
   

 

 

 

HỘI THẢO 

Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam 

 

Bối cảnh 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho đến nay Việt Nam đang có 

khoảng 4,64 triệu hecta rừng phòng hộ, bao gồm 3,84 triệu hecta rừng tự nhiên phòng hộ 

đầu nguồn và các loại hình khác như rừng chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng ven biển, rừng 

bảo vệ môi trường. Đa số diện tích này được quản lý bởi 231 ban quản lý rừng phòng hộ 

thuộc các cấp khác nhau. Bên cạnh đó, có số diện tích nhỏ với khoảng trên 330 nghìn hecta 

đang được cộng đồng, các hộ gia đình, lực lượng vũ trang và các bên khác quản lý.  

Mặc dù hệ thống rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh môi 

trường quốc gia, thực tế những năm vừa qua cho thấy các ban quản lý và các chủ rừng phòng 

hộ đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì hoạt động và quản lý bền 

vững diện tích rừng được giao. Diện tích và chất lượng rừng phòng hộ ở nhiều địa phương 

có xu hướng giảm sút, bị tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 

trong khi năng lực và đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng còn rất nhiều bất cập. Bên 

cạnh đó là nhiều hạn chế khác về chính sách hưởng lợi từ việc quản lý bảo vệ rừng để tạo 

động lực cho việc bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng và đảm bảo đời sống 

kinh tế bền vững cho cộng đồng sống gần rừng nhằm giảm áp lực lên diện tích rừng phòng 

hộ.  

Một số định hướng chính sách cho hệ thống rừng phòng hộ như yêu cầu lập phương án 

QLRBV, xây dựng đề án tự chủ và chuyển sang cơ chế tự chủ đang cho thấy nhiều bất cập 

trên thực tế. Bên cạnh yếu tố năng lực của các chủ rừng, tính khả thi của các dòng đầu tư 

cho rừng phòng hộ vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải quyết. Các vấn đề về tính bền vững, ổn 

định của nguồn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng, nguồn ngân sách đầu tư và phát triển 

chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ từ rừng trồng có chứng chỉ, chính sách kích cầu cơ chế phối 

hợp, chia sẻ lợi nhuận giữa các đơn vị  tư nhân, hộ gia đình…với các chủ rừng nhà nước 

trong việc đầu tư phát triển rừng trồng là các khía cạnh cần được bàn luận , trao đổi trên cơ 

sở thực tiễn trước khi hình thành chính sách, chiến lược phát triển cho hệ thống rừng phòng 

hộ.  

Nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách lâm nghiệp cấp tỉnh và cấp quốc gia trong thời 

gian tới, đặc biệt cho hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam, các đơn vị tổ chức kỳ vọng hội thảo 

này sẽ tạo diễn đàn cho các bên liên quan đóng góp các kiến nghị, sáng kiến một cách hiệu 

quả và thực tiễn. 



   

Chương trình Hội thảo 

Chính sách, đầu tư và quản lý bền vững hệ thống rừng phòng hộ Việt Nam 

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020 

Thời gian Chủ đề Thành phần 

8:00 - 8:15 Đón tiếp đại biểu CORENARM/PanNature 

8:15 - 8:30 

Khai mạc Hội thảo 

Tuyên bố lý do 

Giới thiệu đại biểu 

CORENARM 

PanNature 

8:30 - 8:45 

Rừng phòng hộ trong hệ thống quản trị 

rừng Việt Nam: Vai trò và ý nghĩa trong 

bối cảnh mới  

TS. Nguyễn Quốc Dựng 

 

8:45 - 9:00 
Định hướng quản lý bền vững phòng hộ 

ở Việt Nam  

Đại diện Vụ Quản lý RDD-

RPH  

Phần I. Thực trạng hệ thống rừng phòng hộ 

9:00 - 9:20 
Thực trạng triển khai quản lý, bảo vệ 

RPH Việt Nam theo hướng bền vững 

Ô. Ngô Trí Dũng 

GĐ Trung tâm Corenarm 

9:20 - 9:40 
Rà soát và đánh giá chính sách đầu tư tài 

chính cho rừng phòng hộ Việt Nam 

Ô. Đoàn Diễm, chuyên gia 

lâm nghiệp 

9:40 - 10:10  Thảo luận   

10:10 – 10:20 Nghỉ giải lao  

10:20 - 10:35 

Tác động chính sách Chi trả DVMTR 

đến Quản lý rừng bền vững rừng phòng 

hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ô. Trần Quốc Cảnh, PGĐ 

Quỹ BV&PTR tỉnh TT Huế 

10:35 - 10:50  
Quản lý bền vững rừng phòng hộ Tây 

Nguyên 

TS. Trần Ngọc Thanh 

Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh 

Đak Lak 

10:50 - 11:015 

Kết quả triển khai và Lộ trình xây dựng 

phương án QLRBV của các chủ rừng tại 

tỉnh Thanh Hoá 

Ô. Lê Công Cường, GĐ Quỹ 

BVPTR & PCTT tỉnh Thanh 

Hoá 

11:05 - 12:00 Thảo luận  

12:00 - 13:30 Nghỉ trưa  



   

Phần II. Các vấn đề thực tiễn và kiến nghị chính sách 

13:30 - 13:50 
Cơ chế quản lý RPH bền vững theo 

khung chính sách lâm nghiệp mới  
Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

13:50 - 14:50 

 

BÀN TRÒN 

Mỗi phần chia sẻ từ 5-10 phút, đi vào 

thẳng điểm chính: 

 Nhu cầu năng lực thực thi PA 

QLRBV, Ô. Lê Thế Sự, GĐ BQL 

RPH Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hoá 

 Kinh nghiệm xây dựng PA 

QLRBV gắn với Chứng chỉ rừng 

FSC, Ô. Nguyễn Thành Công, 

GĐ BQL RPH Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hoá 

 Tổng quan tiến trình xây dựng và 

thực hiện PA QLRBV theo TT 

28/2018/TT-BNNPTNT của tỉnh 

Nghệ An, Ô. Nguyễn Hồng Lam, 

Chi cục Kiểm lâm, tỉnh Nghệ An. 

 Kinh nghiệm xây dựng và thực thi 

phương án QLRBV và cơ chế tự 

chủ, Ô. Trần Xuân Dưỡng, GĐ 

BQL RPH Thạch Hãn 

 Thảo luận 

Điều hành: Corenarm và 

PanNature 

14:50-15:20 Nghỉ giải lao  

15:20-15:40 
Tự chủ tài chính tại BQL Rừng phòng 

hộ: Khó khăn và thách thức 

Ông Phạm Thành Phước, 

BQL Rừng phòng hộ Yaly 

15:40 – 16:45 
Thảo luận chung: Kiến nghị chính sách 

cho hệ thống rừng phòng hộ 
Toàn thể đại biểu 

16:45 – 17:00 Tổng kết và bế mạc Hội thảo CORENARM 

  

 


