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Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

BỐI CẢNH

 Trung tâm CORENARM đang điều phối dự án nghiên cứu “Chuyển 

tiếp rừng ở Việt Nam” (2017-2023) phối hợp với Đại học Lausan 

(Thuỵ Sĩ) và ĐH Nông lâm Huế (Việt Nam).

 Hợp phần ‘Thúc đẩy chính sách quản lý rừng bền vững’ nhằm kết 

nối các bên liên quan tham gia bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, 

chú trọng rừng tự nhiên, đặc biệt là ‘cải thiện chất lượng’ diện tích 

RTN do các BQL RPH và cộng đồng đảm nhận.

 Toạ đàm về ”Quản lý rừng phòng hộ trong bối cảnh chính sách mới” 

ở 02 tỉnh TT Huế (12.2019), Phú Yên (02.2020)

 Khảo sát qua bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp 12 BQL RPH, Quỹ 

BV&PTR, Chi cục Kiểm lâm ở 6 tỉnh Bắc Trung bộ trong tháng 

5.2020

 Hội thảo quốc gia 10.2020 (các tỉnh khảo sát) tại Hà Nội
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HIỆN TRẠNG RỪNG PHÒNG HỘ BẮC TRUNG BỘ

Tỉnh
Số BQL 

RPH
Tổng 
cộng

Phòng hộ Đặc dụng Sản xuất

Tổng RTN RT Tổng RTN RT Tổng RTN RT

Thanh Hoá 10 70,733 52,002 41,326 10,676 - - - 18,731 13,405 5,326 

Nghệ An 13 426,641 364,061 261,022 109,620 577 34 543 62,003 58,717 3,286 

Hà Tĩnh 5 81,546 63,725 52,590 11,135 - - - 17,821 12,135 5,686 

Quảng Bình 8 140,057 130,079 117,016 13,063 - - - 9,978 5,815 4,163 

Quảng Trị 3 50,462 45,725 34,720 11,005 - - - 4,737 4,107 630 

TT-Huế 6 74,754 51,244 46,722 4,522 - - - 23,510 19,313 4,197 

Tổng cộng 45 844,193 706,836 553,396 160,021 577 34 543 136,780 113,492 23,288 

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

HIỆN TRẠNG Ở CÁC BQLRPH KHẢO SÁT

Stt BQL RPH Tỉnh
Tổng cộng

Phòng hộ Sản xuất

Tổng Rừng TN R.trồng Tổng Rừng TN R.trồng

1 Quan Sơn Thanh Hoá 16,442 11,672 10,883 789 4,770 4,521 249 

2 Thường Xuân Thanh Hoá 13,066 10,057 7,915 2,142 3,009 1,625 1,384 

3 Lang Chánh Thanh Hoá 10,200 6,550 5,865 685 3,650 2,479 1,171 

4 Con Cuông Nghệ An 17,264 16,773 16,773 491 491 

5 Tương Dương Nghệ An 204,558 204,558 104,558 100,000 -

6 Ngàn Phố Hà Tĩnh 25,642 24,218 21,536 2,682 1,424 912 512 

7 Tuyên Hoá Quảng Bình 26,051 25,866 25,866 185 185 

8 Quảng Trạch Quảng Bình 8,980 8,440 8,230 210 540 423 117 

9 Bến Hải Quảng Trị 17,621 13,175 10,031 3,144 4,446 3,816 630 

10 Thạch Hãn Quảng Trị 7,648 7,648 3,399 4,249 - -

11 Dakrong Quảng Trị 25,193 24,902 21,290 3,612 291 291 

12 A Lưới TT-Huế 17,992 11,730 11,527 203 6,262 6,240 22 

13 Nam Đông TT-Huế 13,875 9,046 8,958 88 4,829 4,396 433 

14 Sông Bồ TT-Huế 14,161 10,719 9,381 1,338 3,442 3,335 107 

15 Hương Thuỷ TT-Huế 12,716 8,218 7,442 776 4,498 2,589 1,909 

Tổng cộng 15 6 431,409 393,572 273,654 119,918 37,837 30,812 7,025
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TT28/2018/BNN-PTNT

 Xây dựng phương án QLRBV bắt buộc ở các chủ rừng tổ chức, tuy 

nhiên tiến độ thực hiện và lộ trình rất khác nhau;

 Thanh Hoá: Hầu hết các BQLRPH đều chỉ mới chuẩn bị khung và 

bản thảo của phương án; Riêng BQLRPH Lang Chánh đã có 

phương án phê duyệt và được cấp chứng chỉ FSC/FM (2019). Hiện 

tại dự án VFD đang hỗ trợ tập huấn các Ban xây dựng phương án.

 Nghệ An: Chưa có phương án QLRBV, đang vướng mắc giấy 

chứng nhận quyền SDD.

 Hà Tĩnh: Đang triển khai điều tra và xây dựng phương án, nhận hỗ 

trợ từ tư vấn.

 Quảng Bình: Một số đơn vị đã có phương án QLRBV theo TT38 

(trước đây), hiện đang hiệu chỉnh theo TT28.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TT28….(2)

 Quảng Trị: Cả 03 Ban đã được phê duyệt phương án QLRBV vào 

cuối 2019, đầu 2020. Các đơn vị đều tự xây dựng phương án.

 Thừa Thiên Huế: Các BQL đã có phương án theo TT38 trước 

đây, nay đang điều chỉnh theo TT28. Các Ban tự xây dựng 

phương án.

 Nhận xét chung:

 Xây dựng phương án QLRBV tuỳ vào đặc thù của từng tỉnh: dự án hỗ 

trợ tư vấn, kinh phí, lộ trình.

 Phần lớn các BQLRPH hoạt động dựa vào nguồn thu từ chi trả 

DVMTR, do vậy kinh phí xây dựng phương án còn hạn hẹp  chậm 

triển khai xây dựng phương án.

 Tính chủ động từ các BQL trong xây dựng phương án chưa cao, do 

thiếu động lực triển khai.
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THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG PA QLRBV

 Phần lớn các BQL là đơn vị sự nghiệp có thu, nguồn hoạt động 

chủ yếu từ ngân sách nên không có đủ kinh phí phục vụ điều tra 

rừng và các hoạt động hỗ trợ xây dựng phương án.

 Một số Ban mở rộng phạm vi hoạt động và vận dụng các nguồn 

thu khác nên có thể tự xây dựng phương án như Lang Chánh, Bến 

Hải (FSC/FM), Thường Xuân (kinh phí KHCN), Thạch Hãn 

(rừng trồng sx)…

 Các BQLRPH chủ yếu quản lý phần lớn diện tích RTN – đang 

đóng cửa rừng/ cấm khai thác - do vậy hạn chế phần nào trong tự 

chủ nguồn kinh phí xây dựng phương án.

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số BQLRPH (Nghệ 

An) chưa đầy đủ, do vậy chưa đủ cơ sở pháp lý để xây dựng 

phương án.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

THÁCH THỨC …(2)

 Năng lực kỹ thuật của một số Ban chưa đảm bảo cho việc tự xây 

dựng phương án (Tương Dương, Con Cuông, Quan Sơn…)

 Hoạt động khai thác tỉa thưa RPH theo tỷ lệ 20% chưa khả thi do 

quy trình, thủ tục còn vướng; khu vực khai thác ở xa, nguồn thu từ 

hoạt động này không đủ bù chi.

 Phương án xây dựng trước đây (TT38) thiếu khả thi, nay rà soát theo 

TT28 cần bổ sung nhiều thông tin đòi hỏi kinh phí để điều tra, khảo 

sát lại (điều tra rừng, đánh giá tác động MT-XH).

 Phê duyệt phương án QLRBV: còn nhiều khâu phức tạp do yếu tố kỹ 

thuật và chồng chéo ở một số chính sách (Luật đất đai, Luật 

BVPTR)

 Phương án Liên doanh liên kết lồng ghép còn thiếu các điều kiện hỗ 

trợ nhà đầu tư (vd: phân chia lợi ích, góp vốn, bảo hiểm) để tạo 

động lực tham gia.
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THỰC HIỆN TỰ CHỦ THEO ND141/2016/ND-CP

 Mức độ tự chủ của các BQLRPH gắn liền với hoạt động xây dựng 

phương án QLRBV;

 Theo ND141 & TT145, tự chủ gồm có 04 loại: 

1. Tự đảm bảo Chi thường xuyên & Chi đầu tư

2. Tự đảm bảo Chi thường xuyên

3. Đảm bảo một phần Chi thường xuyên

4. Nhà nước bảo đảm Chi thường xuyên

 Phần lớn các BQLRPH đang thuộc nhóm tự chủ loại 3: Đảm bảo một 

phần chi thường xuyên

 Một số đơn vị mạnh do đa dạng hoá nguồn thu nên đảm bảo được 

nguồn chi thường xuyên: Lang Chánh, Thạch Hãn…

 Tiến trình tự chủ theo NĐ141 chưa rõ ràng, vướng mắc phần lớn ở 

khâu xây dựng phương án QLRBV, chủ yếu là nguồn thu nhập cho 

đơn vị. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)

MỘT SỐ ĐIỂM THẢO LUẬN

 Nhiệm vụ, kế hoạch của BQLRPH thường được xây dựng dựa vào 

nguồn chi trả hàng năm (ngân sách, PFES)  Chưa đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu khách quan, thực tế của chức năng phòng hộ.

 Nhân sự và năng lực: phần lớn chưa phù hợp với thực tế của quản lý 

RPH hiện nay (diện tích lớn, địa bàn hiểm trở, nhiều rủi ro môi trường 

và xã hội). 

 Chưa chú trọng đến chức năng ‘phòng hộ’, hay nói cách khác là ‘chất 

lượng’ rừng. Phần lớn các BQL RPH mới chú trọng vào bảo vệ ‘diện 

tích’ rừng là chủ yếu.

 Quản lý rừng trồng theo phương án liên doanh liên kết với các doanh 

nghiệp có nhiều điểm mạnh, tuy nhiên cơ chế phối hợp và chia sẻ lợi 

ích chưa rõ ràng, thiếu hướng dẫn cụ thể.

 Phương thức trồng rừng để hài hoà giữa lợi ích kinh tế và chức năng 

phòng hộ chưa hiệu quả.
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MỘT SỐ ĐIỂM THẢO LUẬN… (2)

 QĐ 845/QĐ-BNN-TCLN (16.03.2016) về rà soát quy hoạch đất 

RPH sang quy hoạch đất RSX chưa được thực hiện đồng bộ ở các 

tỉnh. Một số tỉnh (Quảng Trị) đang áp dụng và tạo động lực nhất 

định cho việc xây dựng PA QLRBV (QD 997)

 Phương án thuê môi trường để phát triển du lịch sinh thái, nghĩ 

dưỡng hầu như không thực hiện được do thiếu các hướng dẫn cụ 

thể (chỉ tiêu, định mức), do vậy khó khả thi để phê duyệt (Lang 

Chánh).

 Cơ chế liên doanh liên kết và Chương trình trồng rừng gỗ lớn ở 

các tỉnh: có khả thi đối với Ban QLRPH khi vận dụng các chính 

sách hỗ trợ (QĐ38/2018).

 Tính khả thi của Phương án QLRBV nhìn từ góc độ kỹ thuật và 

tài chính.
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ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH

 Quy hoạch RPH và RSX theo các tiêu chí khoa học giai đoạn 

2021-2031 nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả diện tích RPH hiện 

có, và tạo nguồn lực tự chủ dần dần.

 Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp (du lịch, sx đồ gỗ) trong mô 

hình liên doanh liên kết (thuê môi trường rừng, đầu tư rừng trồng 

gỗ lớn) với các BQLRPH để quản lý hiệu quả và lâu dài RPH 

theo cơ chế mới;

 Lựa chọn loài cây trồng đa chức năng, ưu tiên các loài cây bản địa 

trồng rừng phòng hộ vừa cung cấp nguồn gỗ lâu dài, vừa đảm bảo 

chức năng phòng hộ;

 Đẩy mạnh cơ chế khoán bảo vệ rừng (ND168/2016) để đảm bảo 

chức năng xã hội trong QLRBV, tiến tới cấp chứng chỉ rừng cho 

các BQL có nhu cầu.
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