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Loại đất

Trước khi thực hiện NQ số 30-
NQ/TW

Sau khi sắp xếp được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt

 Tổng số
Công ty 

thuộc địa 
phương

Công ty 
thuộc 
Trung 
ương

 Tổng số
 Công ty 
thuộc địa 
phương

Công ty 
thuộc
Trung 
ương

 TỔNG CỘNG 1.839.673 1.712.880 126.793 1.471.730 1.391.629 80.101

1 Đất sản xuất
nông nghiệp

42.454 41.500 954 39.965 39.627 337

2 Đất lâm nghiệp 1.752.726 1.627.952 124.774 1.416.555 1.336.814 79.741

a Đất rừng sản xuất 1.452.816 1.335.353 117.463 1.147.456 1.069.412 78.045

b Đất rừng phòng hộ 297.208 289.897 7.311 266.442 264.745 1.697

Nguồn: Dự thảo QH LNQG, 2021

HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI
❖ Trong số 1.416.555 ha diện tích đất lâm nghiệp:

▪ rừng sản xuất (RSX) là rừng tự nhiên: 811.842 ha (chiếm 57% 
đất lâm nghiệp);

▪ rừng sản xuất là rừng trồng: 237.637 ha (chiếm 17%) 

▪ đất rừng phòng hộ (RPH): 266.442 ha (chiếm 19%) 

▪ Rừng đặc dụng (RĐD): chưa thống kê được???

Một số khoảng trống và vướng mắc 

❖ Chưa ổn định lâm phần:
▪ Quy hoạch, ranh giới, diện tích các loại đất chưa ổn định, chưa 

được xác định rõ ràng;
▪ Nguồn gốc đất đai từ đất chung, từ cộng đồng dẫn đến những 

tranh chấp, đặc biệt giữa người dân địa phương và các lâm 
trường/ CTLN. 

▪ Nhiều nơi chưa thiết lập được tính pháp lý: cấp quyền sử dụng 
đất, lập bản đồ pháp lý.

▪ Hầu hết chưa thiết lập mốc giới: giữa lâm trường với dân, giữa 
rừng tự nhiên và rừng trồng, giữa RPH và RSX…

Một số khoảng trống và vướng mắc (tiếp)
❖ Chưa ổn định lâm phần:

▪ Quy hoạch, ranh giới, diện tích các loại đất chưa ổn định, chưa được xác định rõ ràng;
▪ Nhiều nơi chưa thiết lập mốc giới: giữa lâm trường với dân, giữa rừng tự nhiên và rừng 

trồng, giữa RPH và RSX…
▪ Còn nhiều tranh chấp đất đai, đặc biệt giữa người dân địa phương và các lâm trường/ 

CTLN.
❖ Chưa có các giải pháp hữu hiệu trong quản lý các loại đất rừng

▪ Nhiều lâm trường/ CTLN quản lý nhiều loại rừng khác nhau (RSX, RPH, RĐD) - nửa công 
ích, nửa kinh doanh (nửa bao cấp, nửa kinh doanh);

▪ Một số doanh nghiệp chỉ có rừng tự nhiên, khi đóng cửa rừng thì không còn sản xuất, hạn 
chế nguồn thu;

▪ Diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao chưa được đánh giá đầy đủ, ĐDSH ở rừng sản xuất 
chưa được bảo tồn hiệu quả;

▪ Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng còn chậm



Một số giải pháp
❖ Rà soát lại:

▪ Diện tích các loại đất đai: đất nông nghiệp, RSX (rừng trồng và rừng 
tự nhiên, diện tích chưa có rừng), RPH, RĐD

▪ Hiệu quả bảo vệ rừng tự nhiên, bảo tồn DDSH trong RSX là rừng tự 
nhiên

▪ Rà soát hiệu quả sử dụng các loại đất

❖ Đánh giá các loại rừng

▪ Đánh giá cấu trúc rừng tự nhiên, đặc biệt diện tích rừng bị suy thoái;

▪ Đánh giá cấu trúc rừng trồng sản xuất, hiệu quả các loài cây trồng.

Một số giải pháp (tiếp)
❖ Thiết lập các lâm phần RSX ổn định thông qua quy hoạch

▪ Chuyển diện tích đất canh tác nông nghiệp cho người dân hoặc cán bộ lâm 
trường/ CTLN

▪ Trao đổi những diện tích rừng do người dân quản lý không hiệu quả với lâm 
trường.

▪ Xác định ranh giới lâm phần RSX là rừng tự nhiên ổn định.
▪ Thiết lập hệ thống bản đồ, cột mốc ranh giới giữa rừng tự nhiên và rừng trồng, 

giữa lâm trường và người dân. 
❖ RPH và RĐD

▪ Chuyển RĐD, RPH cho các BQL; tập trung kinh doanh rừng.
▪ Chỉ quản lý diện tích RPH nhỏ lẻ, xen kẽ dưới dạng rừng có giá trị bảo tồn 

cao. 

Một số giải pháp (tiếp)
❖ Phục hồi rừng

▪ Xây dựng các biện pháp phục hồi toàn bộ RPH (xây dựng tiêu chí RPH).
▪ Phục hồi rừng tự nhiên là RSX đã bị suy thoái dự trữ cho tương lai: làm giàu 

rừng, cải tạo rừng…
▪ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên diện tích có thể thành rừng của RPH, 

rừng tự nhiên sản xuất.
▪ Phục hồi và phát triển lâm sản ngoài gỗ (cây đặc sản, dược liệu…) dưới tán 

rừng tự nhiên – kết hợp bảo vệ rừng TN và kinh doanh.
▪ Tăng cường chính sách hỗ trợ các lâm trường/ CTLN trong bảo vệ RPH, rừng 

tự nhiên SX (có chính sách đầu tư và chế độ cho cán bộ tương đương BQL 
RPH & RĐD).

Một số giải pháp (tiếp)

❖ Ổn định đất trồng RSX:
▪ Quy hoạch, xác định diện tích ổn định trồng RSX, tạo 

vùng nguyên liệu lớn.
▪ Cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và lập bản đồ pháp lý 

cho diện tích rừng trồng.
▪ Liên kết với người dân trồng RSX, dồn điền thành các 

vùng nguyên liệu lớn.
▪ Chọn loài cây trồng phù hợp theo từng vùng.
▪ Thâm canh rừng trồng, tăng năng suất, tiết kiệm đất đai.

Một số giải pháp (tiếp)
❖ Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng:

▪ Nâng cao chất lượng phương án quản lý rừng bền vững:
• Không hình thức, sát với thực tiễn; 

• Khảo sát đánh giá từng loại rừng, loại đất làm cơ sở phương án sử dụng hiệu 
quả.

▪ Quản lý tốt diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao.
▪ Tăng cường cấp chứng chỉ rừng FSC, PFC, Bộ NN&PTNT (Việt Nam): 

• cho các Lâm trường/ CTL; 

• liên kết giữa lâm trường và các hộ gia đình/ cá nhân.

Trân trọng cảm ơn!


