
 

 

                      

 

HỘI THẢO 

Vì sao gần 3 triệu ha rừng vẫn chưa có chủ? 
 

Giới thiệu 

Chính sách giao đất, giao rừng là một trong những chính sách trọng tâm của Nhà nước, 

được thực hiện từ những năm 90. Theo đó đất lâm nghiệp được giao cho các nhóm đối 

tượng khác nhau sử dụng: nhóm thuộc Nhà nước (ví dụ: Ban quản lý rừng đặc dụng và 

phòng hộ, các tổ chức kinh tế (như công ty Lâm nghiệp), đơn vị vũ trang có tổ chức, khoa 

học công nghệ, và ngoài Nhà nước, như hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với mục đích tất cả các mảnh đất đều phải có chủ để 

đảm bảo quản lý, bảo vệ, phát triển và phục hồi rừng hiệu quả, một diện tích lớn rừng và 

đất rừng hiện nay đã được giao cho các chủ thể nêu trên.  

 

Gần 30 năm kể từ khi thực hiện chính sách GĐGR, quá trình này vẫn chưa kết thúc và tiến 

trình giao cũng không phải đồng đều ở tất cả các địa phương. Theo số liệu công bố hiện 

trạng rừng, vẫn còn một diện tích lớn rừng và đất rừng “chưa có chủ” và hiện đang được 

“tạm” quản lý, bảo vệ bởi các UBND xã – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về 

rừng và đất rừng tại các địa phương. Cụ thể, theo số liệu công bố năm 2009, toàn quốc có 

2.3 triệu ha rừng do UBND xã quản lý. Sau gần một thập kỷ, con số này không giảm mà còn 

tăng thêm, 2.940.484 ha rừng vào năm 2020, tương đương 13% tổng diện tích đất có rừng 

tại Việt Nam. 

 

Có nhiều nguyên nhân dẫn khiến cho diện tích rừng do UBND xã không những không giảm 

mà còn tăng thêm, trong đó có các nguyên nhân về quản lý nhà nước về đất đai và lâm 

nghiệp, thiếu nguồn vốn và kỹ thuật hỗ trợ cho công tác giao rừng, UBND xã chậm GĐGR 

để hưởng lợi ích từ rừng, và trong một số trường hợp, người dân/cộng đồng không muốn 

nhận các diện tích rừng nghèo hoặc không phù hợp. 

 

Với mong muốn thảo luận về hiện trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp cho loại hình 

rừng do UBND xã đang tạm quản lý, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp cùng 

với Hội Chủ rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến “Vì sao gần 3 triệu ha rừng vẫn 

chưa có chủ?”. 

 

Mục tiêu  



• Thảo luận hiện trạng rừng do UBND xã tạm quản lý; 

• Xác định các khoảng trống trong chính sách và thực tiễn quản lý rừng giao cho 

UBND xã; 

• Đề xuất các giải pháp chính sách và quản lý nhằm bảo vệ và phục hồi rừng do UBND 

xã tạm quản lý; 

 

 

Chương trình hội thảo 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8h00 – 8h30 Giới thiệu chương trình và đại biểu 
PanNature 

Hội Chủ rừng Việt Nam 

8h30 – 8h50 
Rừng do các UBND: hiện trạng nhìn từ dữ 

liệu tổng hợp FRMS 

Ông Cao Xuân Ý, 

Chuyên gia độc lập 

8h50 – 9h10 
Xác định một số bất cập trong quản lý bảo 

vệ rừng giao cho UBND xã 

TS. Nguyễn Bá Ngãi 

Hội Chủ rừng Việt Nam 

9h10 – 9h30 
Tham luận: hiện trạng rừng do UBND xã 

tạm quản lý và định hướng tại tỉnh Gia Lai 
Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai 

9h30 – 9h50 

Tham luận: Quản lý chi trả DVMTR đối với 

rừng do UBND xã tạm quản lý tại tỉnh 

Quảng Nam 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Quảng Nam 

9h50 – 10h00 Nghỉ giải lao  

10h00 – 10h15 
Tiềm năng và định hướng giao đất giao 

rừng đối với rừng do UBND xã tạm quản lý 

TS. Tô Xuân Phúc 

Chuyên gia độc lập 

10h15 – 11h45 Thảo luận Toàn thể 

11h45 – 12h00 Bế mạc 
PanNature 

Hội Chủ rừng Việt Nam 

 

 

 

 

 


