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CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật Lâm nghiệp (Điều 102.3.b và c):
UBND xã:
▪ Quản lý diện tích, ranh giới; xác nhận hồ sơ đề
nghị giao rừng, thuê rừng
▪ Tổ chức, quản lý, bảo vệ diện tích rừng nhà
nươc chưa giao; chưa cho thuê.
▪ Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm về cháy
rừng, phá rừng, mất rừng

+ Chưa có quy định hoặc hướng dẫn chi tiết về
UBND xã Tổ chức, quản lý, bảo vệ diện tích rừng
+ Đây là khoảng trống về pháp lý

CƠ SỞ PHÁP LÝ
Pháp luật về đất đai không quy định đất rừng chưa có chủ thì “tạm giao” cho
UBND xã quản lý (vì không thược đất công và đất chưa sử dụng), tuy nhiên UBND
xã có trách nhiệm quản lý ranh giới, diện tích (Hồ sơ), kiểm kê.
Đây là khoảng trống về pháp lý

DIỆN TÍCH RỪNG THEO CHỦ QUẢN LÝ (Năm 2020)
Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN
20%- 2.940484 ha

35% - 5.207.573 ha

2%- 325.545 ha

12%- 1.743.854 ha

21% -3.193.169 ha

Ban QLR

HGĐ

Tổ chức kinh tế

Tổ chức khác

UBND xã

RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH
Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN

Phân loại rừng

Tổng

UBND xã

TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG (ha)

14.677.215

2.940.484

1. Rừng tự nhiên (ha)

10.279.185

1.923.644

4.398.030

1.016.840

2. Rừng trồng (ha)

RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG DO UBND XÃ ĐANG QUẢN LÝ
CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG
(Kết quả điều tra bằng bảng hỏi tháng 9/2021)
Tỉnh
Tuyên
Quang

UBND xã
QL ha)
257.010

Tỷ lệ
%
55%

Số lô

Trạng thái rừng

Tình hình sử dụng

155.577

RTN: 50 %; RT: 40 %); Khoán BV RTN, TR mới,
RTN: Khoán; Rừng
Đất trống 3%; Cây NN: trồn cây NN
trồng: (Chưa rõ giao?
6 %; khác: 1%
Đang đươc các HGFF sử
Sẽ giao nhưng không rõ
dụng và ngành LN quản
đối tượng nào
lý

BVR theo dự án; Trồng
rừng theo kế hoạch

Thái
Nguyên

100.292

60%

95.414

RTN: 24.247ha; RT:
40.780ha; Không có
rừng 35.264ha

Quảng
Nam

276.467

34%

81.928

RTN: 65%; RT: 35%

39.075

Có rừng 48.600 ha
(nghèo kiệt); Không có
rừng: . ha

Chưa giao, chưa cho
thuê.

RTN: 78%; RT: 18 %;
khác 3,61%

Khoán 5.364ha; cây NN:
109ha; Diện tích khác:
92ha

Đak Lak

Tây Ninh

98.751

5.565

13%

8%

Chủ trương của tỉnh

594 lô

Sẽ giao cho người dân
và cấp GCN QSD
Giao rừng, cho thuê
rừng
Giao, cho thuê rừng,
đất rừng sản xuất

ÍT NGHIÊN CỨU, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN VỀ RỪNG
DO UBND XÃ QUẢN LÝ
▪ Rất ít công trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát
+ Lần đầu tiên KKR 2013-2016 có kiểm kê rừng do xã quản lý
+ Ít hội nghị, hội thảo
+ Một số địa phương tổ chức Hội thảo:

Kon Tum (2016); đưa ra 6 vấn đề
Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế (14/7/2021): đưa ra 3 vấn đề

MẶT MẠNH, MẶT YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
MẶT MẠNH:

•

Phân cấp để xã quản lý;

•

Bước đầu đã thống kê và có CSDL, hàng năm cập nhật và công bố;

•

Quan tâm của xã hội, nhiều địa phương vào cuộc

•

Giúp hạn chế lấn chiếm, xung đột

MẶT MẠNH, MẶT YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN, CƠ HỘI VÀ
THÁCH THỨC
MẶT YẾU

NGUYÊN NHÂN

+ Tỷ lệ diện tích không có rừng cao; Chất lượng + Nhận thức về rừng vô chủ
rừng thấp; Hạ tầng rất kém hoặc không có;

+ UBND xã không đủ nguồn lực: con người, tài

+ Hồ sơ rừng không có hoặc sơ sài; không rõ chính, kỹ thuật
ranh giới trên thực địa

+ Thiếu phối hợp giữa xã với CQ chấp pháp

+ Không rõ mô hình khoán hay cách thức quản + Rừng, đất ở xa, manh mún người dân không
lý, bảo vệ
muốn nhận;
+ Không có hoặc rất ít tổ chức SXKD rừng;

+ Thành phần SD đất, rừng rất phức tạp: nguồn

+ Ít hoặc không kiểm tra, giám sát

gốc, chồng chéo, tập tục ….

+ Giao rừng chậm;

+ Không đầu tư, hỗ trợ do rừng không chủ cụ

MẶT MẠNH, MẶT YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN, CƠ HỘI
VÀ THÁCH THỨC
CƠ HỘI

THÁCH THỨC

+ Nhận thức và quan tâm của xã hội tạo + UBND xã thiếu năng lực, nguồn lực tài

nên sức ép

chính và kỹ thuật

+ Cơ chế, chính sách về giao giao đất giao + Sử dụng đất đai manh mún, chồng lấn
rừng (Luật đất đai, Luật Lâm nghiệp), Chiến + Tập tục sử dụng đất
lược LN đều quy định: giao đất, giao rừng là
+ Chi phí lớn cho kiểm kê, lập bản đồ đất
giải pháp;
đai và rừng
+ Nhu cầu về đất và rừng tăng
+ Phối hợp các ngành
+ Lợi ích cục bộ

KIẾN NGHỊ
1. Thể chế, cơ chế, chính sách:
- Bổ sung 1 mục riêng hoặc một số điều vào Mục 4 trong Luật đất đai về đất chưa giao
- Chính phủ Ban hành quy chế quản lý rừng chưa giao
- Có chính sách riêng cho UBND xã được tiếp nhận đầu tư và hỗ trợ để quản lý rừng chưa
giao

2. Thống kê, kiểm kê- Rà soát lại chỉ tiêu thống kê và phương pháp để hàng năm thống kê loại rừng và đất rừng
bảo đảm đồng bộ giữa 3 cơ quan: UBND các cấp, Ngành Lâm nghiệp và Ngành quản lý đất
đai;

- Lập hồ sơ rừng theo dõi diến biến rừng hàng năm, kiểm kê rừng 5 năm

KIẾN NGHỊ
3. Xây dựng chương trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát
- Một chương trình nghiên cứu tổng thể được Bộ NN&PTNT phê duyệt, hàng năm cấp kinh
phí nghiên cứu một số đề tài;

- Huy động các đề tài nghiên cứu của ngành khác và các tổ chức quốc tế

4. Giao đất, giao rừng- Lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia và giảm nghèo và Chương trình xay
dựng nông thôn mới tổ chức giao đất, giao rừng.

TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN!

