lợi ích thu được từ những dịch vụ của rừng phòng hộ đã cung cấp phải lớn hơn -> Chi phí
để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ. 

• Tăng cường các nguồn thu cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng -> đầu tư cho rừng phòng
hộ (nước, môi trường, cảnh quan du lịch…là hang hóa).
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Chú ý tính đặc thù Tây Nguyên!

• Rừng Tây nguyên có vai trò, vị trí, chức năng khác với các vùng trong
cả nước (11 lưu vực sông lớn, các hệ sinh thái đặc thù).

• Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đặc biệt

• Quản lý bảo vệ rừng Tây Nguyên và giải quyết các vấn đề đất đai của
Tây Nguyên đang có nhiều thách thức, phải luôn đặt ra trong các
Chương trình Tây Nguyên

• Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (49 dân tộc).

• Nghiên cứu sâu sắc và đề xuất những mô hình thử nghiệm phù hợp
đặc thù Tây Nguyên là cần thiết trước khi áp dụng trên diện rộng ở 
Tây Nguyên.
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