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1. GIỚI THIỆU 

Ngành lâm nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi thương mại lâm sản toàn cầu, 

thông các sáng kiến như VPA/FLEGT, REDD+, thậm chí là các sáng kiến về thương mại carbon 

toàn cầu thông qua các định chế tài chính lớn như World Bank. Bối cảnh đó đặt các yêu cầu về 

sự minh bạch, sự tham gia và hiệu quả quản trị rừng nhằm đảm bảo an toàn cho REDD+, đảm 

bảo tính hợp pháp và truy xuất nguồn gốc của gỗ và lâm sản, đảm bảo quyền sở hữu đối với các 

dịch vụ môi trường rừng.  

Báo cáo này thảo luận các phát hiện chính từ tiến trình đánh giá quản trị rừng cảnh quan dự án 

V4MF giai đoạn 2017-2021. Sau phần Giới thiệu, Phần 2 sẽ mô tả về vùng cảnh quan của dự 

án. Sau đó, Phần 3 giới thiệu Phương pháp luận được áp dụng trong toàn bộ tiến trình. Trong 

đó mô tả chung về tiến trình thực hiện, các bên liên quan, phương pháp luận được áp dụng trong 

việc xây dựng khung đánh giá và phát triển mẫu thu thập dữ liệu cũng như việc thực hiện thu 

thập số liệu, phân tích và viết báo cáo. Tiếp theo đó, Phần 4 của báo cáo mô tả các phát hiện 

chính của tiến trình đánh giá. Phần 5 sẽ tóm tắt các kết luận chính của báo cáo và đưa ra các đề 

xuất về mặt chính sách và thực tiễn dựa trên kết quả đánh giá. Cuối cùng, Phần 6 trình bày các 

bài học kinh nghiệm trong tiến trình đánh giá quản trị cảnh quan và đề xuất các giải pháp khắc 

phục trong tương lai. 

2. TỔNG QUAN VỀ VÙNG CẢNH QUAN CỦA DỰ ÁN 

Khu vực cảnh quan rừng được lựa chọn thí điểm cho dự án V4MF ở Việt Nam gồm 4 huyện 

phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam (Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang và Tây Giang). Về mặt 

địa lý-sinh thái, cảnh quan rừng này là khu vực tiếp giáp giữa địa bàn vùng sinh thái Trung 

Trường Sơn (thuộc Nam Trung Bộ) và Nam Trường Sơn (thuộc Tây Nguyên) dọc theo biên 

giới Việt Nam và Lào. Cảnh quan này bị chia đôi bởi tuyến đường quốc gia Hồ Chí Minh, tạo 

nên các động lực kinh tế và xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến tài nguyên rừng trong quá khứ, 

hiện tại và tương lai. 

Cảnh quan rừng này chính là các hệ thống rừng đầu nguồn quan trọng thuộc lưu vực sông Vu 

Gia ( Thu Bồn) với các phụ lưu sông Tranh, sông Cái/Đắk Mi của tỉnh Quảng Nam và cuối 

cùng chảy ra Biển Đông. Vì thế, với lợi thế về nguồn nước và địa hình núi cao, cảnh quan này 

là một trong những trọng điểm phát triển thủy điện vừa và nhỏ trong hai thập niên gần đây.  

Là một phần của vùng sinh thái dãy Trường Sơn, cảnh quan này là khu vực  có tính đa dạng 

sinh học cao với nhiều loài có giá trị bảo tồn toàn cầu như Hổ Đông Dương, Sao la, Mang 

Trường Sơn và nhiều quần thể Linh trưởng quý hiếm, nguy cấp. Trong khu vực cảnh quan đã 

có 2 khu bảo tồn thiên nhiên (rừng đặc dụng) là Sông Thanh và Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc 

Linh, không kể 2 KBT giáp ranh khác trên địa bàn Quảng Nam là bảo tồn voi Nông Sơn và Sao 

La. Các khu rừng phòng hộ tiếp giáp cảnh quan đều được xem là có giá trị bảo tồn cao như Kon 

Plong (Kon Tum). Ngoài ra, cảnh quan này là khu vực nổi tiếng ở Việt Nam với các giống cây 

dược liệu đặc sản có giá trị kinh tế cao, và đang được khuyến khích đầu tư gây trồng, kinh 

doanh như sâm Ngọc Linh (ở Nam Trà My, Phước Sơn), quế (Nam Trà My), và nhiều loại lâm 

sản phi gỗ khác.    

Khu vực cảnh quan liên huyện thuộc tỉnh Quảng Nam là hình mẫu cho tính đa dạng về sinh 

thái, văn hóa và xã hội, thể hiện qua cách thức các cộng đồng dân tộc thiểu số tác động lên thiên 
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nhiên, cũng như sự biến đổi do hoạt động phát triển tạo ra. Cảnh quan (rừng) khu vực này đã bị 

thay đổi mạnh mẽ trong gần 02 thập kỷ qua do sự mở rộng các hệ thống hạ tầng giao thông và 

kinh tế của nhà nước và tư nhân. Sức sống và tính bền vững của cảnh quan này hiện đang bị 

thách thức bởi ba vấn đề chính như sau: 

• Tính nguyên vẹn của hệ thống rừng tự nhiên còn lại bị đe dọa suy giảm do chuyển đổi 

rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác và hoạt động khai thác gỗ trái phép; 

• Phát triển sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp hiệu quả gắn liền với quản lý rừng bền 

vững (rừng sản xuất) và phục hồi rừng; và  

• Đảm bảo quyền tiếp cận sử dụng đất, hỗ trợ phát triển sinh kế và gắn kết cộng đồng 

địa phương tham gia quản lý bảo vệ rừng (đặc dụng, phòng hộ) 

Quảng Nam được xem là điểm nóng về mất rừng và phá rừng của Việt Nam trong hai thập kỷ 

gần đây, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng 

khác theo các dự án phát triển được nhà nước phê duyệt, bao gồm: 

• Phát triển, mở rộng các tuyến đường giao thông quốc gia, địa phương như: đường Hồ 

Chí Minh, đường vành đai biên giới, đường nối lên cửa khẩu biên giới với Lào; 

• Phát triển thủy điện vừa và nhỏ: toàn tỉnh Quảng Nam có dự án/công trình thủy điện đã 

vận hành, đang xây dựng và sắp xây. 

• Mở rộng trồng cao su ở Nam Giang, Phước Sơn của các công ty và hộ gia đình;  

• Khai thác khoáng sản (vàng) ở Phước Sơn và khu vực lân cận (Đăk Glei và Kon Plong, 

Kon Tum); 

• Khai hoang, thiết lập các khu tái định cư mới theo yêu cầu sắp xếp dân cư từ di dân 

thủy điện, phát triển vùng nguyên liệu, di dân vùng thiên tai sạt lở và vùng đặc biệt khó 

khăn. Ví dụ, với việc triển khai 4 dự án thủy điện (Sông Tranh 2, Sông Bung 4, A 

Vương, Đắk Mi 4 và Đắk Mi 4C) đã ảnh hưởng đến 3.163 hộ, số hộ phải di chuyển 

theo quy hoạch là 1.749 hộ, 8.450 khẩu; tổng diện tích đất thu hồi theo quy hoạch là 

8.967,0 ha1.  

Khai thác và vận chuyển gỗ trái phép hiện vẫn là mối đe dọa lớn trong khu vực cảnh quan, nhất 

là ở các khu vực rừng phòng hộ tuyến biên giới, thủy điện và lâm phần rừng tự nhiên do các 

công ty lâm nghiệp quản lý. Điểm nóng được biết đến ở các huyện Nam Giang, Phước Sơn, 

Kon Plong và Tu Mơ Rông – nơi sự sẵn có các hồ chứa thủy điện, đường giao thông đã thúc 

đẩy hoạt động khai thác gỗ lậu có tổ chức như một số vụ điển hình xảy ra gần đây ở Quảng 

Nam. Thách thức này cũng gắn liền với tình trạng lợi dụng phá rừng trái phép trên các khu vực 

được nhà nước cho phép chuyển đổi rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng khác như thủy điện 

hay trồng cao su. Tình trạng xâm lấn, chặt phá rừng cũng là mối đe dọa đối với diện tích rừng 

tự nhiên còn lại hiện nhà nước đang tạm giao cho UBND xã quản lý. 

Mặc dù có diện tích rừng trồng lớn, tuy nhiên, gần 55% diện tích đất rừng trồng của tỉnh Quảng 

Nam hiện do UBND xã tạm quản lý. Bên cạnh đó, trái ngược với tình trạng đất chưa sử dụng 

vẫn chiếm một diện tích tương đối lớn, ví dụ: hơn 40,000ha trên địa bàn 3 huyện, thì diện tích 

rừng trồng mới chỉ đạt một quy mô nhỏ (gần 22.000 ha) do các doanh nghiệp đầu tư và khai 

                                                 
1 http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=21&NID=4266&trach-nhiem-nha-dau-tu-sau-di-

dan-tai-dinh-cu-thuy-

dien&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachkhacChangePage=2&dnn_ctr384_Main_rg_danhsachmoiChangePage=3 
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thác sớm (luân kỳ 5-7 năm). Vì thế, triển vọng gắn phát triển sinh kế hộ gắn với trồng rừng sản 

xuất, trồng rừng gỗ lớn, chứng chỉ rừng ở khu vực cảnh quan này vẫn còn bỏ ngỏ, có thể thúc 

đẩy cho nỗ lực giảm sức ép lên rừng tự nhiên cũng như phục hồi rừng. Ngoài ra, xu hướng phát 

triển cây trồng hàng hóa khác như sâm Ngọc Linh và quế ở Nam Trà My; cao su ở Nam Giang, 

Phước Sơn cũng dấy lên lo ngại về giảm diện tích rừng (trồng), suy thoái rừng hoặc cạnh tranh 

sử dụng đất với cộng đồng địa phương.     

Cuối cùng, tình trạng phá rừng, suy thoái rừng ở khu vực cảnh quan cũng đang thử thách hiệu 

quả của thực hiện chi trả DVMTR tại địa bàn đối với hình thức giao khoán QLBVR cho nhóm 

hộ và cộng đồng. Ngoài nguyên nhân do mức chi trả thấp (200.000-350.000đ/ha/năm), thì sự 

yếu kém trong hợp tác giữa chủ rừng nhà nước với hộ gia đình, cộng đồng và chính quyền địa 

phương trong tuần tra bảo vệ rừng, xử phạt vi phạm, chia sẻ lợi ích được xem là vấn đề cấp 

bách, bao gồm cả quyền của người dân được khai thác và sử dụng hợp lý các lâm sản phi gỗ từ 

rừng tự nhiên mà họ được giao khoán bảo vệ. 

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

3.1. Tiến trình thực hiện 

Tiến trình thực hiện đánh giá giám sát quản trị rừng tại cảnh quan xác định bắt đầu từ năm 2017, 

khi nhóm kỹ thuật dự án tổ chức đánh giá thể chế và bối cảnh cảnh quản liên tỉnh Quảng Nam 

– Kon Tum. Dựa trên các đánh giá thể chế, xác định các bên liên quan và phân tích nguyên 

nhân mất rừng và suy thoái rừng, nhóm kỹ thuật của dự án tiến hành phân tích và chọn ra các 

vấn đề quản trị chính để đánh giá.  

Trên cơ sở khung đánh giá, các công cụ thu thập dữ liệu (bao gồm mẫu điều tra, ứng dụng thu 

thập dữ liệu bằng thiết bị di động) được xây dựng và tập huấn cho các điều tra viên (thành viên 

nhóm nòng cốt tại địa phương). Sau khi tập huấn, mẫu điều tra và ứng dụng di động được thử 

nghiệm tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Dựa vào kết quả thử nghiệm, các mẫu này 

được hoàn thiện trước khi chính thức sử dụng cho việc xây dựng ứng dụng di động và thu thập 

dữ liệu giám sát quản trị rừng. 

Việc thu thập dữ liệu được tiến hành ở cấp tỉnh và 4 huyện (Nam Giang, Tây Giang, Phước 

Sơn, Nam Trà My), trong mỗi huyện bao gồm một xã, và trong mỗi xã phỏng vấn 30 hộ gia 

đình có  nhận giao/khoán rừng, tham gia bảo vệ rừng và có diện tích rừng trồng các loại. 

Dựa vào dữ liệu được thu thập và tổng hợp, nhóm kỹ thuật dự án phân tích số liệu và viết báo 

cáo. Bản thảo báo cáo được thảo luận trong nhóm dự án trước khi đưa ra thảo luận với các bên 

liên quan khác tại Hội thảo kiểm chứng báo cáo. Sau đó, báo cáo sẽ được cập nhật và hoàn thiện 

lại. Báo cáo đánh giá quản trị cảnh quan và cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin được thu thập 

được công bố trong một hội thảo cấp quốc gia, với sự có mặt của các cơ quan liên quan từ trung 

ương và tỉnh. 

3.2. Các căn cứ xây dựng Khung giám sát quản trị rừng 

Khung nội dung giám sát được xây dựng dựa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cơ chế giám sát và 

đánh giá của FLEGT/VPA, yêu cầu giám sát thực hiện kế hoạch REDD+ quốc gia, và cơ chế 
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giám sát và đánh giá trong chi trả DVMTR. Các nguyên tắc xây dựng khung giám sát trước hết 

dựa trên các cơ sở pháp lý sau: 

• Từ góc độ cam kết pháp lý quốc tế, VPA/FLEGT đặt ra yêu cầu giám sát thực hiện hiệp 

định với sự tham gia của các bên (điều 15) và giám sát tác động của VPA đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số, cộng đồng và ngành công nghiệp gỗ (điều 16); 

• Chương trình REDD+ quốc gia, thông qua Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 

khuyến khích các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp 

chủ động đề xuất, thực hiện và tham gia vào các hoạt động liên quan đến Chương trình 

REDD kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình REDD+; 

• Quyết định 886/QĐ-TTg/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã xác định việc điều tra, đánh giá và giám sát tài 

nguyên rừng quốc gia làm cơ sở xây dựng các chính sách REDD+, chi trả DVMTR và 

thực hiện cam kết quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; 

• Nghị định 99/2010/NĐ-CP và Nghị định 147/2016/NĐ-CP quy định các bên sử dụng 

dịch vụ rừng có quyền tham gia kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ và phát triển rừng 

trên phạm vi các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; 

Xuất phát từ yêu cầu pháp lý trong thương mại lâm sản, VPA/FLEGT đặt ra cơ chế về ĐG-GS, 

bao gồm đánh giá tính sẵn sàng vận hành VNTLAS, đánh giá độc lập, và giám sát tác động của 

VPA. Các cơ chế này là một phần bắt buộc của thỏa thuận VPA/FLEGT. 

Tại Việt Nam, trong quá trình triển khai REDD+ và chi trả DVMTR, đã có nhiều sáng kiến, 

nghiên cứu và thí điểm thực hiện đánh giá, giám sát. Cụ thể, Quyết định 5414/QĐ-BNN-TCLN 

quy định các tỉnh khi xây dựng Kế hoạch REDD+ cấp tỉnh (PRAP) phải có hệ thống chỉ số 

giám sát, đánh giá thực hiện PRAP. Trước những yêu cầu đó, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) đã hỗ trợ Dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý Tài nguyên Thiên nhiên bền vững (SNRM) 

ban hành tài liệu hướng dẫn giám sát Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh. Theo hướng dẫn 

này, các dữ liệu trích xuất từ hệ thống FRMS sẽ là một phần thông tin đầu vào phục vụ giám 

sát (SNRM, 2019). 

Cơ chế Chi trả DVMTR, gắn với mối quan hệ tài chính giữa bên cung cấp, bên sử dụng dịch 

vụ và cơ quan ủy thác, đòi hỏi phải có các cơ chế giám sát nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, 

khách quan, công bằng (Nghị định 99/2010/NĐ-CP và Luật Lâm nghiệp). Đã có nhiều bên tham 

gia xây dựng các khung đánh giá giám sát chi trả DVMTR và được thí điểm tại nhiều địa 

phương, như - Bộ chỉ số do ADB phát triển (2015); Bộ chỉ số do VNFF, GS. Vương Văn Quỳnh, 

Ths. Nguyễn Khắc Lâm nghiên cứu đề xuất (2016); Bộ chỉ số do PanNature phát triển (2017); 

Bộ chỉ số do WWF phát triển triển (2018); Bộ chỉ số do VFD và CIFOR phát triển (2018). Các 

bộ chỉ số này tiếp cận đánh giá, giám sát theo hai cách tiếp cận chính là (i) các nguyên tắc quản 

trị (minh bạch, công bằng, hiệu quả) và (ii) các nhóm tác động (thể chế chính sách, môi trường, 

xã hội, kinh tế) (Lê Sỹ Doanh, 2020). Kế thừa kết quả nghiên cứu và thí điểm của các dự án nói 

trên, Quỹ Bảo vệ rừng Việt Nam phối hợp với Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) ban hành Sổ 

tay hướng dẫn Kiểm tra, giám sát, đánh giá DVMTR cho hệ thống quỹ (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, 2020). 
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Như vậy, nền tảng và thông tin cho ĐG-GS quản trị rừng ở Việt Nam đang được phân tán ở 

nhiều nguồn khác nhau. Điểm chung của các hệ thống ĐG-GS kể trên là đều ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thu thập hoặc trích xuất dữ liệu, giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả 

quản lý cơ sở dữ liệu. Từ sự sẵn có những rời rạc của dữ liệu nói trên, dự án V4MF xây dựng 

bộ công cụ đánh giá giám sát quản trị rừng (FGMS) sử dụng cách tiếp cận tận dụng các nguồn 

lực sẵn có, kết nối kết quả thực hiện từ các hệ thống hiện tại và tập trung vào những hợp phần 

còn thiếu sót để đóng góp vào hệ thống giám sát – đánh giá quản trị rừng hoàn thiện và tổng 

thể cho Việt Nam. 

FGMS được xây dựng từ các nguyên tắc chính nổi bật của quản trị rừng, nên bộ cung cụ không 

chỉ cho phép sử dụng với các sáng kiến hiện tại như FLEGT, REDD+ hay PES mà còn có thể 

vận dụng được với tất cả các sáng kiến mới dựa trên nguyên tắc Quản trị, như Quản lý Rừng 

bền vững (SFM). Ngoài ra, FGMS cũng được thiết kế đủ linh hoạt để cho phép kết hợp hoặc 

hỗ trợ các sáng kiến giám sát khác của các bên ngoài nhà nước.  

Khung giám sát quản trị rừng FGMS của dự án V4MF được xây dựng theo 2 cách tiếp cận 

chính: theo trụ cột và theo nguyên tắc quản trị. 

3.2.1. Các trụ cột của quản trị rừng 

Khung đánh giá giám sát quản trị rừng của PROFOR và FAO 2011 chỉ ra 3 trụ cột chính: (i) 

Khung chính sách, pháp lý và thể chế; (ii) Quy trình lập kế hoạch và ra quyết định; và (iii) 

Thực hiện, thực thi và tuân thủ (hình 1). Dựa vào đó và dựa trên Công cụ đánh giá môi trường 

thuận lợi (EEAT) do WWF phát triển, dự án V4MF đã xây dựng Khung giám sát quản trị rừng 

FGMS. 
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Hình 1: Trụ cột của Khung giám sát quản trị rừng của PROFOR và FAO 2011 

Các yếu tố chủ chốt của 3 trụ cột quản trị rừng được thể hiện trong bảng sau: 

Các trụ cột đánh giá 

giám sát quản trị rừng 

Các yếu tố quản trị rừng 

1. Khung chính sách, 

pháp lý và thể chế 

1. Chính sách và luật pháp liên quan đến rừng 

2. Khung luật pháp nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền sử dụng, sở 

hữu đất 

3. Sự phù hợp của các chính sách phát triển khác với các chinh 

sách về rừng 

4. Khung thể chế 

5. Các sáng kiến vè tài chính, công cụ kinh tế và chia sẻ lợi ích 

2. Quy trình lập kế hoạch 

và ra quyết định 

6. Sự tham gia của các bên liên quan 

7. Minh bạch và trách nhiệm giải trình 

8. Năng lực và hành động của các bên liên quan 

3. Thực hiện, thực thi và 

tuân thủ 

9. Quản trị tài nguyên rừng 

10. Thực thi luật lâm nghiệp 

11. Quản lý quyền sử dụng đất và tài sản 

12. Hợp tác và điều phối 
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13. Các biện pháp giải quyết tham nhũng 

Bảng 1. Các yếu tố chủ chốt của các trụ cột quản trị rừng 

3.2.2. Các nguyên tắc quản trị rừng 

Song song với cách tiếp cận dựa trên trụ cột quản trị rừng, nội dung của khung giám sát hiệu 

quả Quản trị rừng của dự án V4MF còn có cách tiếp cận nữa dựa trên 3 nguyên tắc , 11 tiêu chí 

và 18 chỉ số về nhiều vấn đề chính sách Lâm nghiệp của Việt Nam (Bảng 2). Các nguyên tắc 

này được Tổ công tác gồm các bên liên quan của dự án thống nhất lựa chọn trong số 6 nguyên 

tắc quản trị chính trong hình 1. 

CÔNG BẰNG, MINH BẠCH HIỆU QUẢ, HIỆU SUẤT SỰ THAM GIA 

Tôn trọng quyền hưởng dụng Chính sách, quy hoạch phù hợp  Đảm bảo sự tham gia 

Chia sẻ lợi ích công bằng 
Nỗ lực bảo vệ bền vững cảnh quan 

rừng 

Tiếp thu ý kiến từ các bên 

liên quan 

 Đảm bảo khả năng tiếp cận thông 

tin 

Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên hiệu 

quả 

Những yếu tố cản trở sự 

tham gia 

Giải đáp thắc mắc và giải quyết 

khiếu nại 

Những yếu tố ảnh hưởng tới 

BVPTR 
  

Bảng 2. Các nguyên tắc quản trị 

Các thông tin đầu vào cho các tiêu chí và chỉ số nói trên được thu thập từ hai nguồn, bao gồm 

(i) số liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý nhà nươc về lâm nghiệp tại địa phương, và (ii) dữ liệu 

sơ cấp được thu thập bằng ứng dụng di động. 

3.3. Các bên tham gia 

 Ngoài 3 đối tác tham gia dự án, bao gồm Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), 

Trung tâm vì Con người và rừng  (Recoftc), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), 

hoạt động xây dựng và ứng dụng FGMS nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức xã hội 

ngoài công lập như SRD, CSRD, CIRD, v.v. Ở cấp địa phương, dự án đã thành lập một nhóm 

nòng cốt tham gia vào tiến trình xây dựng và thử nghiệm FGMS, đây đồng thời là nhóm tiến 

hành thu thập dữ liệu sử dụng thiết bị di động.  

Đợt thu thập dữ liệu đánh giá quản trị rừng được thực hiện vào tháng 1/2021, trên 3 nhóm đối 

tượng chính, bao gồm các chủ rừng (68%), cơ quan quản lý, thực thi luật (27%), viện nghiên 

cứu và các CSOs, NGOs (5%) (Error! Reference source not found.). 
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Biểu đồ 1: Thành phần các nhóm đối tượng tham gia khảo sát đánh giá quản trị rừng 

3.4. Một số giả thuyết khi thực hiện phân tích số liệu 

Dữ liệu giám sát quản trị rừng được thu thập ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ các đơn vị 

chức năng có chuyên môn cho đến các cộng đồng người dân hay hộ gia đình sinh sống gần 

rừng. Đối với nhóm đối tượng hộ gia đình, hiểu biết và khả năng tiếp cận của họ có phần hạn 

chế so với các nhóm đối tượng khác. Chi tiết về số lượng các nhóm đối tượng tham gia khảo 

sát đã thể hiện qua biểu đồ 1 ở trên. 

Như vậy trong số 5 nhóm đối tượng tham gia khảo sát, nhóm đối tượng chủ rừng có số lượng 

tham gia khảo sát lớn nhất với 80 phiếu. Trong đó, có tới 72 phiếu đến từ chủ rừng là hộ gia 

đình và Ban quản lý rừng cộng đồng, chỉ 8 phiếu là của các chủ rừng đến từ các Ban quản lý 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở 4 huyện. 

Như đề cập ở trên, người dân ở 4 huyện vùng dự án hầu hết là người dân tộc thiểu số (Cơ Tu 

và Giẻ Triêng) với hiểu biết và khả năng tiếp cận thông tin của họ có phần hạn chế. Do đó, kết 

quả phản hồi từ họ ở một số nội dung vẫn chưa đồng nhất và chất lượng thông tin có được chưa 

như mong muốn. Đó chính là lý do tại sao trong quá trình phân tích dữ liệu, người phân tích đã 

đưa ra một vài giả thuyết để xây dựng báo cáo kết quả. Các giả thuyết này dựa trên quá trình 

quan sát và tham gia trực tiếp trong quá trình thu thập dữ liệu của nhóm công tác. Các giả thuyết 

được đưa ra ở những nội dung sau: 

- “Chưa xảy ra ở địa phương” thay cho “Không được hưởng: Các chủ rừng, đặc biệt là 

chủ rừng hộ gia đình khi được hỏi về một số quyền lợi của chủ rừng theo Luật Lâm 

nghiệp 2017 như: (i) Được nhà nước công nhận quyền sử dụng rừng, sở hữu rừng sản 

xuất là rừng trồng; (ii) Có được hưởng lâm sản tăng thêm do tự đầu tư vào rừng tự 

nhiên, rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng; (iii) Được sử dụng rừng phù hợp với 

thời hạn giao; (iv) Được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng,… 

Trên thực tế, các hộ gia đình ở một số địa phương chưa được Nhà nước giao đất giao rừng để 

quản lý bảo vệ, do đó mặc nhiên họ chưa được hưởng các quyền lợi liên quan như: Hưởng lợi 
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từ dịch vụ môi trường rừng, được sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao, được hưởng phần 

lâm sản tăng thêm do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng phòng hộ, đặc dụng,…Như 

vậy, câu trả lời cho những nội dung này đúng ra phải là “Chưa xảy ra ở địa phương” thì họ lại 

trả lời “Không được hưởng”, hai câu trả lời mang hàm ý hoàn toàn khác nhau. Do vậy, để giúp 

người đọc hiểu rõ về vấn đề này, chúng tôi đã đồng nhất nội dung các câu trả lời là “Chưa xảy 

ra ở địa phương” cho đúng với bối cảnh của địa phương. 

- “Chưa phù hợp” thay cho “Mâu thuẫn”: 2 cụm từ này được đề cập trong quá trình 

tham vấn các bên liên quan về tính phù hợp giữa Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện 

so với chính sách, mục tiêu, nhu cầu và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, huyện.  

“Chưa phù hợp” và “Mâu thuẫn” là 2 khái niệm khác nhau. “Chưa phù hợp” có mức độ nhẹ 

hơn so với “Mâu thuẫn”, nói cách khác, “Chưa phù hợp” không hẳn là “Mâu thuẫn”. Ngược lại, 

“Mâu thuẫn” có tính chất nghiêm trọng hơn. Việc sử dụng sai câu từ rất dễ làm người đọc hiểu 

nhầm về thực tế của địa phương. 

Lý do sử dụng cụm từ “Chưa phù hợp” thay cho “Mâu thuẫn” là do trong thiết kế câu hỏi và 

gợi ý trả lời, nhóm tác giả đã sử dụng chưa phù hợp câu từ. Vấn đề này sẽ được nhóm biên soạn 

câu hỏi chỉnh sửa để phục vụ cho các đợt thu thập dữ liệu về sau. 

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ 

4.1. Kết quả giám sát đánh giá dựa trên các trụ cột của quản trị rừng 

4.1.1. Bộ chỉ số giám sát rừng cốt lõi dựa trên các trụ cột của quản trị rừng 

          BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG CỐT LÕI                                                                            

TRỤ CỘT 1: CHÍNH SÁCH, LUẬT PHÁP VÀ THỂ CHẾ 

1.1.Chính sách và luật pháp liên quan đến lâm nghiệp  

1.1.1. Luật và quy định liên quan lâm nghiệp có tác động tốt và/hoặc mâu thuẫn lớn nhất 

với phát triển rừng của tỉnh Quy định là gồm các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật như 

thông tư, quyết định. 

1.1.2. Tính nhất quán của Quyết định REDD+ và Nghị định về VNTLAS và với các cam 

kết và nghĩa vụ quốc tế (đảm bảo những quy định mới phù hợp với các cam kết quốc gia và 

quốc tế) 

1.2. Khung pháp lý hỗ trợ và bảo vệ quyền hưởng dụng, sở hữu và sử dụng 

1.2.1. Mức độ mà khung pháp lý công nhận và bảo vệ các quyền tài sản liên quan đến rừng, 

bao gồm cả quyền carbon  

1.3. Tính phù hợp của các chính sách phát triển chung với các chính sách  
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          BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG CỐT LÕI                                                                            

1.3.1. Tính nhất quán và điều phối của chính sách, luật, quy định của các ngành (ví dụ, 

khoáng sản, nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng) và chính sách cũng như quy định 

về lâm nghiệp. 

1.3.2. Mức độ Luật và chính sách lâm nghiệp hỗ trợ và tạo điều kiện sinh kế bền vững cho 

cộng đồng địa phương phụ thuộc vào rừng 

1.3.3. Tính nhất quán của kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh/huyện với những ưu tiên và mục 

tiêu của chính sách lâm nghiệp 

TRỤ CỘT 2. LẬP KẾ HOẠCH VÀ RA QUYẾT ĐỊNH 

2.1. Sự tham gia của các bên liên quan 

2.1.1. Phạm vi khung chính sách cung cấp cơ hội tham gia công khai trong các chính sách 

và quyết định liên quan đến rừng và cơ hội sửa và điều chỉnh 

2.2. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình  

2.2.1. Chất lượng, tính kịp thời, tính toàn diện và khả năng tiếp cận thông tin liên quan có 

sẵn đến rừng cho các bên liên quan, bao gồm thông báo công khai về các hoạt động đang 

chờ xử lý của cơ quan lâm nghiệp 

2.3. Năng lực và hành động của bên liên quan 

2.3.1. Năng lực của xã hội dân sự, người dân tộc thiểu số và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham 

gia vào các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp như lập kế hoạch, ra quyết định và thực 

hiện 

2.3.2. Mức độ mà chính quyền tỉnh khuyến khích các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực lâm nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn theo 

chuẩn mực quốc tế được khuyến nghị   

TRỤ CỘT 3. THỰC HIỆN, THỰC THI VÀ TUÂN THỦ  

3.1. Quản lý tài nguyên rừng 

3.1.1. Đủ cán bộ có năng lực và hiệu quả của các cơ quan được giao quản lý lâm nghiệp   

3.1.2. Tính đầy đủ, hiệu quả và minh bạch của việc giám sát và đánh giá và khả năng tiếp 

cận kết quả 

3.2. Thực thi luật lâm nghiệp 
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          BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG CỐT LÕI                                                                            

3.2.1. Năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phát hiện, xử lý và ngăn chặn 

tội phạm về lâm nghiệp và các hoạt động bất hợp pháp 

3.3. Hợp tác và điều phối   

3.3.1. Mức độ hợp tác và phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp tỉnh, bao gồm 

công an và hải quan trong thực thi pháp luật lâm nghiệp ở các cấp khác nhau và giữa các cơ 

quan với nhau    

3.3.2. Hiệu quả của việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến rừng  

3.4. Hiệu quả tiếng nói của các tổ chức ngoài nhà nước 

3.4.1. Mức độ và hiệu quả của các kênh báo cáo tham nhũng và bảo vệ tố giác 

3.4.2. Mức độ và hiệu quả của các kênh thể hiện tiếng nói của các tổ chức ngoài nhà nước 

trong quản trị rừng 

 

4.1.2. Phân tích cụ thể 

A. Trụ cột 1: Chính sách, luật pháp và thể chế 

Trụ cột này nhằm xem xét các chính sách, luật, quy định của các ngành cũng như các yếu tố 

khác về thể chế có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến rừng, mức độ tác động ra sao, hiệu quả 

như thế nào.  

a. Chính sách và luật pháp liên quan đến lâm nghiệp 

Để duy trì và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có cũng như hướng đến việc phục hồi diện 

tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng,…Ngành Lâm nghiệp mà đứng đầu là Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn là Cơ quan tham mưu và đồng thời trực tiếp ban hành nhiều Quyết 

định, quy định liên quan đến công tác quản trị, quản lý rừng. Một số Luật, Quyết định liên quan 

được ban hành và thực thi như: Luật Lâm nghiệp 2017 được Quốc hội thông qua năm 2017 – 

Có hiệu lực thực hiện ngày 01/1/2019; Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 phê duyệt 

đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 – 2020 trong đó, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước trừ 

2 đơn vị được phê duyệt phương án và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế là: Công 

ty Lâm nghiệp Đăk Tô – Kon Tum và Công ty Long Đại – Quảng Bình; Chương trình trồng 

rừng gỗ lớn; Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng,…Bên cạnh đó, các Bộ, Ngành, 

Đơn vị khác liên quan từ Trung ương đến địa phương trong phạm vi chức năng của mình cũng 

đã ban hành một số chính sách, quy định nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cải thiện sinh kế cho 

người dân sống gần rừng, những người tham gia trực tiếp trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Cụ thể như: Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc Quy định mức chi phí hỗ trợ cho công tác Quản lý, bảo vệ rừng 
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tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020; Chính sách cho người dân tộc thiểu số; Chính 

sách tái định cư,…. 

Để đánh giá tính hiệu quả của các Luật, Quyết định, Nghị quyết,… liên quan đến Lâm nghiệp 

sau khi ban hành và thực thi, Nhóm khảo sát đã đưa ra câu hỏi để tham vấn ý kiến của các bên 

như sau: 

Câu hỏi: Quy định, chính sách hiện hành nào liên quan đến lâm nghiệp (kể cả quy định của 

tỉnh, nếu có) có tác động tích cực tới sự phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh hoặc huyện? 

(chọn 3 ưu tiên). 

Đối tượng tham vấn: Các chủ rừng; Cơ quan quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp; Cơ quan thực 

thi Luật; Ý kiến của chuyên gia về Lâm nghiệp. kết quả thể hiện qua biểu đồ sau: 

    

 

Biểu đồ  2: Hiệu quả tác động của các Luật, Quyết định, Chính sách đến sự phát triển lâm 

nghiệp bền vững của địa phương ( 2, 4, 6,…là số lượng phiếu tham gia khảo sát) 

Kết quả tham vấn cho thấy: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Luật Lâm nghiệp 2017, 

và Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách lần lượt là 3 chính sách có tác động tích cực 

nhất tới sự phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp của tỉnh, huyện. Cụ thể: 

- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang được các bên liên quan đánh giá cao 

nhất tới sự phát triển tích cực ngành lâm nghiệp bền vững của tỉnh bởi vì: Trong những 

năm qua, nhờ có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mà ngành Lâm nghiệp, cụ 

thể hơn là các đơn vị Chủ rừng có thêm nguồn lực để đầu tư thêm (i) Trang thiết bị hỗ 

trợ tuần tra giám sát rừng; (ii) Cải thiện hệ thống giao thông tiếp cận rừng; (iii) Có ngân 

sách để trồng phục hồi rừng, làm giàu rừng; (iv) Phụ cấp lương cho cán bộ nhân viên 

tham gia vào công tác bảo vệ và phát triển rừng. Có thể nói, Chi trả dịch vụ môi trường 
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rừng là một chính sách rất thiết thực và hiệu quả, có tác động tích cực tới sự phát triển 

ngành Lâm nghiệp của Quảng Nam nói riêng và Toàn quốc nói chung.  

- Luật Lâm nghiệp 2017 được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động liên quan đến ngành 

Lâm nghiệp Việt Nam. Luật Lâm nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng 

liên kết theo chuỗi các hoạt động lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng 

rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản. Luật mới cũng quy định một nguyên 

tắc xuyên suốt của hoạt động lâm nghiệp là bảo đảm rừng được quản lý bền vững cả về 

diện tích rừng, chất lượng rừng, kết hợp hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị dịch vụ môi trường rừng, 

ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ rừng phải thực hiện các quy định của Nhà nước về 

quản lý rừng bền vững, bảo đảm kinh doanh rừng lâu dài, liên tục; tối ưu hóa hiệu quả 

kinh tế, xã hội, môi trường; chủ rừng là tổ chức phải xây dựng, thực hiện phương án 

quản lý rừng bền vững; Nhà nước quy định bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững và tổ chức 

thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Luật mới cũng quy định chặt chẽ việc 

quản lý rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Không chuyển mục đích 

sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục 

vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp tiết khác do Chính phủ phê duyệt. Do vậy, 

Luật được đánh giá cao tới sự phát triển tích cực của ngành Lâm nghiệp. 

- Thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là một trong ba chính sách được các bên 

liên quan đánh giá cao trong việc góp phần tích cực cho công cuộc bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh. Năm 2012, ngành lâm nghiệp tham mưu cho chính quyền tỉnh 

triển khai thí điểm nhiều mô hình giao khoán bảo vệ rừng, đầu tiên là giao khoán rừng 

cho nhóm hộ gia đình, kế tiếp là mô hình khoán rừng cho công đồng thực hiện trong 2 

năm (2016 – 2017). Công tác quản lý bảo vệ rừng của các nhóm hộ và cộng đồng tồn 

tại nhiều bất cập như: (i) Tổ chức tuần tra bảo vệ rừng chưa theo kế hoạch; (ii) Phát hiện 

các vụ vi phạm lâm luật mà không trình báo cơ quan chức năng vì nể tình người thân, 

quen trong thôn, bản; (iii) Các hộ thành viên được giao khoán không tận tâm tận lực 

tham gia bảo vệ rừng,…dẫn đến rừng vẫn chưa được bảo vệ và phát triển tốt. Từ những 

bất cập đó, tỉnh có chủ trương giao cho các chủ rừng căn cứ vào tình hình thực tế của 

địa phương. Trên cơ sở đó, các Chủ rừng đã tiến hành thu hồi diện tích rừng đã giao cho 

những nhóm hộ, cộng đồng quản lý yếu kém, sau đó giao khoán lại cho lực lượng bảo 

vệ rừng chuyên trách quản lý bảo vệ. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách này được các 

chủ rừng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, được hỗ trợ trang thiết bị để tuần tra bảo vệ 

rừng, được hưởng lương theo hợp đồng ký kết,.. Từ đó rừng được quản lý và bảo vệ tốt 

hơn. 

b. Khung pháp lý hỗ trợ và bảo vệ quyền hưởng dụng, sở hữu và sử dụng đất, rừng 

Luật, Quyết định, Quy định và các Văn bản ban hành luôn luôn quy định một cách rất chi tiết, 

rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan để tạo ra khung pháp lý hỗ trợ cho các bên 

trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, giữa thực tế với quy định không phải lúc nào cũng có 

chung tiếng nói. Nói cách khác, quy định không phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế và ngược 

lại.  
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Để làm rõ một phần của nội dung này, nhóm khảo sát đã đưa các Quyền chung của Chủ rừng 

theo Điều 73 của Luật lâm nghiệp 2017 ra tham vấn các bên liên quan. Chi tiết nội dung tham 

vấn thể hiện qua bảng sau: 

Câu hỏi tham vấn: Các quyền chung của chủ rừng (Theo Điều 73, Luật Lâm nghiệp 2017) có 

được hưởng hay không? Lựa chọn nhiều hơn một gợi ý 

Các quyền 
Được 

hưởng 

Không 

được 

Chưa áp 

dụng tại 

địa bàn 

Được công nhận quyền sử dụng, sở hữu rừng sản xuất là 

rừng trồng theo quy định của pháp luật.      

Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào 

rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ       

Được sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao      

Được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng      

Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác      

Được bồi thường khi thu hồi      

Được hỗ trợ kinh phí khi bị thiên tai      

Được hợp tác, liên kết       

Bảng 2: Các quyền chung của chủ rừng theo Điều 73, Luật lâm nghiệp 2017 

Đối tượng tham vấn gồm: (i) Nhóm chủ rừng Nhà nước: các Ban quản lý rừng phòng hộ, Các 

ban quản lý rừng đặc dụng, Công ty lâm nghiệp; (ii) Nhóm chủ rừng tư nhân: Hộ gia đình, Công 

ty lâm nghiệp tư nhân; (iii) Chủ rừng là các cộng đồng dân cư được giao khoán quản lý bảo vệ 

rừng. 

 Kết quả tham vấn cho thấy: Các quyền lợi nêu trên chủ rừng đều được hưởng. Tuy 

nhiên, tuỳ thuộc vào chính sách của từng địa phương, từng loại chủ rừng, từng loại hoạt động 

để chủ rừng được hưởng các quyền lợi tương ứng. Dưới đây là một số thống kê về kết quả tham 

vấn đối với từng loại quyền lợi: 

- Được sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao: Căn cứ theo Điều 126 Luật đất đai năm 

2013 quy định “Đất sử dụng có thời hạn” cho từng đối tượng khi được Nhà nước giao 

rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
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Biểu đồ  3: Kết quả tham vấn về quyền sử dụng rừng theo thời hạn giao 

Kết quả trả lời tham vấn ở thực tế cho thấy: Một số kết quả trả lời là “chưa xảy ra ở địa phương” 

hay “không được hưởng” trong trường hợp này có thể phán đoán là giống nhau với lý do sau: 

Các câu trả lời này đều từ các chủ rừng hộ gia đình, trình độ nhận thức của họ chưa cao nên có 

khả năng họ bị nhầm lẫn giữa “chưa xảy ra ở địa phương” với “Không được hưởng”. Thực tế 

cho thấy, phần lớn các hộ gia đình khi được hỏi về quyền này đều chưa được Nhà nước giao 

rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đúng ra câu trả lời của họ phải là “Chưa 

xảy ra ở địa phương” thì họ trả lời là “Không được hưởng”. Phần này nhóm thu thập dữ liệu 

cần lưu ý để đặt câu hỏi phù hợp hơn ở những lần sau. 

- Được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng: Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 

2/11/2016 quy định rằng: Tất cả các chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý 

rừng theo quy định của pháp luật có cung ứng dịch vụ môi trường rừng thì được hưởng 

tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

          

Biểu đồ  4: Kết quả tham vấn về quyền hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng 
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Biểu đồ 4 chỉ ra rằng, vẫn có một số trường hợp vẫn chưa được hưởng quyền này và một số 

trường hợp trả lời là chưa xảy ra ở địa phương. Cả 2 đối tượng này đều là các chủ rừng hộ gia 

đình, tuy nhiên không thuộc diện được chi trả do vậy mới không được hưởng lợi từ quyền này. 

Người dân ở 4 huyện vùng dự án hầu hết đều là đồng bào dân tộc ít người (Cơ Tu, Giẻ Triêng), 

có phong tục tập quán, văn hoá – tín ngưỡng và truyền thống gắn bó với rừng. Do vậy, quyền 

truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương đối với đất rừng và tài nguyên rừng cần 

phải được tôn trọng để đảm bảo tính nhân văn, tính hài hoà giữa con người với thiên nhiên. 

Điều này đã được cụ thể hoá trong khoản 8, Điều 14 Luật lâm nghiệp 2017.  

Câu hỏi đặt ra là thực tế, các quyền truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương đối 

với đất rừng và tài nguyên rừng có được tôn trọng hay không? Nếu được tôn trọng thì thông 

qua các hình thức, hoạt động nào? 

 

Biểu đồ  5: Kết quả tham vấn về quyền truyền thống của người dân và cộng đồng 

Phần lớn người trả lời cho rằng, quyền truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương 

luôn luôn được tôn trọng. Điều đó được thể hiện thông qua: (i) Hương ước quản lý bảo vệ rừng 

của cộng đồng; (ii) Luật tục thờ cúng và chôn cất của người dân; (iii) Người dân được quyền 

vào rừng để thu hái các lâm sản phụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt của gia đình. Bên cạnh đó, 

có ý kiến cho rằng quyền truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương không được tôn 

trọng vì thực tế người dân sống gắn bó với rừng mà chưa được hưởng lợi từ rừng. 

c.  Tính phù hợp của các chính sách phát triển chung 

Với mong muốn tìm hiểu tính thống nhất của các chính sách phát triển chung, bộ chỉ số giám 

sát quản trị rừng đưa ra 2 câu hỏi tham vấn. Cụ thể: 

Câu hỏi 1:  Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phù hợp hay mâu thuẫn với những ưu tiên và mục 

tiêu của chính sách lâm nghiệp tỉnh như thế nào?  

Đối tượng tham vấn: Chi cục kiểm lâm, Sở Tài nguyên & Môi trường, Các Ban quản lý rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn 04 huyện. 

Xét khía cạnh về Hiện trạng sử dụng đất: 
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Biểu đồ  6: Tính phù hợp hay mâu thuẫn giữa kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với hiện trạng sử 

dụng đất của tỉnh 

Hầu hết các đối tượng tham gia trả lời đều có chung ý kiến về sự phù hợp giữa kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh với hiện trạng sử dụng đất của tỉnh. Bên cạnh đó, có 4 ý kiến cho rằng kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vẫn còn những bất cập với hiện trạng sử dụng đất của tỉnh bởi vì: 

(i) Quy hoạch 3 loại rừng chưa sát với địa phương; (ii) Có những diện tích quy hoạch cho các 

Đơn vị chưa phù hợp; (iii) Những diện tích rừng người dân đang quản lý, bảo vệ và canh tác 

nhưng lại nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. 

Xét khía cạnh về Nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp:  

           

Biểu đồ  7: Tính phù hợp hay mâu thuẫn giữa kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với nhu cầu sử 

dụng đất lâm nghiệp của tỉnh 

Để có cơ sở điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là một vài lý do tại sao kế hoạch sử dụng đất của tỉnh lại 

mâu thuẫn với nhu cầu sử dụng đất của tỉnh, gồm: (i) Nhiều vùng quy hoạch phát triển lâm 
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nghiệp lại trùng với vùng người dân phát triển sinh kế; (ii) Mâu thuẫn với quyền sử dụng đất 

truyền thống với người dân địa phương; (iii) Quy hoạch vùng trồng rừng chưa phù hợp với điều 

kiện lập địa và đặc tính sinh thái của cây trồng. Ví dụ: Quy hoạch trồng cao su ở những nơi có 

độ dốc lớn, đất đá nhiều, độ dày tầng đất mỏng,… 

Xét khía cạnh về Mục tiêu phát triển lâm nghiệp tỉnh 

                  

Biểu đồ  8: Tính phù hợp hay mâu thuẫn giữa kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với mục tiêu lâm 

nghiệp của tỉnh 

Về khía cạnh này, mục tiêu phát triển lâm nghiệp tỉnh hoàn toàn phù hợp với kế hoạch sử dụng 

đất của tỉnh. 

Xét khía cạnh về Chính sách phát triển lâm nghiệp 

                  

Biểu đồ  9: Tính phù hợp hay mâu thuẫn giữa kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với chính sách 

lâm nghiệp của tỉnh 

Có ý kiến cho rằng, chính sách phát triển lâm nghiệp của tỉnh còn mâu thuẫn với kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh là vì: (i) Một vài chính sách còn mang tính chỉ đạo từ trên xuống, chưa tham 
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vấn đầy đủ các bên liên quan trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách; (ii) Chính sách 

phát triển lâm nghiệp chưa gắn với chính sách hỗ trợ vốn. 

Câu hỏi 2:  Kế hoạch sử dụng đất của huyện phù hợp hay mâu thuẫn với những ưu tiên và mục 

tiêu của chính sách lâm nghiệp huyện như thế nào?  

Đối tượng tham vấn: Phòng Nông nghiệp các huyện; Phòng Tài nguyên & Môi trường các 

huyện, Các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn 04 huyện. 

Xét khía cạnh về Hiện trạng sử dụng đất và Nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp 

     

Biểu đồ  10: Hiện trạng sử dụng đất                     Biểu đồ  11: Nhu cầu sử dụng đất 

Theo kết quả trên, có tới 14 – 15% ý kiến nhận xét Kế hoạch sử dụng đất của huyện mâu thuẫn 

với Hiện trạng và Nhu cầu sử dụng đất của huyện với những lý do sau: (i) Một số diện tích đất 

nương rẫy, đất rừng sản xuất của người dân lại quy hoạch vào diện tích giao khoán bảo vệ rừng 

dẫn đến mâu thuẫn với quyền sử dụng đất truyền thống của người dân; (ii) Hầu hết là đang ưu 

tiên phát triển cơ sở hạ tầng chứ chưa chú trọng đất phát triển lâm nghiệp. Một ý kiến nhận xét 

từ lãnh đạo huyện cho rằng: Thực tế sử dụng đất trên địa bàn huyện chỉ đạt dưới 50% so với 

quy hoạch của huyện. Hiện huyện đang có kế hoạch rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng 

đất. 

Xét khía cạnh về Mục tiêu phát triển lâm nghiệp và Chính sách phát triển lâm nghiệp 

      

Biểu đồ  12: Mục tiêu lâm nghiệp.                                Biểu đồ  13: Chính sách lâm nghiệp 
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Kế hoạch sử dụng đất của huyện hoàn toàn phù hợp với Mục tiêu phát triển lâm nghiệp. Tuy 

nhiên, chính sách phát triển lâm nghiệp còn chưa phù hợp  

Với lý do được đưa ra là: Địa phương không đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ các chính sách. 

Ví dụ như: Huyện có quy hoạch phát triển 500ha rừng trồng gỗ lớn theo hướng bền vững trong 

khi chưa có chính sách phù hợp để hỗ trợ và vận động người dân tham gia chương trình này. 

B. Trụ cột 2: Lập kế hoạch và ra quyết định 

Lập kế hoạch và ra quyết định là một quá trình bao gồm các bước tìm hiểu, phân tích, đánh giá 

tình hình để xác định các mục tiêu cần thực hiện cũng như đưa ra các giải pháp tốt nhất để đạt 

được mục tiêu đề ra. Khi đã xác định được mục tiêu và nhóm giải pháp để đạt được mục tiêu, 

đó là thời điểm tốt để đưa ra quyết định.  

a.  Sự tham gia của các bên liên quan  

Đối với các nhà hoạch định chính sách, mục tiêu mà họ mong muốn đó chính là tính hiệu quả 

của chính sách khi triển khai trên thực địa. Một nhận định sai lầm sẽ dẫn đến việc ban hành một 

chính sách thiếu tính khả thi, một chính sách thiếu khả thi sẽ có tác động tiêu cực đến cả đời 

sống kinh tế, xã hội và môi trường của một địa phương, một khu vực hay lớn hơn là một vùng 

lãnh thổ nhất định. Do vậy, trong quá trình lập kế hoạch và ra quyết định, sự tham gia của các 

bên liên quan đóng vai trò rất quan trọng. Mức độ tham gia của các bên liên quan được xem là 

thước đo về tính hiệu quả của chính sách trong quá trình thực hiện. 

Để có một kế hoạch hoàn hảo và khả thi đòi hỏi trong quá trình lập kế hoạch cần phải tiến hành 

tham vấn các bên liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp và phản biện từ họ. Khi có sự đồng thuận 

từ các bên, mục tiêu rất dễ dàng đạt được. 

Để tìm hiểu về mức độ tham gia của các bên liên quan trong tiến trình, giai đoạn xây dựng chính 

sách, bảng hỏi của hệ thống giám sát quản trị rừng đã đưa ra câu hỏi sau: 

Cơ hội tham gia công khai của các bên liên quan trong tiến 

trình/giai đoạn xây dựng chính sách 
Lựa chọn (x) nếu có                                

Giai đoạn hình thành ý tưởng và mục tiêu chính sách   

Giai đoạn xây dựng chính sách   

Giai đoạn thông qua và ban hành chính sách   

Giai đoạn đánh giá tác động của chính sách   

 

Đối tượng tham vấn: Sở Nông nghiệp và PTNT, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức 

xã hội dân sự (CSOs). 
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Kết quả tham vấn được thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ  14: Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng chính sách (Ghi 

chú: 1,2,3 là số lượng đối tượng tham gia phỏng vấn).                      

Kết quả tham vấn cho thấy, các bên liên quan được tham gia 100% trong quá trình xây dựng 

chính sách, xuyên suốt từ giai đoạn hình thành ý tưởng và mục tiêu chính sách đến giai đoạn 

xây dựng, thông qua và ban hành chính sách cũng như tham gia vào giai đoạn đánh giá tác động 

của chính sách. Điều này cho thấy, tiếng nói của các đơn vị này luôn được coi trọng và cân 

nhắc.  

Câu hỏi đặt ra là, liệu các đối tượng khác có vai trò, vị trí thấp hơn trong xã hội thì tiếng nói 

của họ sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua câu hỏi sau: 

Câu hỏi: Các bên liên quan có được tham gia vào các tiến trình xây dựng và thực hiện dự án 

phát triển có tác động đến rừng và đất rừng tại địa phương không? (VD xây dựng cơ sở hạ 

tầng, thuỷ điện, khai khoáng, v.v,,) Lựa chọn nhiều hơn một gợi ý: 

Sự tham gia của các bên qua từng giai đoạn Lựa chọn (x) nếu có 

Giai đoạn xây dựng dự án (đánh giá tác động môi trường, kinh 

tế, xã hội...)   

Giai đoạn giám sát thực hiện dự án   

Giai đoạn đánh giá tác động dự án   
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Đối tượng tham vấn: Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cán bộ lâm nghiệp xã, cộng 

đồng dân cư và hộ dân ở 4 huyện vùng dự án. 

Kết quả tham vấn thể hiện qua biểu đồ sau 

 

Biểu đồ  15: Sự tham gia của các bên vào các tiến trình xây dựng và thực hiện dự án phát 

triển có tác động đến rừng và đất rừng tại địa phương (Ghi chú: 5, 10, 15,…là số lượng 

người tham gia phỏng vấn). 

 Đối với các dự án, hoạt động thực hiện trên địa phương như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 

thuỷ điện,…thì các bên liên quan ở địa phương mà đặc biệt là người dân có cơ hội thể hiện 

tiếng nói của mình từ giai đoạn xây dựng dự án cho đến giai đoạn đánh giá tác động của dự án. 

Kết quả tham vấn cho thấy, các bên liên quan được tham gia nhiều ở giai đoạn xây dựng dự án, 

đến giai đoạn thực hiện dự án thì sự tham gia có chiều hướng giảm dần và tiếp tục giảm ở giai 

đoạn đánh giá tác động của dự án. Điều đáng lưu ý rằng: Trong quá trình tham vấn, các cơ quan 

chức năng luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế (hộ nghèo, phụ nữ,…) 

thể hiện và bày tỏ tiếng nói của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc đưa ra một vài ví dụ liên 

quan để chứng minh các bên liên quan cũng như nhóm yếu thế thể hiện tiếng nói của mình thì 

không một ai đưa ra được. 

b. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 

Minh bạch là một khái niệm khá trừu tượng, do vậy rất khó để đo lường tính minh bạch. Nhiều 

người vẫn thường hiểu minh bạch đồng nghĩa với công khai. Thực ra, minh bạch có khái niệm 

rộng hơn, nó bao gồm cả cơ hội, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin, tính tin cậy, nhất quán 

của thông tin, tính dự đoán trước được và sự cởi mở của đơn vị cung cấp thông tin. Tuỳ mỗi 

khía cạnh, mỗi lĩnh vực mà tính minh bạch có vai trò khác nhau. Đối với lĩnh vực tài chính tiền 

tệ, minh bạch có vai trò rất quan trọng trong giảm thiểu tham nhũng. Đối với một vài lĩnh vực 
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khác trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp, minh bạch được xem là công cụ tạo ra sức ép để bộ máy 

quản lý hoạt động tốt hơn.  

Đi kèm với tính minh bạch chính là trách nhiệm giải trình. Trách nhiệm giải trình là một hoạt 

động để giải thích, làm rõ hơn về một vấn đề nào đó tại một thời điểm nhất định. 

Trong khuôn khổ Hệ thống giám sát quản trị rừng mà dự án V4MF đang thí điểm ở 4 huyện, 

nội dung bảng hỏi có đưa ra vấn đề liệu các thông tin liên quan đến rừng có được công khai 

cho các bên liên quan hay không? Nếu có, theo kênh nào? 

Đối tượng tham vấn: Các tổ chức phi chính phủ (NGOs), xã hội dân sự (CSOs), Uỷ ban nhân 

dân các xã và Cộng đồng dân cư ở các địa phương. 

Kết quả tham vấn thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ  16: Kết quả tham vấn về mức độ công khai thông tin cho các bên liên quan (Ghi chú: 

2,4,6,…là số lượng người tham gia phỏng vấn). 

Kết quả tham vấn cho thấy, hầu hết các thông tin liên quan đến rừng đều được công khai cho 

các bên liên quan thông qua hệ thống kênh thông tin rất đa dạng, gồm có: Website, các cuộc 

họp giao ban định kỳ, bảng tin ở UBND xã, thôn hay thông qua loa truyền thanh, các cuộc họp 

thôn, bản,... Tuy nhiên mức độ công khai thông tin tuỳ thuộc vào tính chất của từng thông tin 

cũng như mức độ tham gia của các bên trong các hoạt động. 

Đối với các thông tin về: (i) Chi trả dịch vụ môi trường rừng; (ii) Kế hoạch quản lý rừng; (iii) 

Các vụ vi phạm lâm luật và xử lý vi phạm lâm luật hay (iv) Thông tin về khoán bảo vệ rừng, 

100% đối tượng trả lời tham vấn đều tiếp cận được thông tin này vì đây là những thông tin liên 

quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các bên. Những thông tin khác như: (i) Thông tin về 



30 

 

giám sát đánh giá nội bộ và độc lập; (ii) Thông tin về dự án thu hồi đất rừng; hay (iii) Thông 

tin về chủ rừng có sổ đỏ…thì mức độ công khai có phần ít hơn. 

Một nội dung khác không kém phần quan trọng liên quan đến chia sẻ và phản hồi thông tin đó 

là tính sẵn có và tính hiệu của kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến thắc mắc hay khiếu nại của 

các bên ở cấp cơ sở. Dưới đây là kết quả tham vấn về nội dung này: 

 

Biểu đồ  17: Tính sẵn có và hiệu quả của việc tiếp nhận và xử lý thông tin 

Phần lớn các thắc mắc hay khiếu nại của các bên đều được tiếp nhận và xử lý thoả đáng mặc 

dù vẫn còn một vài trường hợp xử lý chưa làm hài lòng các bên. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến 

cho rằng địa phương vẫn chưa có các kênh thông tin tiếp nhận và xử lý các thắc mắc hay khiếu 

nại liên quan đến rừng. Phản hồi này phần lớn đến từ các bên liên quan trên địa bàn huyện Nam 

Giang, tỉnh Quảng Nam. 

c. Năng lực và hành động của các bên liên quan 

Nội dung này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về năng lực và hành động của bên liên quan tham gia 

vào hệ thống giám sát quản trị rừng. Trên cơ sở đó, Dự án sẽ đưa ra các kiến nghị, đề xuất để 

tăng cường năng lực và tiếng nói của các bên nhằm hướng đến việc phát triển bền vững cảnh 

quan rừng dựa trên năng lực quản trị tốt của các bên. 

Hệ thống giám sát quản trị rừng bao gồm rất nhiều bên liên quan khác nhau, từ Trung ương đến 

địa phương, từ các đơn vị chức năng quản lý nhà nước cho đến các doanh nghiệp kinh doanh 

lâm nghiệp, các dự án có tác động đến lâm nghiệp hay hộ gia đình, cộng đồng dân cư sinh sống 

gắn bó với rừng…Và mỗi bên liên quan sẽ tham gia với một vai trò khác nhau, năng lực và 

cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác nhau. Do vậy, để đánh giá được hết năng lực của các bên 

này thật sự là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn. 
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Trong khuôn khổ mà dự án V4MF đang hoạt động, Dự án muốn giới hạn tìm hiểu năng lực và 

hành động của các đơn vị gồm: Tổ chức xã hội dân sự; Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đại 

diện các cộng đồng là người dân tộc thiểu số.  

Câu hỏi đưa ra là: Mức độ ưu tiên tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội dân sự, người 

dân tộc thiểu số và doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia các hoạt động liên quan đến lâm 

nghiệp bao gồm lập kế hoạch và thực hiện?  

Đối tượng tham vấn: Các tổ chức xã hội dân sự; Các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Đại diện các 

cộng đồng là người dân tộc thiểu số. 

Kết quả tham vấn thể hiện qua bảng sau: 

Bên liên quan 
Vận động 

chính sách 

Thể hiện tiếng 

nói 

Xây dựng 

dự án 

Giám sát 

quản trị 

Tổ chức xã hội dân sự         

Đại diện cộng đồng  Trung bình Cao Thấp  Thấp 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ         

Bảng 3: Mức độ ưu tiên tăng cường năng lực của các bên 

Trong số các đối tượng tham vấn thì chỉ có Đại diện cộng đồng là đưa ra ý kiến phản hồi. Mong 

muốn của họ là được thể hiện tiếng nói của mình trong tất cả các hoạt động liên quan đến hệ 

thống giám sát quản trị rừng vì bản thân họ chính là người sống gần gũi nhất với rừng và có 

mối liên hệ phụ thuộc vào rừng. 

C. Trụ cột 3: Thực hiện, thực thi và tuân thủ 

Trụ cột này để đánh giá mức độ thực thi và tuân thủ các chính sách, luật và quy định của ngành 

Lâm nghiệp. Đánh giá này có tính đến hiệu quả, hiệu lực và mức độ công bằng của việc thực 

thi. Các khía cạnh mà trụ cột này đánh giá bao gồm: 

a. Quản lý tài nguyên rừng 

C.1.1. Xét yếu tố con người trên phương diện số lượng tham gia và năng lực chuyên môn 

Các đơn vị 

Tình trạng 

biên chế 

Năng lực chuyên 

môn 

Chi cục Kiểm lâm Thiếu Trung bình 

Hạt kiểm lâm Nam Trà My Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My Thiếu Trung bình 

Hạt kiểm lâm Tây Giang Thiếu Trung bình 
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Các đơn vị 

Tình trạng 

biên chế 

Năng lực chuyên 

môn 

Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang Đủ Trung bình 

Hạt kiểm lâm Phước Sơn Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn Đủ Trung bình 

Hạt kiểm Lâm Nam Giang Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang Thiếu Trung bình 

Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh Thiếu Trung bình 

Khu bảo tồn Sao La Quảng Nam Đủ Cao 

Bảng 4: Kết quả tham vấn ở khía cạnh nhân lực 

Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, hầu hết các đơn vị đều thiếu nhân lực và năng lực chuyên 

môn của đội ngũ hiện có vẫn đang ở mức trung bình. Điều này có thể là một trong những yếu 

tố dẫn đến việc bảo vệ  hệ sinh thái rừng chưa được hiệu quả như mong muốn. Trên thực tế vẫn 

còn tồn tại các hoạt động vi phạm lâm luật như: Lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ và động vật 

hoang dã trái phép mặc dù số lượng các vụ vi phạm lâm luật có chiều hướng giảm dần. Như 

vậy ở khía cạnh này, một mặt chúng ta cần bổ sung thêm nguồn lực, mặt khác cần nâng cao 

năng lực cho đội ngũ quản lý bảo vệ để góp phần duy trì tính bền vững của rừng. 

C.1.2. Xem xét tính hiệu quả của hoạt động thanh tra, giám sát và đánh giá nội bộ của các đơn 

vị 

 

Biểu đồ  18: Hiệu quả của hoạt động thanh tra, giám sát và đánh giá nội bộ (Ghi chú: 

1,2,3,…là số lượng người tham gia phỏng vấn). 
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Có 7 đơn vị có ý kiến phản hồi về nội dung này. Trong đó, 5 ý kiến nhận định rằng hoạt động 

thanh tra, giám sát và đánh giá nội bộ của đơn vị mình hoạt động rất tốt, 2 đơn vị còn lại cho 

rằng hoạt động thanh tra, giám sát và đánh giá nội bộ của đơn vị còn ở mức trung bình cần phải 

cải thiện trong thời gian tới. 

C.1.3. Xem xét hệ thống thanh tra, giám sát và đánh giá độc lập từ bên thứ ba 

 

Biểu đồ  19: Tìm hiểu về hệ thống thanh tra, giám sát và đánh giá độc lập từ bên thứ ba. 

Kết quả tham vấn cho thấy, có 4 đơn vị được bên độc lập thứ ba thanh gia, giám sát và đánh 

giá, 2 đơn vị cho rằng cơ quan mình không có hoạt động thanh tra, giám sát, đánh giá, và 1 đơn 

vị không nắm nội dung này. 

Trên thực tế, đối với các chủ rừng có diện tích lớn như các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, các công ty lâm nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân đều được ít nhất là một đơn vị độc 

lập thứ ba vào thanh gia, giám sát và đánh giá. Đơn vị này có thể là cơ quan kiểm toán Nhà 

nước, thanh tra Sở Tài chính hay thanh tra Sở Nông nghiệp,… 

C.1.4. Xét khía cạnh các kết quả của giám sát, đánh giá được sử dụng như thế nào? 

Việc thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát và đánh giá nội bộ hay độc lập từ một bên thứ ba 

với mục đích phát hiện ra những sai phạm, thiếu xót để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi nhằm cải 

thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả thực hiện.  
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Biểu đồ  20: Sử dụng kết quả thanh tra, giám sát và đánh giá (Ghi chú: 1,2,3,..là số lượng 

người tham gia phỏng vấn) 

Chúng ta có thể thấy rằng, kết quả thanh tra, giám sát và đánh giá hầu hết làm cơ sở để nhà 

quản lý đưa ra các giải pháp mới thay thế, trong khi đó chỉ có 2 ý kiến cho rằng nên sử dụng 

kết quả đó để điều chỉnh kế hoạch quản lý và xử lý sai phạm liên quan. Xét một cách khách 

quan, ý kiến phản hồi của các đơn vị dựa trên tình hình thực tế của đơn vị mình. Do đó, tất cả 

các ý kiến đưa ra đều mang tính thực tiễn cao. 

b.  Thực thi Luật lâm nghiệp 

Luật Lâm nghiệp 2017 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và 

có hiệu lực thi hành vào ngày 01/1/2019. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm 

nghiệp.  

Luật là khung pháp lý cao nhất để tất cả các bên liên quan làm căn cứ triển khai các hoạt động 

trong phạm vi Luật quy định. Đối với các bên liên quan, căn cứ vào vai trò và chức năng được 

Nhà nước phân quyền sẽ tiến hành các hoạt động thực thi Luật theo quy định. Hiệu quả thực thi 

sẽ phụ thuộc vào nhân lực và vật lực của đơn vị thực thi cũng như mối liên hệ hợp tác, phối hợp 

giữa các bên. 

Để tìm hiểu về năng lực của các bên liên quan trong quá trình thực thi luật, Nhóm công tác đã 

làm việc với các đơn vị gồm: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục thuế, Cục quản lý thị trường và Cục 

Hải quan. Dưới đây là thông tin phản hồi từ các bên: 
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Biểu đồ  21: Mức độ ưu tiên nâng cao năng lực của các đơn vị (Ưu tiên cao: 1; Ưu tiên trung 

bình: 2; Ưu tiên thấp: 3) 

Kết quả tham vấn cho thấy, hầu hết các đơn vị đều có nhu cầu đầu tư thêm nhân lực và các 

trang thiết bị cần thiết nhằm nâng cao năng lực phát hiện, năng lực xử lý, năng lực ngăn chặn 

và năng lực phối hợp với các bên liên quan. Đặc biệt là Cục Hải quan, là đơn vị thường xuyên 

đối mặt với tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại hàng hoá trong đó có các mặt 

hàng lâm sản. Do đó, họ có nhu cầu rất cao và cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý của 

đơn vị mình. 

c.  Hợp tác và điều phối 

Dự án V4MF đang triển khai thí điểm hệ thống giám sát quản trị rừng ở tỉnh Quảng Nam, 1 

trong 6 tỉnh thuộc vùng cảnh quan Trung Trường Sơn, nơi có tính đa dạng sinh học cao cần 

phải bảo vệ. Đối với tỉnh Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, để duy trì và phát triển 

bền vững hệ sinh thái rừng cần phải có sự chung tay vào cuộc của cấp từ Trung ương đến địa 

phương. Điều quan trọng nhất là giữa các bên cần phải duy trì mối quan hệ hợp tác và điều phối 

tốt. 

Ngày nay, khi thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề khủng hoảng như: Năng lượng, Biến đổi 

khí hậu, Ô nhiễm môi trường, Suy thoái tài nguyên rừng, nước,…Do đó, cần phải có sự hợp tác 

chiến lược mang tầm quốc tế để cùng nhau giải quyết những vấn đề trên. 

Xét một vài khía cạnh, Việt Nam chúng ta đã tham gia ký kết rất nhiều Thoả thuận, Hiệp định, 

Công ước liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển. Có thể kể đến như: Công ước CITES 

(Về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp); Công ước CBD (Về đa dạng sinh 

học); Hiệp định VPA-FLEGT (Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản 

trị rừng và thương mại lâm sản),….Những thoả thuận này mang tầm quốc tế, do đó không phải 

bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào cũng tiếp cận được và quan trọng là có đủ năng lực đánh giá về 

hiệu quả mà các thoả thuận này mang lại trong quá trình thực hiện. Để tìm hiểu về tính hiệu quả 
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của các thoả thuận mà Việt Nam đã ký kết, Nhóm khảo sát đã tiến hành tham vấn một số đối 

tượng là các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Cơ quan CITES. Kết quả tham vấn thể hiện qua 

biểu đồ sau. 

 

Biểu đồ  22: Hiệu quả của các thoả thuận mà Việt Nam đã ký kết (1,2,3,.. là số lượng đối 

tượng tham vấn) 

Kết quả cho thấy, trong số 4 thoả thuận đưa ra tham vấn thì có 2 thoả thuận có đơn vị không hề 

biết đến bao gồm Công ước về đa dạng sinh học và Công ước chống sa mạc hoá của Liên hợp 

quốc. Điều này chứng tỏ rằng, một mặt là mức độ tiếp cận thông tin của các đơn vị vẫn còn hạn 

chế, mặt khác là việc triển khai các hoạt động trên thực tế vẫn chưa đính kết được nhiều đối 

tượng tham gia. Bên cạnh đó, Công ước CITES mà Việt Nam ký kết từ lâu hay Hiệp định VPA-

FLEGT vừa ký được các bên đánh giá rất cao về hiệu quả đóng góp cho công tác bảo tồn và 

hạn chế tình trạng buôn bán lâm sản bất hợp pháp.  

d. Hiệu quả tiếng nói của các tổ chức ngoài nhà nước 

Hiệu quả tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập thể hiện qua việc thông tin phản ánh của họ 

có được các đơn vị chức năng tiếp nhận hay không, bao nhiêu thông tin phản ánh nhận được ý 

kiến phản hồi và mức độ hài lòng với ý kiến phản hồi đó. 

Để tìm hiểu về nội dung này, Nhóm tham vấn đã đưa ra câu hỏi về tính sẵn có và hiệu quả của 

các kênh báo cáo, tiếp nhận thông tin về tham nhũng và tố giác tội phạm trong hệ thống quản 

trị nhà nước. Chi tiết thể hiện qua biểu đồ sau. 
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Biểu đồ  23: Hiệu quả tiếng nói của các tổ chức ngoài Nhà nước (Ghi chú: 1,2,3,…là số 

lượng người tham gia phỏng vấn). 

Kết quả tham vấn cho thấy, 100% ý kiến cho rằng hệ thống quản trị nhà nước luôn có sẵn các 

kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ các bên liên quan, bao gồm: Kênh tiếp nhận thông tin trực 

tiếp trong giờ hành chính; Kênh tiếp nhận thông qua hộp thư điện tử hay số điện thoại đường 

dây nóng; Và thông qua tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên chỉ có khoảng 67% ý kiến hài lòng về mức 

độ xử lý và phản hồi thông tin từ các cơ quan chức năng. Xét một cách khách quan, mức độ hài 

lòng về hiệu quả phản hồi thông tin đạt 67% chứng minh rằng các tổ chức ngoài Nhà nước rất 

có tiếng nói trong hệ thống giám sát quản trị rừng nói riêng và trong hệ thống quản trị Nhà nước 

nói chung. 

4.1.3.  Một số kết luật chính theo các trụ cột quản trị rừng 

Kết quả phân tích từ dữ liệu thu được tóm tắt như sau: 

-  Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Luật Lâm nghiệp 2017, và Thành lập 

lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là 3 chính sách có tác động tích cực nhất tới sự phát triển 

bền vững ngành Lâm nghiệp ở địa bàn. 

-   Quyền truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương luôn luôn được tôn trọng.  

Điều đó được thể hiện thông qua: (i) Hương ước quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng; (ii) Luật 

tục thờ cúng và chôn cất của người dân; (iii) Người dân được quyền vào rừng để thu hái các 

lâm sản phụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt của gia đình. 

- Tính khả thi giữa Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện với chính sách, mục tiêu, nhu 

cầu và hiện trạng sử dụng đất của tỉnh, huyện. 
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Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện chưa đáp ứng so với nhu cầu của thực tế. Hiện nay, Uỷ 

ban nhân dân các huyện đang có kế hoạch rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của đơn vị mình để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình triển khai. 

- Nhìn chung, các bên liên quan đều được tham vấn trong quá trình xây dựng và thực hiện các 

chính sách và dự án trên địa bàn. Trong quá trình tham vấn, các cơ quan chức năng luôn khuyến 

khích và tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế (hộ nghèo, phụ nữ,…) thể hiện và bày tỏ tiếng 

nói của mình. Tuy nhiên, sự tham vấn này giảm dần từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn thực 

hiện và giám sát thực hiện chính sách/dự án. 

- Các thông tin về lâm nghiệp đều được công khai. Đối với các thông tin về: (i) Chi trả dịch vụ 

môi trường rừng; (ii) Kế hoạch quản lý rừng; (iii) Các vụ vi phạm lâm luật và xử lý vi phạm 

lâm luật hay (iv) Thông tin về khoán bảo vệ rừng, 100% đối tượng trả lời tham vấn đều tiếp cận 

được thông tin này. Những thông tin khác như: (i) Thông tin về giám sát đánh giá nội bộ và độc 

lập; (ii) Thông tin về dự án thu hồi đất rừng; hay (iii) Thông tin về chủ rừng có sổ đỏ…thì mức 

độ công khai có phần ít hơn. 

- Tính sẵn sàng của các kênh thông tin về tiếp nhận và xử lý thắc mắc chưa có nhiều. 

Khi được hỏi về tính sẵn sàng của các kênh thông tin về tiếp nhận và xử lý các thắc mắc - khiếu 

nại, khoảng 50% ý kiến cho rằng địa phương vẫn chưa có kênh thông tin này, 50% còn lại cho 

rằng địa phương đã có kênh thông tin tiếp nhận và xử lý khiếu nại, trong đó khoảng 10% cho 

rằng địa phương vẫn chưa giải quyết thoả đáng các thắc mắc – khiếu nại nêu ra. 

- Nguồn lực của các bên tham gia giám sát quản trị rừng còn nhiều hạn chế. Nguồn lực 

ở đây bao gồm nhân lực và vật lực. 

Kết quả tham vấn cho thấy, hơn 70% các đơn vị chức năng hiện nay đang thiếu nhân lực thực 

hiện và hơn 90% nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chỉ ở mức trung bình. Bên cạnh 

sự thiếu hụt về nhân lực và năng lực chuyên môn, hầu hết các đơn vị đang có nhu cầu đầu tư 

thêm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng được hiệu quả. 

- Đối với các chủ rừng có diện tích lớn như các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 

các công ty lâm nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân đều được ít nhất là một đơn vị độc lập thứ ba 

vào thanh gia, giám sát và đánh giá. 

- Công tác Hợp tác và điều phối vẫn còn yếu kém. 

Bằng chứng là ngay cả những đơn vị có chuyên môn nghiệp vụ vẫn chưa được tiếp cận hoặc 

chưa được thông tin về các công ước, hiệp định mà Việt Nam đã ký kết như: Công ước về Đa 

dạng sinh học; Công ước về chống sa mạc hoá của Liên hiệp quốc,…Do vậy cần đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các bên liên quan. 

- Hệ thống quản trị nhà nước luôn có sẵn các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ các bên 

liên quan. Mức độ hài lòng về hiệu quả phản hồi thông tin đạt 67% chứng minh rằng các tổ 

chức ngoài Nhà nước rất có tiếng nói trong hệ thống giám sát quản trị rừng nói riêng và trong 

hệ thống quản trị Nhà nước nói chung. 
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4.2. Kết quả giám sát đánh giá dựa trên các nguyên tắc của quản trị  

4.2.1. Kết quả cụ thể giám sát dựa trên các nguyên tắc quản trị rừng 

a. Công bằng, minh bạch 

(1) Các quyền pháp định hầu hết được tôn trọng, trong khi các quyền theo luật tục và khả 

năng tiếp cận tài nguyên rừng của các cộng đồng và hộ gia đình còn hạn chế.  

Kết quả đánh giá cho thấy, các quyền hưởng dụng quy định theo Luật Lâm nghiệp và Luật Đất 

đai được thực hiện tương đối tốt, trong khi các quyền được thừa nhận bởi luật tục lại bị hạn chế, 

đặc biệt là các quy định về khai thác gỗ củi phục vụ xây dựng, làm nhà và sinh hoạt gia đình. 

Theo đó, các quyền được các chủ rừng đánh giá thực hiện tốt bao gồm được hưởng lợi từ chi 

trả DVMTR (68.4%), được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác (67.1%), được sử dụng rừng 

phù hợp với thời hạn giao (60.5%). Tuy nhiên, một số chủ rừng phản ánh không được công 

nhận quyền sở hữu và sử dụng rừng (42.1%), và không được bồi thường khi thu hồi rừng và đất 

rừng (30.3%) (Error! Reference source not found.). 

 

Biểu đồ  24: Đánh giá tình hình thực hành các quyền được quy định trong luật 

Mặc dù diện tích rừng chưa có chủ quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rất lớn, nhưng cơ hội 

tiếp cận của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng tới các diện tích này rất thấp. Thống kê diện tích 

rừng và đất rừng giai đoạn 2016-2019 cho thấy, cộng đồng và hộ gia đình chỉ quản lý chưa tới 

12% tổng diện tích rừng và đất rừng toàn tỉnh, trong khi diện tích rừng do UBND xã đang quản 

lý rất lớn, chiếm tới 35.4% (năm 2019) (Bảng 5: Diện tích rừng và đất rừng phân theo chủ 

rừng 

). Trước năm 2018, cộng đồng vẫn có thể tiếp cận tới tài nguyên rừng thông qua hình thức nhận 

khoán bảo vệ rừng từ các chủ rừng nhà nước hoặc UBND xã. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện 

nghị quyết Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND, tỉnh Quảng Nam đã dừng khoán bảo vệ rừng cho 

cộng đồng và hộ gia đình, mà chuyển sang hợp đồng với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. 
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Hộ gia đình, cá nhân 
  56,982    59,907   59,748     67,370  

7.0% 8.9% 8.9% 9.9% 

Cộng đồng dân cư 
 5,005  6,817   9,313  11,504  

0.6% 1.0% 1.4% 1.7% 

UBND xã 
 343,453  

  

245,561  
 242,534   241,202  

42.4% 36.5% 36.1% 35.4% 

Tổng diện tích  809,644  671,997   671,997   682,222  

Bảng 5: Diện tích rừng và đất rừng phân theo chủ rừng 

 (Nguồn: Tổng hợp Diễn biến rừng tỉnh Quảng Nam từ 2016-2019) 

Như vậy, quyền tiếp cận và hưởng dụng các tài nguyên rừng tại địa bàn đã chuyển sang một 

nhóm các chủ thể hẹp hơn, thay vì trao quyền tiếp cận công bằng tới các bên có liên quan tại 

địa phương. 

(2) Công bằng trong chia sẻ lợi ích từ tài nguyên rừng 

Từ góc độ chính sách, các bên liên quan trong cảnh quan cho rằng các chính sách chi trả 

DVMTR, giao/khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ cây giống và tập huấn kỹ thuật đã giúp các cộng đồng 

phụ thuộc vào rừng phát triển sinh kế bền vững, gia tăng sự công bằng trong chia sẻ lợi ích từ 

rừng (Biểu đồ 25). Ngược lại, các chính sách về vay vốn ưu đãi và liên doanh liên kết trồng 

rừng chưa thực sự tạo được đòn bẩy giúp cộng đồng địa phương phát triển kinh tế. Với đặc 

điểm nguồn vốn mỏng, trong khi chu kỳ kinh doanh và khai thác rừng trồng gỗ lớn kéo dài, nên 

các chủ rừng, đặc biệt là chủ rừng nhỏ, vẫn phải khai thác gỗ sớm để đáp ứng các nhu cầu về 

tài chính. 

 

Biểu đồ  25: Các chính sách giúp phát triển sinh kế bền vững 

 (3) Cộng đồng tiếp cận thông tin thông qua các kênh truyền thống, trong khi các cơ quan 

quản lý nhà nước đã ứng dụng công nghệ trong trao đổi và tiếp cận thông tin 
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Các kênh thông tin truyền thống như các cuộc họp thôn bản, cuộc họp giao ban, bảng tin của 

UBND xã vẫn là phương thức tiếp nhận thông tin chủ yếu tại các địa phương. Ngoài ra, các cơ 

quan, cá nhân và cộng đồng đã bước đầu sử dụng các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo 

để cập nhật và trao đổi thông tin (Biểu đồ 26). Phỏng vấn tại Nam Trà My cho thấy, trao đổi 

thông tin bằng thiết bị di động được người trẻ và có trình độ học vấn cao sử dụng nhiều hơn, và 

dần được người dân sử dụng trong hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả bảo vệ 

rừng, giúp nâng cao hiệu quả phối hợp và xử lý vi phạm lâm luật. 

Các thông tin về chi trả DVMTR, giao khoán, xử lý vi phạm lâm luật được cộng đồng/người 

dân quan tâm hơn so với các vấn đề khác. Các chính sách bảo vệ phát triển rừng được tuyên 

truyền rất thường xuyên nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Các kênh tuyên truyền phổ biến là 

loa truyền thanh, xe lưu động, và các cuộc họp thôn. Tuy nhiên, do đặc điểm dân cư thưa thớt 

và mức độ quan tâm của người dân đến các chính sách không cao, nên các hoạt động này chưa 

phát huy được hiệu quả. 

 

Biểu đồ  26: Kênh công khai thông tin tại địa phương 

Khác với người dân và cộng đồng địa phương, các cơ quan liên ngành tại tỉnh Quảng Nam sử 

dụng Cổng thông tin điện tử Q-Office 2.0 từ năm 2011 để chia sẻ thông tin. Các đơn vị quản lý 

các cấp thường xuyên cập nhật báo cáo và công văn trên Cổng thông tin. Ngoài ra người dân 

cũng có thể thông qua trang điện tử này cập nhật các chính sách hay một số báo cáo do chính 

phủ hoặc chính quyền địa phương cung cấp ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, các cơ quan đơn 

vị đã thừa nhận một số báo cáo vẫn chỉ được trao đổi nội bộ. 

Hầu hết các cơ quan đơn vị đều tiếp cận được các bao cáo về: Bản đồ hiện trạng rừng (85.7%), 

chính sách chi trả DVMTR (85.7%), các báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ 

rừng (78.6%), báo cáo giám sát hiệu quả chính sách lâm nghiệp từ Hội đồng nhân dân (71.4%). 
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Những báo cáo liên quan đến vấn đề về báo cáo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và bản đồ hiện trạng đất đai khá thấp (50%), đặc biệt là các báo cáo về việc thanh tra đất 

đai tại địa phương (35,7%).  

 

Biểu đồ  27: Mức độ chia sẻ thông tin giữa các đơn vị 

 (4) Các kênh nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo sẵn có nhưng chưa được biết rộng rãi 

Các kênh tiếp nhận khiếu nại tố cáo về các vấn đề liên quan tới quyền của người dân liên quan 

tới đất đai ít được người dân biết đến. Kết quả điều tra cho thấy địa phương đã có kênh tiếp 

nhận các thắc mắc và giải quyết khiếu nại, tuy vậy các kênh khiếu nại này chưa được các bên 

tại địa phương biết đến, đặc biệt là các kênh giải quyết về bồi thường thu hồi đất đai, khiếu nại 

về khoán bảo vệ rừng và tranh chấp đất rừng. Ngược lại, kênh tiếp nhận thông tin về giải quyết 

các vụ vi phạm lâm luật được biết đến nhiều và kết quả xử lý cũng được đánh giá là thỏa đáng 

hơn (Biểu đồ 28). 

 

Biểu đồ  28: Tỷ lệ tiếp nhận thông tin và xử lý thắc mắc, khiếu nại tại địa phương 

Theo kết quả phỏng vấn ở những cơ quan cấp tỉnh, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và 

các bên liên quan khác cho thấy, các kênh báo cáo tham nhũng và việc bảo vệ những người tố 

giác luôn có sẵn trong hệ thống quản trị nhà nước tại tỉnh Quảng Nam. Việc tiếp nhận thông tin 
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dưới nhiều hình thức khác nhau như: Tiếp nhận trực tiếp, đường dây nóng, hòm thư điện tử, 

tiếp xúc cử tri. Trong lĩnh vực Lâm nghiệp nói riêng kênh thông tin này được đánh giá hoạt 

động hiệu quả giúp cho việc Quản trị rừng tại địa phương minh bạch hơn. 

b. Hiệu quả, hiệu suất 

(1) Chính sách, mục tiêu, quy hoạch lâm nghiệp được đánh giá phù hợp với hiện trạng cảnh 

quan 

Kết quả đánh giá cho thấy, mặc dù chính sách và mục tiêu lâm nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện 

được cho là phù hợp với thực tiễn cảnh quan, nhưng mức đánh giá phù hợp ở nhu cầu và hiện 

trạng sử dụng đất lại thấp hơn, dao động quanh 80% (Biểu đồ 29). Điểm đáng chú ý là mức độ 

phù hợp ở cấp huyện thấp hơn so với cấp tỉnh, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính do việc 

lập kế hoạch, ra quyết định còn nặng theo cách chỉ đạo từ trên xuống, sự tham gia và tiếng nói 

ở cơ sở còn yếu. Ví dụ, việc áp dụng quy hoạch ba loại rừng chưa sát với địa phương và có sự 

chênh lệch giữa kế hoạch cấp tỉnh về diện tích và quy mô, một số khu vực còn chồng chéo với 

diện tích người dân phát triển sinh kế từ trước đó, cho đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết 

phù hợp. 

 

Biểu đồ  29: Đánh giá sự phù hợp của chính sách với thực tiễn cảnh quan 

 (2) Nỗ lực bảo vệ bền vững cảnh quan rừng 

- Kiểm soát, ngăn chặn gỗ lậu và đảm bảo tính toàn vẹn của rừng tự nhiên 

Kết quả phỏng vấn cơ quan quản lý về lâm nghiệp và lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách cho thấy, các chính sách nhằm tăng cường năng lực, kiểm soát và ngăn chặn 

khai thác/vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép, và thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 

góp phần đáng kể vào hiệu quả kiểm soát và ngăn chặn hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ, 

lâm sản bất hợp pháp tại địa phương trong năm qua.  
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Biểu đồ  30: Chính sách góp phần ngăn chặn khai thác và vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép 

Kết quả đánh giá các hành động ngăn chặn khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản trái phép đạt 

được hiệu quả tốt trong năm 2020. Tại thời điểm đánh giá có khoảng 73.5% ý kiến cho rằng 

hiện trạng tiêu thụ gỗ và các loại động vật hoang dã trong năm qua giảm xuống so với năm 

trước đó. Chỉ 15% người được hỏi cho rằng họ không biết gì và chưa đến 3% ý kiến cho rằng 

có sự gia tăng về tình trạng trên. Theo chi cục Kiểm lâm Quảng Nam trong 8 tháng đầu năm 

2020, lực lượng và các cơ quan chức năng đã lập biên bản 361 vụ vi phạm (giảm 35 vụ so với 

cùng kỳ); tang vật, phương tiện tịch thu gồm: 268,521m3 gỗ các loại (giảm 51,4 m3 so với cùng 

kỳ); 08 cá thể động vật rừng, 156kg sản phẩm động vật rừng; 71,5kg Phong lan; 01 ô tô, 05 mô 

tô, 05 cưa xăng; diện tích rừng thiệt hại 42,1 ha; khởi tố 23 vụ án hình sự và thu nộp ngân sách 

Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

Trong công tác phối hợp liên tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020, ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, và 

Kon Tum đã tổ chức phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh với chiều dài hơn 260 km 

đã phát huy hiệu quả răn đe làm giảm các hoạt động vi phạm tại các khu vực này. Kết quả trong 

2 năm đã tổ chức hơn 2.479 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng phát hiện, lập biên bản 

vi phạm 277 vụ; đã xử lý 272 vụ; trong đó xử lý hình sự 16 vụ; và tịch thu nhiều tang vật, 

phương tiện vi phạm. 

- Nhân lực và năng lực chuyên môn còn thiếu và yếu, cần được tăng cường 

Kết quả đánh giá cho thấy, các BQL rừng, cơ quan Kiểm lâm, vườn quốc gia không đủ nguồn 

lực, phương tiện, năng lực chuyên môn để quản lý tốt rừng và đất rừng của mình (Bảng 6). 

Ngân sách có hạn được cho là lý do gây thiếu hụt nguồn nhân lực và phương tiện cho QLBVR. 

Trong những điểm mới cơ bản của Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định Nhà nước đảm bảo 

nguồn lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và các hoạt 

động quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Tuy nhiên nguồn ngân sách do nhà nước bổ sung đã 

giảm xuống trong năm 2020 (45.4 tỷ đồng) so với năm 2019 (46.8 tỷ đồng). Nguồn chi trả 

DVMTR chi trả cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng trong năm 2019 khi chiếm đến 71.1% 

tổng ngân sách hàng năm của tỉnh và tăng lên 71.6% trong năm 2020. Các BQL, vườn quốc gia 

đang tranh thủ, vận dụng nhiều nguồn lực khác nhau để giải quyết bài toán thiếu nhân lực, thiếu 

tài chính để đảm bảo cho tính toàn vẹn của rừng do họ quản lý.  
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Các đơn vị Tình trạng biên chế Năng lực chuyên môn 

Chi cục Kiểm lâm Thiếu Trung bình 

Hạt kiểm lâm Nam Trà My Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My Thiếu Trung bình 

Hạt kiểm lâm Tây Giang Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Giang Đủ Trung bình 

Hạt kiểm lâm Phước Sơn Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn Đủ Trung bình 

Hạt kiểm Lâm Nam Giang Thiếu Trung bình 

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Giang Thiếu Trung bình 

Vườn quốc gia Sông Thanh Thiếu Trung bình 

Khu bảo tồn Sao La Quảng Nam Đủ Cao 

Bảng 6: Tình trạng nguồn nhân lực tại các cơ quan đơn vị khảo sát 

Việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ các đơn vị cũng rất khó khăn, do thiếu nguồn 

nhân lực cho nên các đơn vị phải ưu tiên việc tuần tra giám sát rừng nhiều hơn việc nâng cao 

năng lực chuyên môn cho cán bộ. Tuy vậy, các cơ quan đơn vị đều rất quan tâm đến việc nâng 

cao năng lực cho cán bộ chuyên môn chủ yếu ưu tiên kiểm soát cho cán bộ ngành Thuế, Hải 

Quan và Quản lý thị trường và năng lực xử lý vi phạm lâm luật cho các cơ quan Kiểm lâm và 

BQL, vườn quốc gia như: phát hiện, ngăn chặn và phối hợp liên ngành. 
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Biểu đồ  31: Các ưu tiên nâng cao năng lực 

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế các cam kết/công ước mà Việt Nam đã ký thì Hiệp định 

VPA/FLEGT được nhiều người biết đến và cho rằng nó giúp cải thiện hiệu quả Quản trị rừng 

trong tỉnh Quảng Nam cũng như cả nước (71%) và Công ước CITES (57%) giúp cải thiện tình 

trạng buôn bán động vật hoang dã. Các cam kết khác ít được biết đến và chưa mang lại nhiều 

hiệu quả như: Công ước về chống sa mạc hoá (UNCCD) (86%) và Công ước về đa dạng sinh 

học (CBD) (57%). (xem biểu đồ 13). 

 

Biểu đồ  32: Hiệu quả quản trị rừng khi thực hiện các cam kết-công ước quốc tế 

 (3) Hiệu quả quản lý bảo vệ rừng tự nhiên 

Cộng đồng tham gia bảo vệ rừng một cách có hiệu quả 

Kết quả phỏng vấn các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương, lực lượng kiểm 

lâm, các chủ rừng, các NGO trên địa bàn cho thấy, cộng đồng đã và đang góp phần hiệu quả 
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vào các nỗ lực giảm mất rừng và suy thoái rừng, tăng hiệu quả sử dụng đất, cải thiện hợp tác 

giữa các bên liên quan, và giảm vi phạm lâm luật (Biểu đồ 33).  

Tại Quảng Nam tổng diện tích rừng được giao cho cộng đồng năm 2020 là 13,427ha (trong đó 

có 1,090.45 ha rừng trồng). Cộng đồng cũng tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng từ các 

đơn vị nhà nước và được phân bổ 20% tổng kinh phí bảo vệ rừng hàng năm (năm 2020 là 37.99 

tỷ đồng). 

Hình thức tuần tra theo nhóm được tổ chức định kỳ và điều khiển bởi trưởng ban quản lý bảo 

vệ rừng cộng đồng. Tuỳ theo cộng đồng nhóm tuần tra có thể từ 3 đến 7 người mỗi đợt, việc 

tuần tra theo nhóm phát huy hiệu quả tốt hơn trong việc hỗ trợ đẩy đuổi người có hành vi khai 

thác lâm sản trái phép và phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết vi phạm. 

Hình thức giao, khoán bảo vệ rừng theo cộng đồng đã giải quyết được bất bình đẳng trong việc 

giao khoán và nhận khoán theo hình thức nhóm hộ hay lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. 

Đối với hình thức khoán bảo vệ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách hoặc nhóm hộ thì các 

cá nhân khác trong cộng đồng không những không tham gia bảo vệ rừng mà còn có nhiều hoạt 

động khai thác lấm sản trái phép. Một ý kiến phỏng vấn cán bộ khu bảo tồn Sao La cho biết 

“một vài cá nhân  trong các thôn khi không được nhận khoán bảo vệ còn có hành vi khai thác 

lâm sản trái phép và gây khó khăn cho hoạt động bảo vệ của người được nhận khoán trong 

thôn”. 

Kết quả đánh giá cho thấy hiệu quả bảo vệ rừng bởi các nhóm hộ và cộng đồng được giao khoán 

là rất tích cực. Có 93% ý kiến cho rằng khi cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ đã giúp nâng 

cao nhận thức về bảo vệ rừng tại địa phương; 87% ý kiến đồng ý rằng làm tăng thêm thu 

nhập/việc làm và làm giảm các vi phạm lâm luật; cải thiện hợp tác giữa các bên và giảm suy 

thoái rừng (80%); giảm mất rừng (73%) và 67% cho rằng tăng hiệu quả sử dụng rừng và đất 

rừng. 

 

Biểu đồ  33: Hiệu quả bảo vệ rừng của cộng đồng 
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Với đánh giá hiệu quả bảo vệ rừng nói trên, giao rừng cho cộng đồng và nhóm hộ gia đình là 

hai phương án lựa chọn ưu tiên của các bên liên quan tại địa phương. Đến năm 2020, toàn tỉnh 

Quảng Nam diện tích rừng do UBND xã quản lý là 210,866.06 ha. Tuy nhiên, trên thực tế, diện 

tích này hiện do các ban quản lý rừng phòng hộ và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách quản lý. 

 

Biểu đồ  34: Các phương án đối với diện tích rừng do UBND xã tạm quản lý 

Kết quả thanh tra, ĐG-GS được sử dụng cho đề xuất giải pháp khắc phục 

Kết quả giám sát đánh giá cho thấy rằng có 71% ý kiến cho rằng có thanh tra, giám sát và đánh 

giá nội bộ, từ Bộ và có sự tham gia của bên thứ ba độc lập. Đối với kết quả thanh tra, giám sát 

nội bộ các ý kiến cho rằng khá hiệu quả (71.4%). Các kết quả được sử dụng vào nhiều mục đích 

khác nhau như: đề xuất biện pháp, giải pháp mới (6 ý kiến); báo cáo thanh tra, giám sát và đánh 

giá (4 ý kiến) và 2 ý kiến cho rằng sử dụng để xử lý sai phạm và sửa đổi kế hoạch quản lý (Biểu 

đồ 35) 

 

Biểu đồ  35: Mục đích sử dụng kết quả thanh tra, giám sát, đánh giá 

(4) Lỗ hổng trong chính sách, thực thi pháp luật và tập quán khai thác tài nguyên có ảnh 

hưởng trực tiếp tới hiệu quả bảo vệ rừng 

Các hoạt động đầu tư quy mô lớn và khai thác LSNG quy mô nhỏ ít ảnh hưởng tới BVPTR 

Phần lớn ý kiến không biết hoặc cho rằng việc phát triển các mặt hàng nông sản hữu cơ, gỗ 

được cấp chứng chỉ, LSNG và dược liệu không có tác động lên quản lý rừng bền vững. Tuy 

nhiên, một số ý kiến nhận định việc phát triển LSNG và dược liệu có tác động tiêu cực tới hiệu 
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quả BVR, chỉ một số rất ít ý kiến cho rằng việc phát triển hàng hóa nông lâm nghiệp có nguồn 

gốc từ rừng mang lại hiệu quả tích cực cho PTRBV (Error! Reference source not found.).  

Người dân và cộng đồng địa phương khai thác LSNG phần lớn cho nhu cầu sử dụng trong gia 

đình, và một phần khai thác để bán. Các sản phẩm thường được khai thác để bán bao gồm nấm, 

dược liệu, song mây, mật ong. Các bên liên quan tại địa phương đánh giá hoạt động khai thác 

LSNG ít ảnh hưởng tới hiệu quả bảo vệ rừng trong khu vực, trừ hoạt động khai thác mật ong 

có sử dụng lửa, dễ gây ra cháy rừng ở quy mô nhỏ (Biểu đồ 36).  

 

Biểu đồ  36: Ảnh hưởng của phát hát triển hàng hóa tới QLRBV 

 

Biểu đồ  37: Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác LSNG 

Xét từ góc độ các hoạt động đầu tư, phần lớn các bên tham gia trả lời cho biết các dự án như 

trồng rừng thay thế, trồng rừng gỗ lớn, chương trình REDD+, chi trả DVMTR, các dự án phát 

triển và đầu tư của nhà nước/doanh nghiệp/tư nhân co tác động tích cực tới hiệu quả BVPTR 
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Biểu đồ  38: Ảnh hưởng của các dự án/hoạt động phát triển đến công tác QLBVR 

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện VPA/FLEGT và VNTLAS trên địa bàn, địa phương xác định 3 

nguồn lực ưu tiên lớn nhất là tăng cường nhân lực thực hiện VNTLAS và kỹ năng cho đơn vị 

thực thi (như kiểm lâm, hải quan), và tăng cường nhân lực cho đơn vị cấp phép FLEGT, hỗ trợ 

kỹ thuật và cơ sở hạ tầng số cho các bên liên quan tại địa phương (Biểu đồ 39). 

 

Biểu đồ  39: Nguồn lực cho việc thực hiện VPA/FLEGT 
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trong cảnh quan. Ngoài ra, do các bên quan tâm không hiểu rõ về chức năng và thẩm quyền của 

các đơn vị liên quan, cơ chế phối hợp chưa chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên ngành, và ý chí 

chính trị của lãnh đạo địa phương là cũng làm giảm hiệu quả QLBVR trong cảnh quan 

Các khó khăn Tỉ lệ % 

Tập quán khai thác tài nguyên 64.5 

Tính răng đe, nghiêm minh của quy định pháp luật 46.1 

Năng lực thực thi 42.1 

Quy định về chức năng, thẩm quyền của các đơn vị chức năng 35.5 

Cơ chế, phối hợp thực hiện  34.2 

Ý chí chính trị của lãnh đạo địa phương 34.2 

Kiểm soát gỗ nhập khẩu 10.5 

Khác 6.6 

Bảng 7: Các khó khăn đối với công tác QLBVR 

Để giảm bớt những rào cản trên đòi hỏi phải thực hiện rất nhiều giải pháp khác nhau, trong đó 

có những giải pháp ưu tiên như: Tăng tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật (52.6%); giảm sự 

phụ thuộc của người dân đối với các sản phẩm từ rừng (51.3%); xây dựng và thực hành tốt cơ 

chế phối hợp liên ngành trong kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động vi phạm luật Lâm 

nghiệp (43.4%). Ngoài ra việc nâng cao năng lực thực thi (39.5%) và quy định rõ chức năng, 

thẩm quyền của các đơn vị thực thi (39.5%) cũng góp phần đáng kể giải quyết các vướng mắc 

trong công tác thực thi các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại địa phương. 

Giải pháp Tỉ lệ % 

Tăng tính răng đe, nghiêm minh của quy định pháp luật              52.6  

Giảm sự phụ thuộc của người dân đối với các snar phẩm từ rừng              51.3  

Xây dựng và thực hành tốt cơ chế phối hợp liên ngành              43.4  

Quy định rõ về chức năng, thẩm quyền của các đơn vị chức năng              39.5  

Nâng cao năng lực thực thi              39.5  

Thay đổi ý chí chính trị/quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương              34.2  

Kiểm soát gỗ nhập khẩu              14.5  

Khác                7.9  

Bảng 8: Giải pháp tăng hiệu quả thực thi pháp luật lâm nghiệp 
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Mặc dù trồng rừng gỗ lớn là một giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và 

phục hồi cảnh quan, nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn về 

tiếp cận vốn đầu tư, nhiều rủi ro cả về điều kiện tự nhiên và pháp lý, v.v. 

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có hơn 200.000ha 

rừng trồng, chủ yếu là cây keo. Diện tích này đa số là chủ yếu phân tán nhỏ lẻ từng, chu kỳ khai 

thác từ 3 – 4 năm để chế biến gỗ dăm, mang lại giá trị kinh tế thấp chỉ từ 30 đến 80 triệu 

đồng/ha/chu kỳ. Nhằm nâng cao giá trị, chất lượng và tạo ra nguồn cung cấp gỗ lớn phục vụ 

cho các hoạt động sản xuất và tiêu dùng cũng như giảm sự phụ thuộc vào gỗ rừng tự nhiên. 

Năm 2019 UBDN tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch 

hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, giai đoạn 2019 – 2020 với khoảng 10.000ha. 

Mặc dù thuận lợi về mặt chính sách nhưng chương trình trồng rừng gỗ lớn vẫn còn nhiều rào 

cản hạn chế doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn như: Khó khăn trong 

việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư (72.9%), những rủi ro từ thiên tai (bão, lốc) hàng năm (49.2%), 

hạn chế về khoa học công nghệ và thiếu hướng dẫn kỹ thuật (40.7%) và một nguyên nhân khác 

có ảnh hưởng đáng kể là chính sách về sở hữu đất đai (39%). 

Hạn chế Tỉ lệ % 

Khó khăn tiếp cận vốn/chi phí đầu tư 72.9 

Rủi ro (tự nhiên, pháp lý,..) 49.2 

Hạn chế về khoa học công nghệ và thiếu hướng dẫn kỹ thuật) 40.7 

Chính sách hưởng dụng đất đai 39.0 

Thiếu lực lượng lao đông (sức khoẻ, năng lực) 27.1 

Thiếu thông tin và tiếp cận thị trường 25.4 

Thiếu tư vấn pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả 20.3 

Khác 8.5 

Bảng 9: Khó khăn hạn chế doanh nghiệp/hộ gia đình trồng rừng gỗ lớn 

c. Sự tham gia 

(1) Bước đầu có sự tham gia của các bên liên quan vào các giai đoạn của dự án 

Trong tiến trình xây dựng và thực hiện các dự án liên quan đến Lâm nghiệp tại địa phương 

người dân và các bên liên quan được tham gia nhiều trong tiến trình xây dựng dự án (56%), 

giảm dần trong giai đoạn thực hiện (32%) và chỉ còn lại rất ít trong giai đoạn đánh giá tác động 

dự án (13%) (Biểu đồ 40). Như vậy, các thông tin và hoạt động dự án mới chỉ được quan tâm 

ở giai đoạn đầu khi có thông tin và xây dựng dự án, trong khi đó, các tác động phát sinh và cần 

được giải quyết trong giai đoạn giám sát thực hiện dự án và đánh giá tác động dự án, lại ít có 

sự tham gia của các bên liên quan.  
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Biểu đồ  40: Sự tham gia của các bên liên quan vào các giai đoạn của dự án 

 (2) Không có bằng chứng rõ ràng về sự tham gia và tiếp thu tiếng nói từ các bên liên quan  

Mặc dù các cơ quan chức năng tại địa phương cho biết có cơ chế khuyến khích và có tạo điều 

kiện cho nhóm yếu thế tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Tuy nhiên, khi được hỏi về 

cách thức tiến hành hay một vài ghi nhận về sự hiện diện của nhóm yếu thế trong quá trình xây 

dựng chính sách thì các cơ quan tại địa phương không cung cấp được thông tin. Do vậy, cơ chế 

tham gia và tiếp thu tiếng nói từ các bên liên quan, đặc biệt là nhóm yếu thế vẫn là một vấn đề 

cần giám sát trong thời gian tới. 

 (3) Những yếu tố cản trở sự tham gia 

Những yếu tố hạn chế sự tham gia của các bên ngoài nhà nước vào tiến trình xây dựng, giám 

sát và đánh giá chính sách được xác định là do nguồn lực tài chính còn hạn chế. Lý giải cho vấn 

đề này một vài ý kiến tham vấn đưa ra rằng thời điểm hiện nay việc huy động các nguồn tài trợ 

cho việc thúc đẩy các chính sách hay để đánh giá tính hiệu quả của các chính sách rất khó khăn. 

4.2.2. Một số kết luận chính theo nguyên tắc quản trị rừng  

Công bằng – minh bạch:  

Các chính sách pháp luật lâm nghiệp, đất đai và dân sự đã quy định phần lớn các quyền pháp 

định của cộng đồng, tuy nhiên các quyền gắn với luật tục chưa được xem xét cả trong chính 

sách và thực thi. 

Ở góc độ xây dựng kế hoạch: Có mâu thuẫn trong các chủ trương về giao đất giao rừng. Mặc 

dù ngành lâm nghiệp nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đều có chủ trương giao rừng do 

UBND xã tạm quản lý cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình, nhưng tỉnh Quảng Nam cũng 

thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các diên tích rừng này, 

và dừng giao/khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng và hộ gia đình. 

Cộng đồng chủ yếu tiếp cận thông tin thông qua các kênh truyền thống như các cuộc họp tại 

thôn bản, các cuộc họp giao ban. Từ đó cho thấy việc chia sẻ thông tin mới dừng lại ở mức đảm 

Giai đoạn 

xây dựng dự 

án

56%

Giai đoạn 

giám sát thực 

hiện dự án

32%

Giai đoạn đánh giá 

tác động dự án

12%
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bảo chia sẻ đúng quy trình, và mức độ quan tâm của các bên liên quan tới các thông tn về 

QLBVR không cao. 

Hiệu quả - hiệu suất 

Các chính sách, quy hoạch và kế hoạch của địa phương đã ban hành được đánh giá là phù hợp 

với điều kiện cảnh quan. Thông qua đó, các nỗ lực bảo vệ cảnh quan rừng đạt hiệu quả cao. 

Mặc dù vậy, các cơ quan thực thi pháp luật và các chủ rừng trên địa bàn còn thiếu và yếu về 

nhân lực và năng lực, cần có các hỗ trợ nâng cao năng lực trong việc phát hiện - ngăn chặn - và 

xử lý vi phạm, và năng lực phối hợp với các bên liên quan trong cảnh quan để cải thiện hiệu 

quả bảo vệ rừng. Ngoài các nỗ lực của các cơ quan chức năng và chủ rừng nhà nước, các cộng 

đồng cũng tham gia hiệu quả vào công tác QLBVR. 

 Mặc dù kết quả phỏng vấn cho thấy việc tiêu thụ LSNG trong khu vực đánh giá không ảnh 

hưởng tới hiệu quả bảo vệ rừng, nhưng các thói quen tiêu dùng của các bên liên quan trong 

cảnh quan lại là một khó khăn đối với công tác QLBVR. Các lỗ hổng chính sách và năng lực 

thực thi của các cơ quan chức năng cũng được cho là các thách thức đối với QLBVR. Do đó, 

để đảm bảo hiệu quả bảo vệ rừng, cần thực hiện giám sát các tiêu chí này trong thời gian tối 

thiểu 03 năm để có những giải pháp cải thiện quản trị rừng phù hợp. 

Sự tham gia 

Kết quả đánh giá cho thấy không có bằng chứng rõ ràng về sự tham gia của các bên liên quan 

vào các tiến trình xây dựng chính sách và các dự án có tác động tới cảnh quan, cũng như chưa 

có bằng chứng về sự tiếp thu tiếng nói của các bên liên quan tại địa phương. Do vậy, cần giám 

sát việc thực hiện các hoạt động này trong thời gian tối thiểu 03 năm để xác định vấn đề và đề 

xuất các giải pháp thực thi phù hợp. 

5. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 

- Chính sách vĩ mô như Chi trả dịch vụ môi trường rừng, Luật Lâm nghiệp 2017 và Thành lập 

lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đều cho thấy có tác động tích cực tới sự phát triển lâm 

nghiệp và bảo tồn rừng ở địa bàn. Trong đó, thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là 

chính sách có tác động tích cực nhất. Hiện nay chính sách này đang phát huy tác dụng tốt trong 

việc quản lý bảo vệ rừng trong tỉnh. Do vậy, chính sách này nên được nhân rộng ở các tỉnh khác 

để đạt được hiệu quả bảo vệ rừng tốt hơn.  

- Quyền truyền thống của người dân và cộng đồng địa phương nhìn chung được tôn trọng, trừ 

một số quyền gắn với luật tục cần chặt chẽ hơn. 

- Các chính sách, quy hoạch và kế hoạch của địa phương đã ban hành được đánh giá là phù hợp 

với điều kiện cảnh quan. Thông qua đó, các nỗ lực bảo vệ cảnh quan rừng đạt hiệu quả cao. 

Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, huyện chưa đáp ứng so với nhu cầu của thực tế. Được 

biết, Uỷ ban nhân dân các huyện đang có kế hoạch rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất của đơn vị mình để đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình triển khai. Việc rà soát 

và điều chỉnh cần được tham vấn ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các chủ rừng để sát 

hơn với nhu cầu thực tế 
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- Các cơ quan thực thi pháp luật và các chủ rừng trên địa bàn còn thiếu và yếu về nhân lực và 

năng lực, cần có các hỗ trợ nâng cao năng lực trong việc phát hiện - ngăn chặn - và xử lý vi 

phạm, và năng lực phối hợp với các bên liên quan trong cảnh quan để cải thiện hiệu quả bảo vệ 

rừng. Nguồn lực của các bên tham gia quản trị rừng và giám sát quản trị rừng cần được bổ sung 

và cải thiện. Nguồn lực ở đây bao gồm nhân lực và vật lực. Cần đầu tư thêm trang thiết bị, máy 

móc phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng được hiệu quả. Thường xuyên tập huấn, phổ 

biến thông tin về các quy định luật pháp mới liên quan đến bảo vệ rừng cho các cán bộ lâm 

nghiệp, kiểm lâm và các cán bộ liên ngành khác. Đội ngũ chủ rừng cũng cần được phổ biến 

thông tin và tập huấn về các quy định liên quan đến trồng và khai thác gỗ hợp pháp và có trách 

nhiệm/quản lý rừng bền vững 

- Các bên liên quan đều được tham vấn trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách 

và dự án trên địa bàn. Trong quá trình tham vấn, các cơ quan chức năng luôn khuyến khích và 

tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế (hộ nghèo, phụ nữ,…) thể hiện và bày tỏ tiếng nói của 

mình. Tuy nhiên, sự tham vấn này giảm dần từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn thực hiện và 

giám sát thực hiện chính sách/dự án. Trong quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách và 

dự án trên địa bàn, cần tham vấn đầy đủ tất cả quá trình, từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn 

thực hiện và giám sát thực hiện chính sách/dự án, đặc biệt là giai đoạn giám sát việc thực hiện 

các chính sách và dự án được triển khai. Việc tham vấn này cần được thực hiện ở tất cả các cấp 

để đảm bảo có tiếng nói từ quần chúng và các bên bị ảnh hưởng 

- Các thông tin về lâm nghiệp đều được công khai nhưng các kênh thông tin về tiếp nhận và xử 

lý thắc mắc chưa có nhiều. Cần mở rộng các kênh thông tin về tiếp nhận và xử lý thắc mắc. 

Việc xử lý thắc mắc cũng cần được cải thiện 

Hoạt động thu thập dữ liệu FGMS lần này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về hệ thống 

giám sát quản trị rừng hiện có ở 4 huyện vùng dự án nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

Kết quả tham vấn một mặt giúp Dự án xem xét và hoàn thiện lại hệ thống bảng hỏi cho phù hợp 

với từng đối tượng tham gia, mặt khác giúp các bên liên quan đánh giá lại năng lực của đơn vị 

mình trong quá trình tham gia quản trị rừng. Đây được xem là bước khởi đầu cho việc lên kế 

hoạch và hành động vì một hệ thống giám sát quản trị rừng bền vững. 

6. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Ngôn ngữ sử dụng trong thu thập thông tin 

Bộ công cụ FGMS thu thập thông tin sơ cấp thông qua ứng dụng thiết bị di động, nên các cá 

nhân có nhiều hiểu biết về lĩnh vực lâm nghiệp như chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, lực 

lượng hải quan, cơ quan thuế tham gia cung cấp thông tin, trong nhiều trường hợp, sẽ không 

hiểu rõ nghĩa của câu hỏi. Do đó, các bộ công cụ ĐG-GS quản trị rừng cần sử dụng ngôn ngữ 

phổ thông, để đảm bảo người đọc thuộc mọi lĩnh vực có thể hiểu và cung cấp chính xác thông 

tin. 

Phương pháp phỏng vấn  

Mặc dù bộ công cụ FGMS ứng dụng thiết bị di động để thu thập thông tin, tuy nhiên, với một 

số bên liên quan như hải quan, thuế, chủ rừng là cộng đồng và hộ gia đình, việc xác định vấn 
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đề đánh giá-giám sát là không hề dễ dàng. Do vậy, ngoài ứng dụng thiết bị di động, cần có 

nhóm chuyên môn hỗ trợ người được hỏi trong quá trình thu thập thông tin đánh giá – giám sát. 

Xác định đối tượng phù hợp 

Trong rất nhiều trường hợp, việc xác định không đúng đối tượng thu thập thông tin sẽ khiến 

cho các thông tin về đánh giá – giám sát bị sai lệch. Ví dụ: khi xác định sự tham gia, cơ chế tiếp 

thu và phản hồi thông tin của các bên liên quan, cần phải phỏng vấn nhiều bên, đặc biệt là cộng 

đồng, hộ gia đình, đại diện cộng đồng, các tổ chức độc lập, v.v, thay vì chỉ phỏng vấn các cơ 

quan quản lý nhà nước hoặc lãnh đạo các đơn vị chức năng. 
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