Tiềm năng sử dụng đất lâm nghiệp hiện xã đang quản lý
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Lý thuyết, thực tế và những câu hỏi chưa có câu trả lời
Lý thuyết

Thực tế

Câu hỏi chưa có câu trả lời

Tổng số 2,9 triệu Một số diện tích đang được Hiện trạng sử dụng đất
ha
sử dụng (người dân trong và Đất đang được sử dụng như thế nào? Ai sử
ngoài xã, lâm trường).
dụng? DT sử dụng bao nhiêu? Trồng cây gì?
Trồng đã bao lâu? Chuyển đổi, chuyển
nhượng đất ra sao…?

Đất nằm trên địa Một số diện tích chồng lấn
phận xã
không thuộc phạm vi và chức
năng xã quản lý (e.g. chồng
lấn với DT của lâm trường,
của xã khác)

Hiện trạng sử dụng đất
DT chồng lấn, tranh chấp bao nhiêu? Ở chỗ
nào? Với ai? Nguyên nhân, lịch sử hình
thành việc chồng lấn, tranh chấp thế nào?
Tình trạng hiện nay ra sao?

Diện tích đất này Một số xã không có ranh giới
đang được chính thực địa cụ thể. Điều này hạn
quyền xã quản lý chế sự QL của xã. Xã không đủ
nguồn lực và con người để QL

Thực trạng quản lý
Xã quản như thế nào? Quản lý cái gì? Hoạt
động báo cáo, kiểm tra, giám sát, thống kê…
cấp xã ra sao?

Diện tích rừng (đất rừng?) xã quản lý (ha)
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Cần làm gì?
Khảo sát, điều tra, trả lời các câu hỏi
Đất đang được sử dụng như thế nào?
Ai sử dụng? DT sử dụng bao nhiêu?
Trồng cây gì? Trồng đã bao lâu?
Chuyển đổi, chuyển nhượng đất ra
sao…?
DT chồng lấn, tranh chấp là bao
nhiêu? Chỗ nào? Với ai? Lịch sử tranh
chấp thế nào?
Xã quản như thế nào? Quản lý cái gì?
Báo cáo, kiểm tra, giám sát… ra sao?

Kết quả: Tạo quỹ đất/rừng “sạch” có tiềm năng sử
dụng thực sự
Quan điểm
• Giao các diện tích đất cho cộng đồng hoặc /và hộ
gia đình.
• Giao trách nhiệm (e.g. rừng tự nhiên) đính kèm
với quyền lợi
• Ưu tiên giao đất cho các hộ thiếu đất SX
• Quỹ đất sạch, giao cho hộ/cộng đồng. Kêu gọi DN
đầu tư liên kết tạo chuỗi cung bình đẳng và cùng
có lợi, hộ sử dụng quyền đất đai góp vào liên kết.

(1,9 triệu ha) (rừng tự nhiên)
• Rừng nghèo kiệt
• Giao cộng đồng/nhóm hộ/hộ khoanh nuôi
bảo vệ
• Nhà nước đầu tư kinh phí khoanh nuôi bảo vệ
• Cho phép thực hiện các mô hình nông lâm kết
hợp (e.g. cây ăn quả)

• Rừng có trữ lượng
• Giao cộng đồng khoanh nuôi bảo vệ
• Nhà nước đầu tư kinh phí bảo vệ
• Trong tương lai:
• Hỗ trợ cộng đồng đạt chứng chỉ QL rừng bền
vững (FSC)
• Cho phép hộ khai thác gỗ tác động thấp; chia
sẻ lợi ích giữa các thành viên trong cộng đồng

(1 triệu ha) (rừng trồng)
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1 triệu ha rừng trồng. Kịch bản 1: CP cho phép chuyển đổi đất LN
sang đất trồng các loại cây khác
• Nếu đã hình thành rừng: Giao cho hộ tiếp
tục bảo vệ, khai thác khi tới chu kỳ, chia sẻ
lợi ích với địa phương
• Sau khai thác: Hộ tự quyết định hình thức
sử dụng đất dựa trên các yếu tố lợi thế
vùng (e.g. Chiến lược Phát triển TT đến
2030)

• Tây Nguyên. Phát triển các mô hình nông
lâm kết hợp, cây công nghiệp (cà phê, ca
cao…) và cây ăn quả
• Duyên hải. Nông lâm kết hợp. Cây công
nghiệp (cao su, điều) và cây ăn quả
• Bắc trung bộ. Cây ăn quả và cây công nghiệp
• Tây Bắc: Cây ăn quả kết hợp cây công nghiệp
(cà phê, chè)

• Hỗ trợ hộ tạo liên kết chuỗi cung trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mô hình DN kết
hợp với hộ trong sản xuất hàng hóa

1 triệu ha rừng trồng. Kịch bản 2: CP không cho phép chuyển
đổi
• Đất đã có rừng: Giao cho các hộ quản lý bảo vệ và khai thác khi cây tới
chu kỳ. Chia sẻ lợi ích với chính quyền
• Hộ khai thác cây và tái trồng rừng
• Chính quyền hỗ trợ người dân tạo quỹ đất sạch, kêu gọi liên kết giữa DN
chế biến gỗ và hộ trồng rừng.
•
•

Công ty góp kỹ thuật, giống, vốn đầu tư, thị trường đầu ra.
Hộ góp đất và lao động. Hộ nắm giữ quyền sử dụng đất

• Chính quyền có vai trò quan trọng trong kêu gọi nhà đầu tư: Tạo quỹ đất,
lựa chọn nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi cho người dân
• Các mô hình DN kết hợp với người dân tạo nguồn gỗ chất lượng cao có
chứng chỉ
•
•
•
•
•

Công ty Scancia Pacific: http://scansiapacific.com/
Công ty Woodsland: https://woodsland.com.vn/
Công ty NAFACO: https://nafoco.com.vn/?route=news%2Fnews&news_id=14
Tập Đoàn Hào Hưng: https://haohungwoodchip.com/.
…

Sản phẩm XK cần đáp ứng các tiêu chí môi trường và xã hội

Trân trọng cảm ơn

