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CƠ CHẾ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THEO 

KHUNG CHÍNH SÁCH LÂM NGHIỆP MỚI

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Hà Nội, tháng 10 năm 2020

HIỆN TRẠNG RỪNG, QUẢN LÝ RPH

• Hiện trạng diện tích RPH: 4,6 triệu ha (RTN: 3,94 triệu ha, RT: 0,66 triệu ha)
chiếm 76,4 %; diện tích đất chưa có rừng: 1,3 triệu ha, chiếm 23,6% tổng diện
tích đất RPH (QĐ 1423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020).

 Phần lớn là rừng thứ sinh nghèo và trung bình; chỉ có khoảng 5% diện tích
rừng giàu (>200 m3/ha, RĐD) (Ngân hàng thế giới, 2019).

• Chủ thể quản lý (khoảng 11 chủ quản lý RPH): BQL RPH; UBND xã; HGĐ; cộng
đồng dân cư; Công ty lâm nghiệp; lực lượng vũ trang; Lâm trường quốc
doanh; Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp nước ngoài; Hạt Kiểm lâm; các
đối tượng khác.

 Cả nước có 231 BQL RPH; Hệ thống quản lý các BQL RPH tại địa phương
chưa thống nhất. Số BQL RPH trực thuộc Sở NN&PTNT: 153; trực thuộc
UBND huyện: 55; trực thuộc UBND tỉnh: 5; trực thuộc Chi cục kiểm lâm:
18.

• 70% các BQL RPH do NSNN bảo đảm chi thường xuyên:

 Khó khăn trong thu hút các nguồn lực tài chính xã hội hóa và

 NSNN vẫn là nguồn chủ yếu trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.



10/14/2020

2

HIỆN TRẠNG RỪNG, QUẢN LÝ RPH

ĐBB, 
29.90%

TBB, 19.20%

BTB, 16.1%

DHNTB, 
18.10%

TNB, 6.90%

TN, 3.80%

ĐNB, 3.30% ĐBBB, 
2.80%
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trang/chủ
thể khác, 

3.00%
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Nguồn vốn đầu tư cho phát triển RPH năm
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• Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung (4.187,4 ha), tập trung tại 
các tỉnh: Hà Tĩnh; Quảng Trị; Quảng Ngãi; Ninh Thuận; Bình Thuận. 

• Làm giầu rừng (3.012,8 ha), tập trung  tại các tỉnh: Thanh Hóa; Quảng Bình; Hà 
Tĩnh; Đồng Nai; Bạc Liêu.
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trồng bổ
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Nguồn: WWF, 2020

 MÔ HÌNH KHOÁN QLBVR CHO CỘNG ĐỒNG (QUẢN NAM)

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

1. Các hộ dân trong cộng đồng đều được nhận tiền chi trả DVMTR nên 
có ý thức, trách nhiệm hơn về việc bảo vệ rừng.

2. Phù hợp với truyền thống bảo vệ rừng của người dân sở tại nên được 
cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương ủng hộ và có sự thống 
nhất cao;

3. Sử dụng được triệt để sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm với cộng 
đồng và các mối quan hệ đã tồn tại trong cộng đồng cho bảo vệ rừng. 

4. Người dân ở tại địa bàn nên hiểu rõ địa bàn và hiện trạng rừng ở địa 
phương và dễ dàng biết người lạ tới rừng/đất của họ.

5. Đa số các cộng đồng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban và họ có
trách nhiệm cộng đồng khi xảy ra các vụ việc ví dụ: cháy rừng, chặt 
phá rừng bởi người lạ. 

6. Tiền chi trả DVMTR là một khoản tiền lớn để tạo quỹ sinh kế, phát triển 
cơ sở hạ tầng của địa phương, có quỹ cho các hoạt động chung của 
cộng đồng.

7. Mọi thành viên trong cộng đồng đều có lợi ích từ rừng. QLBVR tạo 
thêm công ăn việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn.

8. Mỗi nhóm đi tuần tra có nhiều người nên đảm bảo sự an toàn trong khi 
đi tuần tra.

1. Số tiền chi trả DVMTR hiện cào bằng trong cộng đồng nên một số 
người chưa có ý thức, trách nhiệm cao đối với QLBVR.

2. Ở một số cộng đồng diện tích quản lý ít nhưng số người tham gia 
nhiều nên số tiền nhận được từ chi trả DVMTR rất thấp.

3. Nhiều người tham gia QLBVR trong cộng đồng có trình độ dân trí 
thấp nên việc tiếp nhận các thông tin và quy định trong QLBVR gặp 
nhiều khó khăn.

4. Do người dân đã quen biết nhau nên thường có tâm lý bao che khi 
xảy ra vi phạm.

5. Trong một số trường hợp người dân chây lười, việc vận động người 
dân trong cộng đồng đi tuần tra cũng gặp khó khăn. 

6. Khó kiểm soát được tình hình đi tuần thực tế của người dân.

7. Người dân không không có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chức 
năng xử lý vi phạm. Khi gặp vụ việc họ phải báo cáo qua nhiều cấp 
mới đến đơn vị có thẩm quyền xử lý. 

HIỆN TRẠNG RỪNG, QUẢN LÝ RPH

Nguồn: WWF, 2020

 MÔ HÌNH KHOÁN QLBVR CHO CỘNG ĐỒNG (QUẢN NAM)

CƠ HỘI THÁCH THỨC

1. QLBVR dựa trên cộng đồng được cộng đồng rất ủng hộ. Họ cho rằng 
mô hình này rất cần được duy trì và phát triển. Nhiều cộng đồng thực 
hiện rất nghiêm túc việc QLBVR.

2. Trong tương lai nếu nguồn thu từ chi trả DVMTR sẽ tạo được thêm 
động lực cho QLBVR.

1. Ở một số cộng đồng, cơ chế hưởng lợi từ chi trả DVMTR chưa được 
quy định rõ ràng.

2. Một số người dân tham gia chỉ để nhận kinh phí mà chưa có trách 
nhiệm cao trong công việc.

3. Mức chi trả đến các cộng đồng không giống nhau đo đơn giá giao 
khoán ở các lưu vực khác nhau dẫn đến tâm lý so bì quyền lợi ở 
nhiều cộng đồng.

4. Tình trạng chậm trễ trong chi trả tiền DVMTR vẫn xảy ra đối với cộng 
đồng.

5. Việc cải tạo, nâng cao năng lực bảo vệ rừng cho cộng đồng gặp 
nhiều khó khăn do trình độ dân trí còn hạn chế.

6. Việc chọn được một người tổ trưởng tốt rất khó nhưng điều này 
quyết định rất nhiều thành công của mô hình QLBVR theo cộng 
đồng.
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Nguồn: WWF, 2020

 MÔ HÌNH KHOÁN QLBVR CHO CỘNG ĐỒNG (QUẢN NAM)

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

1. Các hộ dân trong cộng đồng đều được nhận tiền chi trả DVMTR nên 
có ý thức, trách nhiệm hơn về việc bảo vệ rừng.

2. Phù hợp với truyền thống bảo vệ rừng của người dân sở tại nên được 
cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương ủng hộ và có sự thống 
nhất cao;

3. Sử dụng được triệt để sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm với cộng 
đồng và các mối quan hệ đã tồn tại trong cộng đồng cho bảo vệ rừng. 

4. Người dân ở tại địa bàn nên hiểu rõ địa bàn và hiện trạng rừng ở địa 
phương và dễ dàng biết người lạ tới rừng/đất của họ.

5. Đa số các cộng đồng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban và họ có
trách nhiệm cộng đồng khi xảy ra các vụ việc ví dụ: cháy rừng, chặt 
phá rừng bởi người lạ. 

6. Tiền chi trả DVMTR là một khoản tiền lớn để tạo quỹ sinh kế, phát triển 
cơ sở hạ tầng của địa phương, có quỹ cho các hoạt động chung của 
cộng đồng.

7. Mọi thành viên trong cộng đồng đều có lợi ích từ rừng. QLBVR tạo 
thêm công ăn việc làm cho người dân trong lúc nông nhàn.

8. Mỗi nhóm đi tuần tra có nhiều người nên đảm bảo sự an toàn trong khi 
đi tuần tra.

1. Số tiền chi trả DVMTR hiện cào bằng trong cộng đồng nên một số 
người chưa có ý thức, trách nhiệm cao đối với QLBVR.

2. Ở một số cộng đồng diện tích quản lý ít nhưng số người tham gia 
nhiều nên số tiền nhận được từ chi trả DVMTR rất thấp.

3. Nhiều người tham gia QLBVR trong cộng đồng có trình độ dân trí 
thấp nên việc tiếp nhận các thông tin và quy định trong QLBVR gặp 
nhiều khó khăn.

4. Do người dân đã quen biết nhau nên thường có tâm lý bao che khi 
xảy ra vi phạm.

5. Trong một số trường hợp người dân chây lười, việc vận động người 
dân trong cộng đồng đi tuần tra cũng gặp khó khăn. 

6. Khó kiểm soát được tình hình đi tuần thực tế của người dân.

7. Người dân không không có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và chức 
năng xử lý vi phạm. Khi gặp vụ việc họ phải báo cáo qua nhiều cấp 
mới đến đơn vị có thẩm quyền xử lý. 

HIỆN TRẠNG RỪNG, QUẢN LÝ RPH

Nguồn: WWF, 2020

 MÔ HÌNH KHOÁN QLBVR CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH (QUẢN NAM)

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

1. Lực lượng tập trung, có mặt 24/24 và đi tuần tra hàng 
ngày nên luôn sẵn sàng khi có vụ việc. 

2. Là lực lượng bảo vệ rừng chuyên nghiệp nên tính răn đe 
sẽ lớn hơn lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng.

3. Phần lớn là lực lượng thanh niên trẻ, khoẻ và là những 
người có tâm huyết giữ rừng.

4. Họ cũng thường là những người có kinh nghiệm đi rừng, 
đã tham gia vào lực lượng bảo vệ rừng của thôn. 

1. Chỉ mang lại lợi ích cho một số người mà phần đông những người trong cộng 
đồng không được lợi ích từ khoán QLBVR.

2. Số lượng nhân lực của LLCT ít trong khi diện tích rừng cần bảo vệ lớn, rừng 
ở xa, đi lại khó khăn.

3. Tình trạng chống đối người thi hành công vụ trong bảo vệ rừng diễn ra ở một 
số nơi gây nguy hiểm cho LLCT.

4. Đa phần LLCT là người từ nơi khác được phân công đến địa bàn mới nên 
chưa thông hiểu địa bàn và người dân sở tại.

5. Họ không phải là những người có chuyên môn, nghiệp vụ nên nhiều kỹ năng 
QLBVR còn hạn chế.

6. Cũng như mô hình QLBVR dựa trên cộng đồng, LLCT cũng không có thẩm 
quyền xử lý vi phạm mà phải báo cáo với người quản lý khi phát hiện vụ việc.
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HIỆN TRẠNG RỪNG, QUẢN LÝ RPH

Nguồn: WWF, 2020

 MÔ HÌNH KHOÁN QLBVR CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH (QUẢN NAM)

CƠ HỘI THÁCH THỨC

1. Có nhiều người muốn tham gia LLCT bởi vì họ nhìn 
thấy mức lương ổn định, có nhiều cơ hội được đào tạo 
và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Khi lực lượng này được đào tạo bài bản và thông hiểu 
địa bàn, họ có thể trở thành lực lượng tinh nhuệ trong 
QLBVR.

3. Trong tương lai khi được trang bị các phương tiện 
QLBVR, họ sẽ làm tốt hơn công việc của mình; và khi 
có mức lương ổn định hơn thì họ sẽ có trách nhiệm 
hơn với công việc.

1. Mức lương và chế độ đãi ngộ hiện tại đối với LLCT còn rất thấp nên LLCT 
không an tâm công tác lâu dài.

2. Việc huy động tài chính lâu dài cho LLCT này để đảm bảo chế độ làm việc 
và lương cho họ cũng gặp nhiều khó khăn.

3. Chưa có nhiều hướng dẫn về việc thực hiện mô hình LLCT nên Ban gặp 
nhiều khó khăn: từ việc điều hành, quản lý công việc của họ cho đến việc 
bố trí cơ sở vật chất làm việc và ăn ở cho họ.

4. Khi LLCT bảo vệ rừng, người dân lo sợ không được vào rừng nữa, các lợi 
ích từ rừng của họ bị giảm đi nên họ không ủng hộ các hoạt động bảo vệ
rừng (ví dụ không khai báo vi phạm lâm luật, và không có ý thức bảo vệ 
rừng). Ngược lại, có những lo ngại về việc người dân hợp tác với nhau để
chống lại các hoạt động bảo vệ rừng. 

5. Chưa có hướng dẫn, chế tài làm việc cho LLCT nên việc bảo vệ của lực 
lượng này ít mang tính răn đe. 

6. Việc tuyển người cho LLCT đôi khi gặp khó khăn do những yêu cầu tuyển 
dụng còn cứng nhắc (về tuổi và trình độ) và người ứng tuyển tâm lý sợ
trách nhiệm nên khó tuyển được người phù hợp. 

7. Trang thiết bị cho LLCT còn thiếu trong khi địa bàn quản lý rộng và gặp 
nhiều khó khăn.

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ BV&PTR , BẢO TỒN ĐDSH 
• Các chính sách đầu tư BV&PTR:

 Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011- 2020. 

 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về

một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; 

 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế , chính sách BV&PTR gắn với chính

sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai

đoạn 2015-2020; 

 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành một số chính sách BV&PTR và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao

nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

 Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 phê duyệt Chương trình phát

triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2010

 Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Quy chế quản lý RPH. Theo đó, NSNN bảo đảm chi đầu tư và chi 

thường xuyên cho hoạt động của các BQL RPH trong BV&PTR, với các

hạng mục và các khoản mục được quy định cụ thể. 

 Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 phê duyệt Đề án BV&PTR ven

biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.
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CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ BV&PTR , BẢO TỒN 
ĐDSH 

• Chính sách xã hội hóa đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH:

 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ BV&PTR.

 Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 về chính sách thí điểm chi trả DVMTR, áp

dụng thử nghiệm tại hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng.

 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả DVMTR

 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 2/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định 99/2010/NĐ-CP

 Tạo sự gia tăng đáng kể nguồn lực tài chính XHH đầu tư BV&PTR.

• Người dân hiệu quả kinh tế là rất thấp và không đồng đều nên chưa tạo được động

lực cao trong bảo vệ rừng.

• Hiệu quả về môi trường của chi trả DVMTR rất khó định lượng trong khi hiệu quả về

xã hội rất rõ nét: tăng phúc lợi xã hội và tăng đoàn kết trong cộng đồng và tạo thành

mạng lưới bảo vệ rừng rộng khắp ở các Ban. Tuy nhiên, khi chuyển sang QLBVR bởi

LLCT, mạng lưới này sẽ bị yếu hơn nhiều do lợi ích của QLBVR với các thành viên
trong cộng đồng không còn nữa.

• Mô hình khoán QLBVR cho cộng đồng tận dụng được các lợi thế ở cộng đồng và phù

hợp với phong tục tập quán nên rất được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, mô hình

QLBVR theo LLCT có những lợi thế riêng ở những khu vực còn nhiều tồn tại trong
QLBVR dựa vào cộng đồng.

• Mô hình LLCT đang là một chính sách rất mới, chưa có nhiều hướng dẫn, bài học kinh

nghiệm được chia sẻ và cần được kiểm chứng.

KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

• Khai thác tài nguyên môi trường rừng, thu hút rất lớn nguồn lực tài chính

XHH đầu tư BV&PT (Nghị định số 99/2010/NĐ-CP)

• Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: 85% các BQL RPH đã được cơ quan có

thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt và phân loại mức độ tự chủ.

100% BQL đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

• Bình quân mỗi năm các BQL rừng đã giao khoán BVR cho cộng đồng, cá

nhân, hộ gia đình 402.490 ha (RĐD 178.513 ha, RPH 223.977 ha); Trồng

rừng mới 10.883 ha (RĐD 1.300 ha, RPH 9.583 ha);

• Các BQL RPH đã củng cố, kiện toàn hệ thống các Trạm BVR, các tổ tuần tra

rừng; Đầu tư xây dựng hạ tầng, trồng rừng mới và bảo vệ phục hồi các hệ

sinh thái rừng tự nhiên (sô ́ vụ vi phạm giảm, diện tích rừng tăng).

• Huy động nguồn nhân lực lớn (hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản)

tham gia quản lý, BV&PTR hiệu quả” (Chi trả DVMTR)

• Phát triển DVDLST (còn hạn chê ́).

• Hợp tác quốc tế trong bảo tồn ĐDSH (còn hạn chê ́).
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NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI
• Chưa có quy hoạch hệ thống RPH (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày

30/10/2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống RĐD đến năm 2020, tầm nhìn

2030).

• Mô hình tổ chức bộ máy quản lý các BQL RPH cũng chưa thống nhất (trực

thuộc Sở NN&PTNT; UBND huyện, Phòng kinh tế UBND huyện; Chi cục kiểm

lâm hoặc Hạt kiểm lâm). Nhiều tỉnh phía Bắc và miền Trung chưa thành lập các

BQL RPH ven biển.

• Nguồn nhân lực của các BQL rừng: số lượng và cơ chế sử dụng, đãi ngộ đang

có những hạn chế.

• Hạn chế trong tổ chức triển khai các hoạt động quản lý, BV&PTR, bảo tồn

ĐDSH (Về ranh giới rừng).

• Nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, thiếu hệ thống

cơ sở dữ liệu về ĐDSH, thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá:

 Chất lượng rừng;

 Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng;

 Hiệu quả, chất lượng công tác quản lý bảo vệ, bảo tồn ĐDSH;

 Hiệu quả, chất lượng quản lý của các BQL RPH.

NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI
• Chưa phát huy hiệu quả tính tích cực, chủ động của cộng đồng dân cư

trong BV&PTR, bảo tồn ĐDSH.

• Hạn chế về nguồn lực tài chính của NSNN phân bổ thực hiện các

chính sách đầu tư BV&PTR.

• Hạn chế trong lồng ghép, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các

chính sách đầu tư BV&PTR.

• Cơ cấu chưa hợp lý giữa đầu tư BV&PTR và đầu tư bảo tồn ĐDSH.

• Tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (phối

hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước các ngành,

các cấp; Hạn chế của các BQL RPH; hệ thống các văn bản quy phạm

pháp luật; chưa hoàn thành rà soát, bổ sung, xây dựng, trình cấp thẩm

quyền phê duyệt hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho

các dịch vụ sự nghiệp công).
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NGUYÊN NHÂN
• Nhận thức về vị trí, vai trò của cộng đồng dân cư đối với công tác BV&PTR của các cấp,

các ngành chưa đầy đủ.

• Nhận thức về giá trị ĐDSH của hệ sinh thái rừng đối với công cuộc phát triển bền vững
đất nước của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng dân cư còn hạn chế,

• Chưa tiếp cận sâu sắc các nội dung bảo vệ hệ sinh thái, chưa cân đối cơ cấu hợp lý trong
phân bổ nguồn lực đầu tư cho bảo tồn ĐDSH; chưa tạo được động lực thu hút các
thành phần kinh tế đầu tư bảo tồn ĐDSH, bảo vệ tài nguyên, hệ sinh thái rừng.

• Tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư còn thụ động, trông chờ chủ yếu vào nguồn
NSNN.

• Cơ chế quản lý tài chính bao cấp vẫn ảnh hưởng nặng nề trong tư duy, nhận thức của
hệ thống quản lý rừng, nhất là các BQL RPH.

• Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các cấp Trung ương, địa phương trong chỉ đạo, điều
hành, lồng ghép thực hiện các chính sách đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH, tổ chức triển
khai cơ chế tự chủ tài chính tại các BQL RĐD, RPH chưa đồng bộ.

• Các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu; Các quy định chưa thống nhất; Các chính
sách chưa đồng bộ.

• Các tính chất đặc thù của hệ thống RPH (vị trí, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,..) chưa
được phản ánh đầy đủ trong các cơ chế, chính sách đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH.

GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

• Định hướng phát triển bền vững:
Các giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống RPH được xây

dựng đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển Lâm nghiệp
bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

 Tập trung các dự án đầu tư phát triển bảo vệ và phục hồi hệ
thống RPH theo vùng sinh thái:

Đẩy mạnh lồng ghép giá trị dịch vụ hệ sinh thái, phát
triển DVDLS, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí cho đồng
bào các dân tộc, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

 Tiếp tục sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách XHH các nguồn
vốn đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH, chính sách chi trả
DVMTR, phát huy tính tích cực, chủ động của cộng đồng
dân cư trong BV&PTR, trên cơ sở chia sẻ lợi ích từ rừng.
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GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• Quản lý bảo vệ và phát triển rừng:

 Thống nhất hệ thống quản lý các khu RPH và củng cố bộ máy các BQL quản lý 

 Xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức quản lý RĐD, RPH (Quy chế đồng quản lý 

RĐD, RPH giữa các BQL rừng với Chính quyền, cộng đồng dân cư và các bên 

liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tại địa phương, cơ sở.)

 Giao, cho thuê, khoán rừngNhân rộng các mô hình Tổ chức nhà nước giao 

khoán BVR cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản.

 Rà soát, đánh giá việc cho thuê MTR để phát triển DLST, thí điểm cho thuê rừng 

để trồng dược liệu dưới tán rừng…,

 Tăng cường công tác quản lý sử dụng rừng và đất rừng (Hạn chế tối đa những 

ảnh hưởng bất lợi của các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đê 

biển, phát triển DVDLST…; Thu hồi những diện tích đất sử dụng không đúng 

quy hoạch; xây dựng các dự án trồng rừng, lấn biển).

 Tiến hành hoạt động sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp theo quy định; tổ 

chức phát triển DVDLST, nghỉ dưỡng, giải trí; 

 Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 Đối với các Đề án phát triển DVDLST, khuyến khích phát triển phương thức cho 

thuê môi trường rừng, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. 

GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

 Xây dựng “Phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030” theo hướng dẫn tại

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.

 Xây dựng và hoàn thiện được tiêu chí phân chia điều kiện lập địa theo mức độ quan

trọng tại mỗi vùng, tiểu vùng sinh thái (diện tích đất ven biển).

 Tăng cường nghiên cứu, xây dựng các giải pháp khoa học công nghệ phù hợp về cơ

cấu giống cây trồng và kỹ thuật lâm sinh cho việc phục hồi, phát triển hệ thống RPH

theo các vùng sinh thái lâm nghiệp.

 Nghiên cứu định lượng các giá trị và chức năng của RPH (BTTN, bảo vệ cảnh quan,

BVMT, cung cấp lâm sản và các sản phẩm ngoài gỗ).

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài

nguyên và các giá trị của các hệ sinh thái rừng.

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống 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.

 Tăng cường 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.

 Tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế nghiên cứu, cứu hộ, bảo vệ, bảo tồn các

giống loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm.
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GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

• Chính sách đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH:

 Cơ cấu vốn NSNN đầu tư bảo đảm cân đối giữa BV&PTR và bảo tồn ĐDSH; Hài hòa

lợi ích, đảm bảo nguồn chi hỗ trợ phát triển cộng đồng.

 Triển khai cơ chế phối hợp lồng ghép các nhiệm vụ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn

đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH trên cùng địa bàn, trong cùng khu RĐD, RPH:

 Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý các nguồn lực tài chính đầu tư

BV&PTR, bảo tồn ĐDSH giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

 Hoàn chỉnh chính sách chi trả DVMTR (thu tiền chi trả DVMTR cho các dịch vụ: (i)

Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất; (ii) Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng,

giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; (iii) Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn

ĐDSH của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch; (iv) Dịch vụ cung ứng bãi

đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng

thủy sản; chuyển đổi hình thức chi trả DVMTR chủ yếu đang thực hiện gián tiếp như

hiện nay sang thực hiện chi trả trực tiếp).

 Xây dựng định hướng phát triển DVDLST, lồng ghép giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giải trí,

nghỉ dưỡng.

 Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dịch vụ (phát triển sản xuất, dịch vụ các giống cây

trồng, dược liệu, LSNG,…).

 Tiếp tục thu hút ODA.

 Xây dựng các chính sách đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH.

GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

• Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính:

 Phát triển hoạt động sự nghiệp, nâng cao phúc lợi công cộng,

nâng cao mức sống cán bộ công nhân viên.

 Cơ sở chia sẻ các lợi ích từ rừng, nâng cao đời sống vật chất,

văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư sống trong vùng lõi và

vùng đệm.

 Xây dựng danh mục các dịch vụ bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH,

phát triển rừng bền vững, các dịch vụ bảo vệ môi trường, các

dịch vụ sản xuất, kinh doanh du lịch...

 Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các dịch

vụ.

 Xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, giám sát, đánh giá

chất lượng các dịch vụ, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác

của BQL.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


