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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân tác giả và thực 

hiện dưới sự giúp đỡ của các thầy hướng dẫn; các tài liệu, số liệu trích dẫn hoặc kết quả 

tự điều tra, khảo sát trong luận án là trung thực và theo đúng quy định. Kết quả nghiên 

cứu trong luận án chưa được công bố trong bất kỳ tài liệu nào khác.   

 Tác giả luận án 

    

  

 

 Lê Văn Từ 
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LỜI CẢM ƠN 

Luận án“Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây 

Nguyên”, sau một thời gian nghiên cứu đã hoàn thành với sự nỗ lực của bản thân. Cho 

phép tác giả được được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính 

Quốc gia, các nhà khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia; tới các sở, ban ngành 

của các tỉnh Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo những 

điều kiện thuận lợi nhất cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. 

Đặc biệt, tác giả xin được trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Võ 

Kim Sơn và PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi đã trực tiếp tận tình hướng dẫn cho tác giả trong 

toàn bộ quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án này. 

Xin được bày tỏ tình cảm và lời tri ân tới những người thân, bạn bè và đồng nghiệp 

đã động viên và đồng hành cùng tác giả để hoàn thành luận án này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 Tác giả luận án 
 
 
 
 
     
 Lê Văn Từ 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài luận án 

Quá trình xã hội hóa (XHH) là xu thế tất yếu đang được thúc đẩy mạnh mẽ ở các 

nước trên thế giới. Ở Việt Nam, XHH là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 

được triển khai từ thập niên 80 trên một số hoạt động mang tính phúc lợi xã hội, cung cấp 

dịch vụ công như: Y tế, giáo dục, văn hóa và mở rộng hoạt động XHH ở một số ngành 

kinh tế như ngành điện, bảo vệ môi trường, ngành lâm nghiệp, v.v. Trên lĩnh vực lâm 

nghiệp, quan điểm của Đảng và Nhà nước là: “Đối với phát triển lâm nghiệp thì khuyến 

khích các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư và có cơ chế, chính sách hỗ trợ để 

người dân có thể sống, làm giàu từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng” [3, tr.101].  

Như vậy, XHH được xem như là một phương thức, một công cụ hỗ trợ, thúc đẩy 

nền sản xuất phát triển. 

Ngành lâm nghiệp Việt Nam trong những năm qua có sự thay đổi lớn về chiến 

lược phát triển, chuyển hướng từ lâm nghiệp nhà nước sang thực hiện XHH nghề rừng, 

lâm nghiệp xã hội với các chính sách phát triển lâm nghiệp hướng vào người dân, lấy 

người dân là đối tượng và lực lượng chính để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). 

Đồng thời, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách thu hút các thành 

phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia vào hoạt động BV&PTR. Chiến lược Phát triển 

Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã đề ra nhiệm vụ của ngành Lâm nghiệp 

là phải XHH toàn diện về quản lý bảo vệ rừng, về đầu tư phát triển rừng; đa thành phần 

trong sở hữu, sử dụng tài nguyên rừng; đa hình thức tổ chức quản lý, BV&PTR và đa 

dạng hóa các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp: “Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở 

đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng” [7, tr.11]. 

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc 

phòng, an ninh, địa bàn đầu nguồn quan trọng đối với môi trường sinh thái các tỉnh Tây 

Nguyên và các tỉnh duyên hải Miền Trung. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng 

được thể hiện rõ trong Đề án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng Tây Nguyên giai đoạn 

2008 – 2015 là “phát triển lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện trên cơ sở xã hội hóa việc 
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bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng, huy động sự tham gia của tất cả các thành phần 

kinh tế, đặc biệt là dân tộc thiểu số tại chỗ” [9, tr.1]. Trong những năm qua, công tác 

BV&PTR ở Tây Nguyên đang được triển khai và thúc đẩy thông qua các chính sách về 

GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; thu hút đầu tư cho BV&PTR; vận 

động và thu hút sự tham gia của người dân và cộng đồng vào các hoạt động BV&PTR 

thông qua các mô hình lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ). Những vấn đề này đang là một 

quá trình xã hội vận động và phát triển theo xu hướng đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quá 

trình XHH lâm nghiệp ở Tây Nguyên. 

XHH BV&PTR ở Tây Nguyên hiện nay đang xẩy ra theo những chiều hướng khác 

nhau, có những mặt tích cực nhưng cũng xuất hiện những mặt thiếu tích cực. Về mặt tích 

cực, việc thu hút các thành phần kinh tế và người dân tham gia BV&PTR thông qua 

GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng giúp cho rừng được bảo vệ tốt hơn, 

góp phần đảm bảo sinh kế cho người dân địa phương. Đồng thời, XHH lâm nghiệp đã 

phát huy và khai thác có hiệu quả các nguồn lực của xã hội vào hoạt động BV&PTR.  

Tuy nhiên, quá trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên đang lộ diện những bất cập và 

khó khăn, thách thức. Trong quá trình triển khai các chính sách thu hút sự tham gia của 

người dân vào BV&PTR còn lúng túng, chưa đồng bộ và không nhất quán trong quản lý, 

cách thức và quy trình tiến hành. Chưa làm rõ được những vấn đề cơ bản của XHH như 

quyền sở hữu, sử dụng và cơ chế hưởng lợi từ rừng. Nhà nước chưa có sự can thiệp, điều 

chỉnh kịp thời về cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc thù của Tây Nguyên, QLNN về 

vấn đề này còn thiếu chặt chẽ, thống nhất. Do vậy chưa tạo động lực thu hút người dân và 

các tổ chức tham gia.  

Những bất cập nói trên đã làm hạn chế mặt tích cực của XHH, làm khó khăn thêm 

trong quá trình thực hiện, tăng sự nghi ngờ về tính khả thi và hiệu quả của nó. Từ đây đặt 

ra vấn đề cần phải tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về XHH BV&PTR ở Tây 

Nguyên, mức độ can thiệp đến đâu, cách thức tác động như thế nào để quá trình XHH 

BV&PTR ở Tây Nguyên đi theo đúng hướng tích cực. Vì vậy, việc nghiên cứu QLNN 

về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên đang đặt ra hết sức cần thiết.  Đó cũng là lý do để tác 
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giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng ở Tây Nguyên”, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý BV&PTR, 

thúc đẩy tiến trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên và trong cả nước.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Mục đích của Luận án là nghiên cứu QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên để 

góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và đưa ra các khuyến nghị khoa học 

cho việc hoàn thiện QLNN đối với XHH BV&PTR ở Tây Nguyên. 

Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là: 

-  Hệ thống hóa, phân tích và làm rõ thêm lý luận QLNN về XHH BV&PTR; 

- Đánh giá và phân tích thực trạng của XHH BV&PTR và QLNN về XHH 

BV&PTR ở Tây Nguyên; 

-  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các vấn đề lý luận, thực tiễn QLNN về XHH 

BV&PTR ở Tây Nguyên. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn như sau: 

- Phạm vi không gian: Địa bàn Tây Nguyên; 

- Phạm vi thời gian: Các số liệu nghiên cứu về thực trạng XHH BV&PTR ở Tây 

Nguyên từ năm 2001 đến 2014; 

- Phạm vi nội dung: Trên thực tế, XHH BV&PTR là vấn đề phức tạp cả về lý luận 

và thực tiễn. Đề tài giới hạn phạm vi nội dung QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên 

chủ yếu liên quan tới GĐGR; đầu tư tài chính trong BV&PTR; phát triển lâm nghiệp 

cộng đồng (LNCĐ). Từ đó đề xuất các giải pháp QLNN về XHH BV&PTR ở Tây 

Nguyên và mô hình BV&PTR hiệu quả, bền vững. 
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4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận 

Luận án dùng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở 

phương pháp luận cho việc nghiên cứu. 

4.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

 Phương pháp phân tích tài liệu: Tìm hiểu các nghiên cứu đã có về XHH lâm 

nghiệp, các mô hình LNCĐ ở Việt Nam và trên thế giới. Đánh giá các quan điểm hợp lý 

và chưa hợp lý từ đó đưa ra các kiến giải theo cách tiếp cận của tác giả. 

Phương pháp điều tra xã hội học: Thông qua phỏng vấn, khảo sát thực tế bằng 

phiếu hỏi nhằm thu thập thông tin định lượng về đánh giá của người dân, cộng đồng đối 

với thực trạng XHH BV&PTR; kết hợp phỏng vấn sâu các chuyên gia là các nhà khoa 

học, các nhà quản lý lâm nghiệp nhằm thu thập ý kiến, quan điểm, thái độ của các nhóm 

đối tượng về nội dung, phạm vi, mức độ của quá trình XHH BV&PTR (xem phụ lục 1).  

Phương pháp thực chứng: Dựa trên những tư liệu thực tiễn của các ngành, các địa 

phương để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý BV&PTR, những kết quả và hạn chế ở 

các tỉnh Tây Nguyên trong quá trình XHH làm cơ sở để đối chứng, phân tích và đề xuất 

các giải pháp QLNN về BV&PTR. 

5. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án phải trả lời câu hỏi là liệu quá trình XHH BV&PTR có đem lại hiệu quả 

cho BV&PTR bền vững không? nếu có thì Nhà nước cần phải có những biện pháp tác 

động như thế nào? 

Vì vậy, giả thuyết đặt ra là:  

- XHH BV&PTR là một phương thức đem lại hiệu quả cho hoạt động quản lý 

BV&PTR, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. 

- Nhà nước quản lý chặt chẽ và có nhiều biện pháp tác động tích cực hơn đối với 

quá trình XHH BV&PTR sẽ đem lại hiệu quả cho BV&PTR bền vững;  
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- Hiệu lực, hiệu quả QLNN về XHH BV&PTR được nâng cao thông qua các giải 

pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức thực hiện về XHH BV&PTR và kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ quá trình này, cũng như khuyến khích phát triển LNCĐ. 

- Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng, điều tiết, hỗ trợ để 

quá trình XHH BV&PTR phát triển đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. 

6. Đóng góp mới của luận án 

Về lý luận, Luận án đưa ra khái niệm mới về XHH BV&PTR và QLNN về XHH 

BV&PTR, xác định rõ những nội dung cơ bản của XHH BV&PTR và QLNN đối với 

XHH BV&PTR; chỉ rõ vai trò của QLNN đối với XHH BV&PTR cũng như quyền lợi 

và trách nhiệm của các bên tham gia. Luận án đã đề xuất một số mô hình quản lý bảo vệ 

rừng và phương án sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp. 

Về thực tiễn, những khuyến nghị của Luận án là cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, cơ chế chính sách về lĩnh vực XHH BV&PTR, hướng tới việc BV&PTR bền vững, 

hiệu quả; Luận án là tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng và cơ quan có thẩm quyền trong quản lý công, lâm nghiệp, luật học. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận án gồm: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; 

Chương 2: Cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng; 

 Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở 

Tây Nguyên; 

 Chương 4: Hoàn thiện quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở 

Tây Nguyên. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Phân tích, đánh giá một số công trình liên quan đến đề tài luận án 

1.1.1. Những nghiên cứu liên quan đến xã hội hóa 

1.1.1.1. Ở nước ngoài 

Hầu hết các nước trên thế giới, thuật ngữ "xã hội hóa" không được sử dụng trong 

nhiều lĩnh vực. Trong các tài liệu tham khảo và những đề tài ở các nước nghiên cứu, thay 

cho từ XHH nói chung hay XHH trong BV&PTR nói riêng sử dụng các cụm từ: Đối tác 

công - tư (PPP) - Public Private Partnerships; Quản lý rừng có sự tham gia (PFM)- 

Participatory Forest Management; Quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CBFM)-

Community Based Forest Management, v.v. 

Với cách tiếp cận như vậy về mối quan hệ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư 

nhân theo hướng tổng quan và có tính hệ thống về đối tác công - tư như:  

- Nghiên cứu của Skelcher trong “Public-Private Partnership and Hybridity” [133, 

tr.348-370], tạm dịch là Đối tác công- tư và sự phối hợp; Nghiên cứu Partnership 

British Columbia“An Introduction to Public Private Partnerships" [130, tr.11-20], tạm 

dịch là Giới thiệu tổng quan về đối tác công -  tư. Các nghiên cứu đã đưa ra những vấn 

đề chung nhất của mô hình đối tác công - tư và các mô hình hợp tác sinh ra từ quan hệ 

này; khám phá những vấn đề cơ bản về lý luận đã đưa ra cách phân loại các mối quan 

hệ công - tư và xem xét sự tác động của nó đối với các tổ chức về chi phí, chất lượng và 

thấy được những thách thức đối với quản trị PPP trong tương lai. Đồng thời cũng chỉ ra 

trong mối quan hệ này, chính phủ, người đóng thuế và khu vực tư có lợi gì. 

- Nghiên cứu về mức độ tham gia của các chủ thể trong đối tác công - tư có bài 

viết của Felie, Lynn và Politt The Oxford Handbook of Public Management (2007) 

[121, tr.135 - 187], tạm dịch là Sổ tay quản lý công Oxford, tác giả đã đưa ra những 

quan ngại về sự tham gia của nhà nước vào mô hình PPP. Vấn đề đặt ra là trong mô 

hình này, nhà nước nên tham gia đến đâu là hợp lý, các đối tác tư nhân có thể tham gia 
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ở mức nào. Hay nói cách khác, đây là một công trình nghiên cứu về tỷ lệ tham gia của 

các bên tham gia là nhà nước và khu vực tư nhân. 

- Nghiên cứu về mô hình đánh giá hiệu quả của cơ cấu vốn trong quan hệ đối tác 

công - tư là: “Optimal Capital Structure of Public-Private Partnerships” của Moszoro M. 

Gasiorowski P. (2008) [126, tr.1-5], tạm dịch là Cơ cấu vốn tối ưu của đối tác công – tư. 

Bài viết cho thấy các chương trình chuyển giao kiến thức nhằm xác định một cơ cấu cổ 

phần tối ưu của PPP. Theo giả định chi phí vốn thấp hơn của các đối tác công và kinh phí 

phát triển thấp hơn khi đầu tư bởi một nhà đầu tư tư nhân, một cơ cấu vốn tối ưu là đạt 

được với công chúng và cả các tổ chức tư nhân như các cổ đông. 

- Nghiên cứu tổng quát về viễn cảnh và những bất cập của PPP ở các nước đang 

phát triển có công trình nghiên cứu của Argentino Pessoa (2006), "Public-private sector 

partnership in developing countries: Prospects and Drawbacks" [118], tạm dịch là Đối 

tác công - tư ở các nước đang phát triển: Viễn cảnh và những bất cập. Theo đó, nhiều 

nước đang phát triển tìm kiếm tác động tích cực về hiệu quả, công bằng và chất lượng 

cung cấp các dịch vụ công qua việc tăng cạnh tranh và tham gia tích cực của khu vực tư 

nhân. Vì vậy, PPP đã được sử dụng nhiều và rộng rãi với các mục đích khác nhau, từ 

việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đến việc cung cấp dịch vụ y tế và xã hội, hành chính công.  

1.1.1.2. Ở Việt Nam 

 Liên quan đến nghiên cứu về XHH dịch vụ công có thể kể đến một số công trình: 

- Chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước - vấn đề và giải pháp 

(2002) và Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam (2003) [60, tr.53-177] của PGS.TS Lê Chi 

Mai. Tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về XHH dịch vụ công, xu hướng và thực 

trạng chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước ở một số lĩnh vực Giáo 

dục, Y tế, Vận tải và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với quá trình XHH 

dịch vụ công cộng. 

- Dịch vụ công và XHH dịch vụ công: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (2004) 

[91, tr.31-235] và Dịch vụ công - đổi mới quản lý và tổ chức cung ứng ở Việt Nam hiện 

nay (2007) [92, tr.15- 327], do TS. Chu Văn Thành làm chủ biên. Các bài viết tập trung 
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làm rõ về nội dung, nguyên tắc và phạm vi áp dụng liên quan đến XHH một số dịch vụ 

công như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể dục thể thao; tổng kết và đánh giá thực 

tiễn triển khai các hoạt động này tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất một số giải pháp 

đẩy mạnh quá trình XHH các hoạt động nói trên. Trong đó tập trung phân tích những hạn 

chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với QLNN trong quá trình XHH.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chưa đề cập đến những nội dung chủ yếu của 

QLNN, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ 

công, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan QLNN đối với quá trình XHH các 

lĩnh vực kể trên. 

Liên quan đến nghiên cứu về XHH một lĩnh vực cụ thể, tiêu biểu là công trình Cơ 

sở khoa học và giải pháp thực hiện xã hội hóa du lịch ở Việt Nam [5, tr.3-97], đề tài 

nghiên cứu cấp bộ của TS. Nguyễn Văn Bình, năm 2002. Tác giả nghiên cứu quan 

điểm về XHH của một số nước trên thế giới và của Việt Nam, trên cơ sở làm rõ quan 

điểm về XHH du lịch, nội dung và phương thức để thực hiện XHH du lịch ở Việt Nam 

hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, đây là công trình nghiên cứu chuyên biệt về XHH du 

lịch, chưa đề cập đến QLNN đối với XHH du lịch, tác giả chưa đề cập vai trò và trách 

nhiệm của các cơ quan QLNN trong quản lý du lịch cũng như của các bên tham gia. 

Về đối tác công tư: Tiêu biểu là đề tài nghiên cứu Đối tác công - tư và vận dụng 

vào cải cách khu vực công ở Việt Nam [1, tr.15-95], của TS. Đặng Khắc Ánh, công trình 

đã làm rõ cơ sở lý thuyết về đối tác công - tư, những kết quả, hạn chế và những vấn đề 

đặt ra trong quá trình triển khai các dự án đối tác công - tư, từ đó đề xuất giải pháp đẩy 

mạnh việc áp dụng các hình thức đối tác công - tư ở Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò của nhà 

nước được đề cập ở đây mới chỉ ở tư cách là một đối tác trong mối quan hệ công - tư mà 

chưa được đề cập với tư cách chủ thể QLNN đối với quá trình này. 

1.1.2. Những nghiên cứu liên quan đến xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

1.1.2.1. Ở nước ngoài 

 Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài không sử dụng cụm từ XHH nói chung 

và XHH BV&PTR nói riêng, thay cho những cụm từ này, có nhiều cụm từ khác được sử 
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dụng với nội dung cũng tương tự như XHH BV&PTR ở Việt Nam, đó là: Quản lý rừng 

có sự tham gia, quản lý rừng dựa vào cộng đồng, chung tay quản lý rừng, v.v. Có nhiều 

công trình nghiên cứu liên quan đến quá trình XHH BV&PTR như: 

- Bài "Participatory Forest Management in Tanzania" [134], tạm dịch là Quản lý 

rừng có sự tham gia ở Tanzania của Tom Blomley và Hadija Ramadhani, hai chuyên gia 

này đã chỉ ra rằng: PFM là một chiến lược giúp đạt được phát triển rừng bền vững. Đó là 

cách thức nhằm khuyến khích trong quản lý và phối hợp quản lý của những cơ quan nhà 

nước về rừng, đất rừng và tất cả những ai sống gắn liền với rừng. 

- Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc xác định chủ sở hữu rừng, bài 

"Participatory forest management and its impacts on livelihoods" [135], tạm dịch là 

Quản lý rừng có sự tham gia và tác động của mô hình đến nguồn sống của người dân 

của T. Gobezel, M. Bekelel, M. Lemenihl and H. Kassa đã chỉ ra rằng trong suốt nhiều 

thập niên, rừng ở Ethiopia không được quản lý và bị tàn phá nặng nề là do chưa xác định 

rõ được chủ sở hữu rừng là ai. 

- Nghiên cứu về mối quan hệ của các bên liên quan đến quản lý rừng trong mô hình 

PFM, Mulugeta Lemenih and Melaku Bekele trong bài Participatory Forest 

Management: Best practices, lesson learnt and challenges encountered [138], tạm dịch là 

Quản lý rừng có sự tham gia: Thực tiễn, bài học và thách thức đã nghiên cứu mô hình 

PFM mang tính so sánh giữa hai quốc gia là Ethiopian và Tanzanian. Sự so sánh này rất 

bổ ích và cần thiết cho cách tiếp cận này ở Việt Nam. Nhóm tác giả đã chỉ ra rằng, để dự 

án PFM đã thực sự phát huy được hiệu quả thì điều quan trọng hơn là phải xây dựng đối 

tác mang tính chiến lược giữa cộng đồng và cơ quan QLNN về rừng.  

- Nghiên cứu về những hạn chế và thách thức khi áp dụng mô hình PFM, nghiên 

cứu của Cecilia Polansky "Participatory Forest Management in Africa: Lessions not 

learned " [120, tr.109-118], tạm dịch là Quản lý rừng có sự tham gia ở Châu Phi: Những 

bài học chưa học được được trình bày tại hội thảo về quản lý rừng của các nước Châu 

Phi. Theo tác giả, có hai khía cạnh cần quan tâm là xây dựng kế hoạch và can thiệp như 

thế nào để đạt lợi ích của PFM và giám sát thực hiện. 
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- Nghiên cứu về nguyên tắc của mô hình quản lý rừng chung, bài viết "Joint Forest 

Management in India: The Management Change Process" [125], tạm dịch là Quản lý 

rừng chung ở Ấn độ - Quá trình thay đổi quản lý của Kulbhushan Balooni, Makoto 

Inoue. Nghiên cứu đã chỉ ra mô hình quản lý chung rừng của Ấn Độ dựa trên một số 

nguyên tắc như: Nguyên tắc đồng quản lý và quan hệ “cho và nhận” giữa hai chủ thể chủ 

yếu liên quan đến quản lý rừng: Cộng đồng làng xã và cơ quan QLNN về rừng và có thể 

trung gian là các tổ chức phi chính phủ (NGO); nguyên tắc chia sẻ lợi ích hài hòa, bình 

đẳng giữa cộng đồng và các cơ quan nhà nước; nguyên tắc người dân được bình đẳng 

tham gia trong tất cả các quá trình, lĩnh vực của xây dựng chính sách rừng. Đồng thời, 

trong mô hình này tồn tại chế độ trao quyền quản lý rừng cho cá nhân một cách lâu dài và 

nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát và thúc đẩy. 

- Những nghiên cứu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc - 

Food and Argiculture Organization of the United Nations (FAO), liên quan đến PFM với 

những nội dung chủ yếu như: Cách tiếp cận nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên có liên 

quan; cách nhằm gia tăng quyền liên quan đến: Sở hữu, kiểm soát, trách nhiệm của địa 

phương, cộng đồng trong quản lý rừng; khuyến khích sự hỗ trợ nhiều mặt của các bên có 

liên quan trong BV&PTR; tạo ra một cơ chế và một cơ cấu phẳng hơn trong quản lý rừng 

[133]. FAO tập trung vào nghiên cứu và đã từng bước thành công với một số mô hình hỗ 

trợ trong quản lý, BV&PTR: Hỗ trợ để gia tăng sự đóng góp của rừng trong các chiến 

lược xóa đói, giảm nghèo; đặc biệt là xây dựng mô hình “doanh nghiệp rừng dựa vào 

cộng đồng - Community - based forest Enterprise” được coi như là một sáng kiến quan 

trọng nhằm tạo ra cách thức quản lý rừng bền vững bởi sự tham gia của các bên và dựa 

trên nguyên tắc lợi ích chung cho các bên. 

Những nghiên cứu về phát triển rừng bền vững, công trình của nhóm nghiên cứu 

thuộc Liên minh Châu Âu (EU) công bố năm 2003 "Sustainable Forestry and the 

European Union" [122], tạm dịch là Rừng bền vững và liên minh Châu Âu. Nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành khảo sát 15 nước thuộc Liên minh và chỉ ra chiến lược và các chính 

sách của EU về rừng và các ngành sản xuất liên quan đến rừng ở ba cấp độ chiến lược, 

chính sách của EU về rừng: Cấp toàn cầu, cấp vùng và cấp quốc gia. Sáu nội dung đã 
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được Hội nghị Bộ trưởng EU thông qua có thể tham khảo là: Trách nhiệm về chính sách 

rừng là thuộc từng nước thành viên; thực hiện cam kết quốc tế; lồng ghép và hỗ trợ các 

chương trình về rừng của từng quốc gia; rừng và nông thôn gắn kết với nhau và phát triển 

nông thôn cũng cơ bản gắn với phát triển rừng; rừng gắn liền với đa dạng sinh học.  

Những nghiên cứu về sở hữu rừng, các tác giả Gerhard Weiss, Ivana Gudurić and 

Bernhard Wolfslehner trong bài viết "Review of forest owners’ organizations in selected 

Eastern European countries" [123], tạm dịch là Đánh giá các tổ chức sở hữu rừng ở một 

số nước Đông Âu chỉ ra rằng sở hữu tư nhân về đất đai, đặc biệt là sở hữu tư nhân những 

khu rừng mới đang là một vấn đề thách thức trong quản lý rừng. Đồng thời, nghiên cứu 

đã chỉ ra những thách thức mà các quốc gia phải quan tâm khi đánh giá cơ cấu sở hữu tư 

nhân về rừng cũng như các chính sách. Đặc biệt, nếu thực hiện những chính sách như 

giao đất rừng cho người dân, cộng đồng, thì những vấn đề về quản lý rừng “tư nhân” đó 

phải trở thành chủ đề quan tâm. Đây cũng là sẽ là vấn đề chưa được giải quyết ở các 

nước Châu Âu cũng như cả Việt Nam. 

Nghiên cứu về phân quyền trong quản lý rừng, nhóm tác giả liên quan vấn đề quản 

lý rừng ở bảy quốc gia Châu Á: India, Nepal, Cambodia, Philippines, Thailand, Vietnam 

và China là "Decentralisation  and  state-sponsored community forestry in Asia" [136], 

tạm dịch là Phân quyền và rừng cộng đồng do nhà nước đỡ đầu ở Châu Á. Nghiên cứu 

chỉ ra những sự chuyển đổi mô hình quản lý rừng từ truyền thống sang hiện đại, theo mô 

hình quản trị hiệu quả và chuyển dần đến mô hình rừng cộng đồng; mức độ, phạm vi tác 

động của phân quyền hạn chế và khác nhau giữa các nước do thiếu ổn định về các chính 

sách; phân quyền không triệt để đã làm cho mô hình rừng cộng đồng không hiệu quả; 

phân quyền đã tạo ra những mâu thuẫn cụ thể giữa các nhóm lợi ích. Đặc trưng của rừng 

cộng đồng chính là sự tham gia, đồng quản lý rừng (ĐQLR); cùng với phân quyền, quản 

lý rừng có sự tham gia tác động mang tính đa chiều, không giống nhau giữa các nước; 

khuôn khổ pháp luật cần phải được xây dựng và gia tăng hiệu lực của phân quyền, của 

quản lý có sự tham gia; chi phí và lợi ích của mô hình phân quyền hay quản lý có sự 

tham gia cần được chia sẻ bình đẳng; mô hình rừng cộng đồng là mô hình được quan 
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tâm, mang tính tích cực; cộng đồng khó có thể đủ vốn cho phát triển nếu không có chính 

sách tài chính thích hợp; gắn kết mô hình QLRCĐ với xóa đói giảm nghèo. 

Cũng liên quan đến nghiên cứu về phân quyền trong quản lý rừng, bài "Devolving 

Forest management in Asia- Pacific Countries" [119], tạm dịch là Ủy quyền quản lý rừng 

ở các nước Châu Á- Thái Bình Dương của Ajit K. Banerjee, đã chỉ ra nội dung phân 

quyền trong quản lý rừng ở Ấn độ cũng như ở một số nước khu vực Châu Á. Mô hình 

tập quyền làm gia tăng nạn phá rừng, phá hủy môi trường và vi phạm pháp luật. Điều đó 

đặt ra một mức độ cần thiết phải ủy quyền. Mức độ tập trung đã không quản lý được việc 

chuyển nhượng đất rừng, khai thác rừng vì mục đích thương mại. 

1.1.2.2. Ở Việt Nam 

 Nghiên cứu về XHH lâm nghiệp, có thể kể đến bài Lâm nghiệp xã hội và XHH lâm 

nghiệp [116] của Tô Đình Mai. Công trình nghiên cứu đã đề xuất các chính sách và giải 

pháp để thu hút toàn xã hội, nhất là những cộng đồng địa phương tham gia vào 

BV&PTR. Để đẩy nhanh tiến trình XHH lâm nghiệp cần đẩy mạnh rà soát, nghiên cứu, 

hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp hiện hành như: Chính sách về đất đai, chính 

sách quản lý rừng, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách tài chính, thuế, đầu 

tư, tín dụng. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập về cơ sở lý luận về XHH lâm nghiệp; nội 

dung, nguyên tắc QLNN đối với XHH lâm nghiệp; vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của 

các bên liên quan. 

Nghiên cứu liên quan đến giao đất, giao rừng, các tác giả Đinh Hữu Hoàng và 

Đặng Kim Sơn, trong bài viết Giao đất giao rừng ở Việt Nam - Chính sách và thực tiễn 

[39], đã phân tích xu hướng của thế giới về phi tập trung hóa ngành lâm nghiệp và quan 

điểm, chính sách của Việt Nam về giao đất, giao rừng (GĐGR); tổng kết những kết quả 

đạt được, những hạn chế, bất cập và những vấn đề nẩy sinh trong thực thi chính sách giao 

đất lâm nghiệp; đưa ra những nguyên nhân, bài học, đề xuất các giải pháp về tích tụ đất 

và rút ra các bài học cho chính sách đất nông nghiệp.  

Những nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, có các công trình nghiên 

cứu được công bố trong Hội thảo quốc gia về QLRCĐ, Hà Nội (05/6/2009). Trong đó, có 
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các bài viết của các nhà quản lý, các chuyên gia lâm nghiệp hàng đầu của Việt Nam như: 

Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam - Chính sách và thực tiễn; Quản lý rừng cộng đồng ở 

Việt Nam: Thực trạng, vấn đề và giải pháp; Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng . 

Các bài viết trên tập trung vào nội dung liên quan tới kinh nghiệm và thực tiễn 

QLRCĐ ở một số địa phương, những kiến nghị và đề xuất hoàn thiện chính sách cho 

QLRCĐ ở Việt Nam. Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng QLRCĐ ở Việt Nam, tiến 

trình phát triển chính sách lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) ở Việt Nam qua các giai đoạn, 

rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn QLRCĐ ở các địa phương, đưa ra một số 

mô hình thử nghiệm QLRCĐ và cơ chế hưởng lợi. Tuy nhiên, các bài viết trên đây chưa 

đề cập tới vấn đề về cơ sở lý luận về rừng cộng đồng nói riêng, XHH BV&PTR nói 

chung, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan QLNN đối với việc tổ chức và QLRCĐ.  

Những công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên, 

tiêu biểu là Quản lý rừng và hưởng lợi trong giao đất giao rừng; Xây dựng mô hình quản 

lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar, tỉnh Gia Lai; 

Xây dựng cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng [46], [50], [51] của PGS.TS 

Bảo Huy. Tác giả đã phân tích vấn đề quản lý rừng tự nhiên bền vững sau khi giao và đề 

xuất các giải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi từ rừng tự nhiên cho đối tượng là cộng đồng. 

Trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế và tổ chức. Tuy nhiên, công trình 

nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các biện pháp kỹ thuật mà chưa đề cập đến vai trò hỗ 

trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan QLNN trong quá trình QLRCĐ, 

quyền, lợi ích của cộng đồng tham gia quản lý rừng, mối quan hệ  giữa các bên tham gia. 

1.1.3. Những nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về bảo vệ và phát 

triển rừng ở Việt Nam 

Nghiên cứu QLNN về BV&PTR theo hướng tiếp cận QLNN bằng pháp luật, Luận 

án “Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay” 

[109] của tác giả Hà Công Tuấn (2005), đã nghiên cứu cơ sở lý luận QLNN về bảo vệ 

rừng, khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu của công cụ pháp luật đối với QLNN 

về bảo vệ rừng, chỉ ra những nội dung của phương thức QLNN bằng pháp luật, đánh giá 
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những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng bằng pháp luật, từ 

đó đề xuất các giải pháp QLNN bằng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, quản lý rừng là một vấn đề phức tạp, để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong 

quản lý bảo vệ rừng phải áp dụng đồng bộ nhiều phương thức và công cụ quản lý.  

Nghiên cứu trên phương diện quản lý hành chính nhà nước về BV&PTR, Luận án 

“Các giải pháp quản lý hành chính nhà nước nhằm bảo vệ và phát triển bền vững rừng 

Tây Nguyên” [40] của tác giả Nguyễn Huy Hoàng (2009) đã tập trung nghiên cứu lý luận 

quản lý hành chính nhà nước về BV&PTR bền vững, phân tích hạn chế và thách thức 

trong công tác BV&PTR bền vững ở Tây Nguyên và đề xuất các giải pháp quản lý hành 

chính nhà nước để BV&PTR Tây Nguyên. Tuy nhiên, quản lý rừng bền vững không chỉ 

thực hiện thông qua các giải pháp hành chính mà phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

với sự tham gia của các chủ thể trong xã hội.  

1.2. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án chưa được nghiên cứu, giải quyết 

Những công trình nghiên cứu trên là những tài liệu tham khảo hữu ích có những 

giá trị kế thừa cho tác giả trong quá trình nghiên cứu luận án. Tuy nhiên, do giới hạn 

phạm vi nghiên cứu hoặc mục đích nghiên cứu nên các công trình này mới chỉ dừng ở 

việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn XHH một lĩnh vực nào đó của dịch vụ công; 

về XHH BV&PTR chỉ nghiên cứu một nội dung chuyên biệt như: GĐGR, QLRCĐ 

hoặc nghiên cứu QLNN về BV&PTR nhìn từ khía cạnh pháp luật, từ khía cạnh quản lý 

hành chính nhà nước mà chưa đề cập đến nội dung tổng thể về XHH BV&PTR và 

QLNN về XHH BV&PTR. 

Trong thực tiễn triển khai còn nhiều vướng mắc chưa được làm rõ liên quan đến 

quan hệ sở hữu, phạm vi, mức độ, quy mô, loại hình XHH, đầu tư vốn, cơ chế quản lý, 

sự khác nhau giữa cơ chế lợi nhuận và phi lợi nhuận, lợi ích của các chủ thể tham gia 

vào quá trình XHH. Điều kiện, cơ chế gắn với bối cảnh XHH đóng vai trò then chốt đối 

với sự thành công của XHH.  

Cần đẩy mạnh việc chuyển các cơ sở nhà nước đang hoạt động theo cơ chế bao 

cấp sang cơ chế tự chủ, tự hạch toán hoặc chuyển sang hình thức công ty cổ phần, tư 
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nhân bằng cách giao, bán, cho thuê, cổ phần hóa. Do đó, việc nghiên cứu sắp xếp, đổi 

mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp hiện nay cần được đặt ra trong quá trình 

nghiên cứu. Đồng thời, cần nghiên cứu triển khai áp dụng các mô hình quản lý rừng có 

sự tham gia của người dân và cộng đồng đem lại hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tự 

nhiên, kinh tế, văn hóa của từng địa phương. Vai trò chủ đạo của nhà nước trong quá 

trình XHH là hoàn thiện thể chế, đổi mới chính sách vĩ mô, có các chính sách ưu đãi về 

thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực; tạo môi trường phát triển, cạnh tranh lành mạnh, bình 

đẳng, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình XHH. 

 Tóm lại, một số vấn đề liên quan đến luận án chưa được nghiên cứu, đề cập như: 

Thứ nhất, các công trình trên chỉ nghiên cứu riêng biệt về một khía cạnh của XHH, 

mà chưa nghiên cứu tổng quát và toàn diện về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên.   

Thứ hai, các công trình nghiên cứu chưa làm rõ những vấn đề cơ bản liên quan đến 

XHH BV&PTR là quyền sở hữu rừng, quyền khai thác và sử dụng rừng, cơ chế hưởng 

lợi từ rừng; phạm vi, mức độ, quy mô, loại hình XHH; đầu tư và cơ chế thu hút đầu tư; 

vai trò, trách nhiệm và địa vị pháp lý của các bên tham gia BV&PTR; các mô hình quản 

lý BV&PTR hiệu quả, bền vững ở Tây Nguyên. 

Thứ ba, chưa nghiên cứu làm rõ về tính đặc thù của Tây Nguyên làm cơ sở cho 

việc đề xuất chính sách phát triển lâm nghiệp phù hợp. Tây Nguyên là vùng đất đa dạng 

về dân tộc, tôn giáo và văn hóa, bởi vậy chính sách khi xây dựng cũng phải mang tính 

đặc thù và phù hợp với văn hóa và phong tục tập quán của người dân địa phương. Phát 

triển rừng phải gắn với xóa đói, giảm nghèo và cải thiện sinh kế; phát huy tính cộng đồng 

tự quản, tập tục, hương ước và phương thức khai thác tài nguyên rừng bền vững. 

Thứ tư, để BV&PTR Tây Nguyên hiệu quả, bền vững, XHH BV&PTR được lựa 

chọn như là một phương thức quản lý rừng hữu hiệu. Tuy nhiên, Nhà nước phải làm gì 

và làm như thế nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về BV&PTR và dẫn dắt nó 

phát triển đạt mục tiêu đề ra chưa được nghiên cứu sâu sắc.  
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1.3. Những vấn đề Luận án cần tập trung giải quyết 

Thứ nhất, tác giả nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội hàm, nguyên tắc, các hình thức 

và phạm vi áp dụng đối với XHH BV&PTR; làm rõ những vấn đề về quyền sở hữu, về 

quyền sử dụng và cơ chế chia sẻ lợi ích. 

Thứ hai, làm rõ khái niệm, nguyên tắc, nội dung và sự cần thiết QLNN đối với 

XHH BV&PTR, nêu rõ vai trò của nhà nước trong quá trình XHH BV&PTR như: Tạo 

hành lang pháp lý, tạo cơ chế chính sách, hỗ trợ vốn đầu tư và vai trò đồng quản lý. 

Thứ ba, nghiên cứu về chính sách GĐGR, hưởng lợi từ rừng, hỗ trợ hậu giao rừng, 

về đầu tư và tín dụng, về LDLK; phân tích, đánh giá những kết quả, hạn chế, nguyên 

nhân và những vấn đề đặt ra đối với QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên, để từ đó 

đề xuất hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến XHH BV&PTR cho phù 

hợp với điều kiện Tây Nguyên, trình độ năng lực của bộ máy các cơ quan QLNN. 

Thứ tư, nghiên cứu hoàn thiện các mô hình quản lý BV&PTR hiệu quả, bền vững ở 

Tây Nguyên như: Mô hình QLRCĐ, mô hình ĐQLR. 

Tóm lại, trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo và kế thừa các kết quả nghiên cứu của 

các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án, Luận án sẽ làm sáng tỏ các nội dung 

cơ bản sau: (1) Làm rõ cơ sở lý luận QLNN về XHH BV&PTR; (2) Phân tích, đánh giá 

thực trạng về XHH BV&PTR cũng như QLNN về quá trình này ở Tây Nguyên; (3) Phân 

tích những định hướng của Đảng và Nhà nước về XHH lâm nghiệp và những vấn đề đặt 

ra đối với QLNN về XHH BV&PTR trong quá trình đổi mới, đề xuất các giải pháp chủ 

yếu nhằm nâng cao hiệu lực QLNN về XHH BV&PTR và các mô hình XHH BV&PTR 

ở Tây Nguyên. 
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Chương 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

2.1. Khái quát về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

2.1.1. Xã hội hóa 

2.1.1.1. Quan niệm về xã hội hóa 

Ở Việt Nam, thuật ngữ XHH được sử dụng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội; được đề cập trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước hoặc 

trong giải pháp thực hiện cụ thể cho một ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, việc đề cập khái 

niệm XHH không có sự giải thích về từ ngữ mà được vận dụng theo cách hiểu của nhà 

quản lý hoặc là nếu có giải thích thì còn có sự khác biệt giữa các ngành, lĩnh vực và 

phương diện tiếp cận; chưa thống nhất về mặt khái niệm, nội dung và phạm vi áp dụng.  

Nhìn nhận XHH từ khía cạnh hoạt động kinh tế - xã hội có sự mở rộng, tham gia 

của nhiều chủ thể, thay cho mô hình có một chủ thể duy nhất là nhà nước thì XHH về 

bản chất là sự tham gia của các chủ thể khác nhau vào tiến trình phát triển kinh tế - xã 

hội, là sự chuyển giao công việc chứ không phải là chuyển giao trách nhiệm. Ngược lại, 

Nhà nước phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc định hướng, điều tiết, hỗ trợ, khuyến 

khích đối với các chủ thể tham gia này, có trách nhiệm đến cùng đối với việc cung cấp 

hành hóa, dịch vụ cho xã hội; phải đổi mới và tăng cường trách nhiệm QLNN của mình 

theo hướng hiệu quả, đáp ứng nhiều hơn những đòi hỏi của xã hội. 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về XHH tùy theo hướng tiếp cận: 

- Tiếp cận theo hướng mở rộng sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong xã 

hội trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm, xã hội hóa là “Thuật ngữ chỉ quá trình chuyển hóa 

trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm giữa nhà nước và xã hội, theo đó nhà nước tạo cơ chế 

hoạt động và tổ chức quản lý mới nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của 

xã hội bằng việc thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát 

triển một số lĩnh vực trong nền kinh tế - xã hội của đất nước” [41, tr.194]. 

- XHH cũng đồng nghĩa với việc vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của toàn 

xã hội vào sự phát triển đất nước; XHH là xây dựng cộng đồng trách nhiệm giữa nhà 
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nước và các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập, cải thiện môi trường kinh tế, xã hội 

lành mạnh; các chủ thể tham gia trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng và được có tiếng nói 

của mình trong các quyết định liên quan.  

- XHH là đa dạng hoá các hình thức hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã hội; mở 

rộng các nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Sơ đồ 2.1: Các chủ thể tham gia vào quá trình xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về XHH đã được thể hiện rõ, đó là sự cho phép 

huy động nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân vào việc giải quyết các vấn đề 

thuộc chính sách xã hội của Nhà nước. XHH là một quá trình, diễn ra trong thời gian dài, 

là sự chuyển hóa dần dần trên cơ sở thích ứng với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.  

Ở nước ta hiện nay, XHH một số hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội là giảm bao 

cấp, chuyển giao một số công việc Nhà nước đang làm cho xã hội thực hiện, qua đó nâng 

cao tính trách nhiệm cho cộng đồng, xã hội, tổ chức, cá nhân và phát huy nội lực của các 

địa phương, phát triển các hình thức tổ chức quản lý do tập thể và tư nhân thực hiện trong 

khuôn khổ pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Quản lý nhà nước 
về hoạt động cung 

cấp dịch vụ 

Trong điều kiện của Việt Nam, các hoạt 
động cung cấp dịch vụ cho xã hội mang 
tính độc quyền của Nhà nước và xã hội hóa 
đồng nghĩa với sự cho phép, huy động sự 
tham gia của các thành phần kinh tế cùng 
cung cấp dịch vụ 

 

 
Dịch vụ cung 
cấp cho xã hội 

 

Chủ thể cung 
cấp là Nhà 

nước 

Chủ thể cung 
cấp thuộc 

thành phần 
kinh tế trong 

nước 

Chủ thể cung 
cấp thuộc 

thành phần 
kinh tế bên 

ngoài 

• Doanh nghiệp  
nhà nước 

• Đơn vị sự nghiệp  
công lập 

• Khác 
 

• Công ty 
• Công ty cổ phần 
• Hợp tác xã 
• Khác 

 

 Doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài 
 Liên doanh với 
doanh nghiệp trong nước 

 Khác 
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Mặc dù XHH còn hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng có thể chỉ ra một số đặc 

điểm quan trọng của XHH, đó là: 

- Quá trình chuyển giao những công việc nhà nước đang làm cho xã hội trên cơ sở 

xây dựng hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách nhằm thu hút sự tham gia của các chủ 

thể ngoài nhà nước vào hoạt động sản xuất vật chất và cung ứng dịch vụ công;  

- Quá trình vận động, tổ chức nhân dân và toàn xã hội tham gia; quá trình hình 

thành cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các tổ chức 

chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân; quá trình đa dạng hóa các hình thức hoạt động, 

mở ra cơ hội để mọi người chủ động và bình đẳng tham gia; quá trình đa dạng hóa các 

nguồn đầu tư để thu hút, khai thác mọi tiềm năng trong xã hội; 

- Nhà nước có trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm dịch vụ công, thực hiện  

thanh tra, kiểm tra, giám sát các chủ thể sản xuất vật chất và cung cấp dịch vụ công. 

Với những quan điểm và nội dung trình bày ở trên, XHH được hiểu là: XHH là quá 

trình chuyển giao một số hoạt động Nhà nước đang làm cho xã hội thực hiện, cũng như 

quá trình tổ chức, vận động, thu hút đầu tư và mở rộng sự tham gia của các chủ thể xã 

hội trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm nhằm khai thác một cách có hiệu quả các nguồn 

lực vào quá trình phát triển các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch và luật pháp quốc gia. 

2.1.1.2. Nguyên tắc cơ bản về xã hội hóa 

Với hầu hết các quốc gia, khi xác định các lĩnh vực hoạt động cần XHH đều áp 

dụng nguyên tắc những việc gì các thành phần kinh tế khác có thể làm được thì nhà nước 

không tham gia, việc gì các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc tham gia không 

hiệu quả thì nhà nước phải là người chịu trách nhiệm cung cấp nó cho xã hội. Khi xây 

dựng chính sách và tổ chức triển khai thực hiện XHH cần phải tuân thủ nguyên tắc chung 

bao trùm là XHH phải lấy việc phát triển bền vững gắn với sử dụng hiệu quả các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương làm mục tiêu 

hàng đầu. Đồng thời, tùy từng lĩnh vực cụ thể phải căn cứ vào các nguyên tắc sau: 

Một là, phải xuất phát từ nhu cầu, khả năng và điều kiện đáp ứng của các chủ thể 

tham gia và phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Hai là, đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích giữa các bên tham gia, giữa chủ thể nhà 

nước với các chủ thể khác, giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. 

Ba là, quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia được xác lập dựa trên chức 

năng, nhiệm vụ và đặc điểm riêng của từng chủ thể để khai thác, phát huy, khuyến khích 

họ tham gia đạt hiệu quả cao nhất, trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm. 

Bốn là, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực hoạt động, từ việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định quản lý, tổ 

chức thực hiện và phân chia lợi ích. 

Năm là, phải tuân thủ luật pháp, tức là XHH một lĩnh vực hoạt động nào đó phải 

tuân thủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ sở khung pháp lý và những văn bản quy 

định của nhà nước về ngành, lĩnh vực.  

Sáu là, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, cộng đồng dân cư và xã hội mà 

không ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển của ngành và quốc gia. 

Bẩy là, phải đảm bảo tính ổn định và thích ứng, lựa chọn các chủ thể tham gia phù 

hợp, mức độ XHH tùy thuộc vào từng loại hình dịch vụ, đặc điểm của từng địa phương, 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của vùng. 

Tám là, tôn trọng truyền thống văn hóa, tình cảm, tín ngưỡng, tập tục của người 

dân địa phương trong việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. 

2.1.1.3. Các hình thức xã hội hóa 

Xuất phát từ khái niệm XHH ở trên thì các hoạt động mang tính XHH thường có 

một trong ba hình thức sau:  

Một là, Nhà nước và các chủ thể khác cùng tham gia cung cấp dịch vụ công, nhiều 

lĩnh vực khác cho xã hội trên cơ sở pháp luật và chịu sự QLNN của các cơ quan QLNN; 

Hai là, Nhà nước là người đặt hàng, nêu các yêu cầu, trả tiền cho các chủ thể khác 

ngoài nhà nước cung cấp dịch vụ cho xã hội, công dân hoặc nhà nước trực tiếp mua dịch 

vụ và cung cấp lại cho xã hội; 

Ba là, Nhà nước thông qua những tổ chức do Nhà nước thành lập, liên kết với các 

chủ thể thuộc các thành phần kinh tế khác cùng cung cấp dịch vụ; cùng sản xuất hàng hóa 

đáp ứng nhu cầu của xã hội, công dân. 



 

21 
 

2.1.2. Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

2.1.2.1. Quan niệm về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

Xét trên khía cạnh sinh thái, rừng được sử dụng để chỉ một hệ sinh thái bao gồm 

quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường 

khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc thực vật rừng đặc trưng là thành phần chính có độ che 

phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản 

xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng [78, tr.63]. 

Theo khái niệm trên, các yếu tố cấu thành của rừng bao gồm: Quần thể động vật 

rừng, thực vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác. Do đó, bảo 

vệ rừng chính là bảo vệ các yếu tố cấu thành rừng kể trên trong mối quan hệ thống nhất, 

phù hợp với hệ sinh thái rừng đặc trưng. 

Qua đó bảo vệ rừng được hiểu như sau: Bảo vệ rừng là tổng thể các hoạt động của 

tổ chức và cá nhân tác động vào rừng nhằm phòng, chống những tác động tiêu cực đến 

rừng để duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng, sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi 

trường khác; bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái. 

Như vậy, bảo vệ rừng bao gồm các hoạt động chủ yếu sau: 

- Các hoạt động liên quan đến phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng 

như: Phá rừng, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng, gây ô nhiễm môi trường rừng, phá hoại 

cảnh quan rừng; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, săn bắt động vật rừng 

trái quy định của pháp luật; 

- Các hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại 

rừng, các hoạt động cứu hộ động vật hoang dã; 

- Các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR. 

Theo Luật BV&PTR năm 2004, phát triển rừng được hiểu là “việc trồng mới rừng, 

trồng lại rừng sau khi khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo 

rừng nghèo và áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng, 

nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và 

các giá trị khác của rừng" [78, tr.2]. 
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Nội dung phát triển rừng được áp dụng đối với mỗi loại rừng là khác nhau: 

- Đối với rừng đặc dụng chủ yếu tập trung vào nội dung khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh phục hồi rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng phòng hộ và các giá trị 

môi trường của rừng, hạn chế đến mức thấp nhất trồng rừng và áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng; 

- Đối với rừng phòng hộ, tùy theo mức độ xung yếu mà tập trung chủ yếu vào việc 

trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khi khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi 

rừng, cải tạo rừng nghèo và áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện 

tích rừng, khả năng phòng hộ môi trường; 

- Đối với rừng sản xuất chủ yếu tập trung vào việc trồng mới rừng, trồng lại rừng 

sau khai thác, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo và áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích rừng, khả năng cung cấp lâm sản. 

Từ những phân tích ở trên, BV&PTR được hiểu như sau: 

Bảo vệ và phát triển rừng là tổng thể các hoạt động của tổ chức và cá nhân tác 

động vào rừng nhằm phòng, chống những tác động tiêu cực đến rừng để duy trì và phát 

triển hệ sinh thái rừng, sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác; bảo tồn đa 

dạng sinh học và giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái, đồng thời thực hiện các biện 

pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng để nâng cao diện tích và chất lượng rừng, tính 

giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị 

khác của rừng thông qua việc trồng mới rừng, trồng lại rừng sau khi khai thác, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng nghèo. 

Mở rộng sự tham gia của mọi chủ thể trong BV&PTR, hay XHHBV&PTR ở Việt 

Nam có các mô hình là QLRCĐ; QLRDVCĐ; ĐQLR hay quản lý rừng có sự tham gia. 

Đây là một thuật ngữ được sử dụng chung trong quá trình chuyển đổi cách thức quản lý 

rừng của các nước. Đó là thuật ngữ mô tả hình thức quản lý rừng có sự tham gia nhằm 

đưa đến cho người dân có tiếng nói trong các quyết định có liên quan đến rừng. 

Mỗi quốc gia hay những tổ chức nghiên cứu về quản lý rừng có thể sử dụng thay 

thế lẫn nhau những cụm từ trên, nhưng bản chất vẫn không thay đổi và bản chất của 
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XHH hay QLRCĐ là người dân địa phương chính là người nắm giữ chìa khóa về sự tồn 

tại và phát triển bền vững của rừng. 

XHH BV&PTR ở các nước cũng như ở Việt Nam chính là quá trình chuyển đổi từ 

nền lâm nghiệp do Nhà nước trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chủ yếu 

sang nền lâm nghiệp có nhiều thành phần kinh tế tham gia với đặc trưng là phát huy vai 

trò của người dân và cộng đồng trong quá trình BV&PTR.   

Như vậy XHH BV&PTR được hiểu: Xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

là sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội như các tổ chức, cộng đồng, hộ gia 

đình và cá nhân vào việc thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý bảo vệ rừng, gây trồng 

rừng, khai thác sử dụng rừng và cung cấp các dịch vụ từ rừng trên cơ sở cộng đồng 

trách nhiệm, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho các bên tham gia, mà trước đó 

các hoạt động này do các cơ quan nhà nước thực hiện là chủ yếu. 

2.1.2.2. Các hình thức xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, XHH BV&PTR được nhìn nhận trên ba phương diện chính: 

Một là, XHH về tư liệu sản xuất, cụ thể là XHH về tài nguyên rừng và đất rừng, 

nghĩa là việc sở hữu, quản lý, sử dụng rừng và đất rừng không chỉ có Nhà nước mà còn 

giao cho các thành phần kinh tế khác nhau. 

Hai là, XHH về đầu tư cho BV&PTR, cụ thể là Nhà nước không đầu tư toàn bộ 

kinh phí cho các hoạt động bảo vệ, kinh doanh rừng mà chỉ đầu tư vào những nội dung 

then chốt và những khu rừng có giá trị đặc biệt về phòng hộ môi trường và đa dạng sinh 

học, còn lại khuyến khích, thu hút các chủ thể khác trong xã hội tham gia đầu tư. 

Ba là, XHH về tổ chức bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng, cụ thể là Nhà nước 

không giải thể hết các cơ quan lâm nghiệp nhà nước để giao rừng cho tư nhân hoặc cũng 

không chỉ do các cơ quan lâm nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện mà lựa chọn hình thức 

LDLK, QLRDVCĐ hoặc ĐQLR giữa các cơ quan lâm nghiệp nhà nước với người dân, 

cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động BV&PTR. 

Thực tiễn ở nước ta trong thời gian qua, chủ trương XHH BV&PTR nhằm thu hút 

sự tham gia của mọi chủ thể ngoài nhà nước vào hoạt động đầu tư, bảo vệ và kinh doanh 

rừng được triển khai thông qua hai hình thức chính:  
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Một là, Nhà nước tiến hành GĐGR, cho thuê rừng và đất rừng, cho các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng để các chủ thể này chủ động, trực tiếp đầu tư, quản lý, bảo 

vệ, sử dụng và kinh doanh rừng với tư cách là một chủ rừng theo quy định của pháp luật.  

Hai là, người dân và cộng đồng địa phương được Nhà nước giao khoán quản lý 

bảo vệ rừng theo hợp đồng giao khoán hưởng tiền công (người làm thuê) hoặc là một bên 

cùng tham gia quản lý rừng với nhà nước với mô hình ĐQLR, theo nguyên tắc cùng chia 

sẻ trách nhiệm quản lý, chia sẻ rủi ro và cùng hưởng lợi. 

       Sơ đồ 2.2: Các chủ thể tham gia vào quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

Dù thực hiện hình thức nào thì XHH BV&PTR luôn đòi hỏi phải có sự tham gia 

của nhiều chủ thể có liên quan đến rừng: 

- Nhà nước với tư cách là cơ quan QLNN về BV&PTR; 

- Các thành phần kinh tế do nhà nước làm chủ sở hữu: Tổ chức nhà nước, lâm 

trường, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng; 

- Các chủ thể ngoài nhà nước: Các doanh nghiệp tư nhân; các hộ gia đình, cá nhân; 

cộng đồng dân cư thôn. 

Xu hướng chuyển giao quản lý rừng ở Việt Nam được khái quát như sau:  

Quản lý nhà 
nước về hoạt 

động 
BV&PTR 

Chủ thể cung 
cấp thuộc thành 

phần kinh tế 
trong nước 

 

 

Chủ thể cung 
cấp là Nhà nước 

 

 

Bảo vệ và 
phát triển 

rừng 

Chủ thể cung 
cấp thuộc thành 
phần kinh tế bên 

ngoài 

 

• Doanh nghiệp nhà nước 
• Đơn vị sự nghiệp công lập 
• Khác 

• Công ty 
• Công ty cổ phần 
• Hợp tác xã 
• Hộ gia đình, cá nhân 
• Cộng đồng 
• Khác 

 Doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài 
 Doanh nghiệp liên doanh với 
doanh nghiệp trong nước 
 Khác 
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Sơ đồ 2.3: Xu hướng chuyển giao quản lý rừng bền vững ở Việt Nam 

Các hình thức tham gia trên tuy thể thể hiện ở những cách thức khác nhau nhưng 

đều hướng đến sự phân công, chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong 

quản lý rừng, đảm bảo phát triển rừng bền vững. 

Tùy theo từng loại rừng mà nhà nước có các cách thức quản lý và thu hút sự tham 

gia của người dân và các tổ chức xã hội khác một cách phù hợp. Ở Việt Nam hiện nay, 

việc XHH  BV&PTR được biểu hiện qua các cấp độ đối với từng loại rừng như:  

- Đối với rừng đặc dụng: Không thực hiện hình thức GĐGR mà thực hiện khoán 

quản lý bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng; cho các tổ chức, cá nhân thuê môi 

trường rừng vào các hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng 

sinh học; thực hiện ĐQLR giữa ban quản lý rừng, chính quyền và cộng đồng địa phương;  

- Đối với rừng phòng hộ: Không thực hiện GĐGR đối với những khu rừng phòng 

hộ xung yếu và rất xung yếu, chỉ GĐGR ở những khu rừng ít xung yếu; thực hiện hình 

thức khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng địa phương; cho các tổ 

chức, cá nhân thuê rừng vào các hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học; thực 

hiện ĐQLR giữa ban quản lý rừng, chính quyền và cộng đồng địa phương;  

- Đối với rừng sản xuất: Thực hiện nhiều hình thức thu hút sự tham gia của tất cả 

các chủ thể trong xã hội vào các hoạt động BV&PTR thông qua GĐGR, khoán quản lý 

Rừng ở gần khu 
dân cư, do các cộng 
đồng bản địa quản 

lý và sử dụng từ lâu 
đời 

Quản lý rừng 
cộng đồng 

Giao cho hộ gia 
đình, cộng 

đồng quản lý 

Rừng xa khu 
dân cư nhưng 

có nguy cơ mất 
rừng cao 

Đồng quản lý 
rừng 

Khoán cho hộ 
gia đình, cộng 
đồng quản lý 

Rừng xa khu dân 
cư ít có nguy cơ 

mất rừng 

 

Tổ chức tư 
nhân quản lý 

Giao cho tổ 
chức doanh 
nghiệp tư 

nhân 

Tổ chức quản 
lý nhà nước 

Giao cho 
các tổ chức 
nhà nước 
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bảo vệ rừng, cho thuê môi trường rừng, ĐQLR; Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân và doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động trồng rừng, chế biến và tiêu thụ lâm sản. 

2.1.2.3. Nội dung cơ bản của  xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam 

a) Giao đất, giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng  

 GĐGR là một trong những hình thức cơ bản mà nhà nước thực hiện trao quyền sử 

dụng đất và rừng ổn định lâu dài cho các đối tượng trong xã hội và hình thành hệ thống 

các chủ rừng. Nhà nước trao cho các chủ rừng thực hiện quyền sở hữu tài sản công mà 

không thay đổi hình thức sở hữu. Ngoài việc GĐGR, Nhà nước còn tiến hành cho các tổ 

chức, cá nhân thuê rừng và đất rừng vào mục đích kinh doanh rừng thông qua hợp đồng 

có thời hạn và các tổ chức, cá nhân chỉ được kinh doanh và sử dụng rừng theo nội dung 

được quy định trong hợp đồng, không được hưởng các quyền đầy đủ như một chủ rừng.  

 Theo quy định của pháp luật hiện hành, GĐGR cho các đối tượng cụ thể bao gồm: 

 - Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng được Nhà nước GĐGR 

để phát triển rừng; 

 - Tổ chức kinh tế được Nhà nước GĐGR, cho thuê rừng, cho thuê đất để phát triển 

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

chuyển quyền sử dụng rừng, nhận chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; 

- Hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước GĐGR, cho thuê rừng, cho thuê 

đất để phát triển rừng hoặc công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là 

rừng trồng, nhận chuyển quyền sử dụng rừng, nhận chuyển quyền sở hữu rừng sản xuất 

là rừng trồng; 

 - Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước GĐGR để phát triển rừng; 

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo, dạy nghề về lâm 

nghiệp được Nhà nước GĐGR để phát triển rừng; 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước giao 

rừng, cho thuê rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng để phát triển rừng; 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước cho thuê rừng 

sản xuất là rừng trồng để phát triển rừng và kinh doanh du lịch sinh thái [78].  
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Các chủ thể trên, pháp luật cũng đồng thời trao cho họ có những quyền và nghĩa vụ 

nhất định để cân bằng lợi ích khi tham gia BV&PTR như: Khai thác, sử dụng các sản 

phẩm của rừng và đất rừng; LDLK; góp đất rừng, v.v. Mỗi loại chủ thể trên được pháp 

luật quy định những nhóm quyền và nghĩa vụ khác nhau. 

b) Đầu tư và thu hút đầu tư vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 

Đầu tư trong BV&PTR là hoạt động tổng hợp có nhiệm vụ sử dụng tiền vốn và các 

nguồn tài nguyên khác như đất đai, rừng, nhân lực trong một thời gian tương đối dài 

nhằm đem lại những lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường nhất định.  

Nguồn vốn đầu tư cho lâm nghiệp được huy động từ nguồn chủ yếu sau: Ngân sách 

nhà nước; của các tổ chức, cá nhân; các khoản phí và thuế.  

- Ngân sách nhà nước: Nguồn vốn này chủ yếu dùng cho các hoạt động bảo vệ, 

xây dựng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Đối với rừng sản xuất, dùng để hỗ 

trợ đầu tư trồng rừng, trồng cây phân tán và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Vốn huy động: Huy động từ mọi nguồn lực của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước, các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp, các chương trình lồng ghép khác. Thông 

qua việc GĐGR, cho thuê rừng và đất rừng, các tổ chức và cá nhân sẽ trực tiếp bỏ vốn 

đầu tư của mình ra hoặc tiến hành LDLK với các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư vào các 

hoạt động BVPTR và kinh doanh rừng. 

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng: Được hình thành từ nguồn tài trợ của tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước; các khoản phí và thuế tiêu thụ đặc biệt như: Phí vào các khu 

rừng đặc dụng; phí cho thuê môi trường như giải trí, tham quan, nghiên cứu khoa học, du 

lịch, hàng không, khách sạn; thuế tiêu thụ đặc biệt vào các sản phẩm liên quan đến khai 

thác, tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm từ rừng tự nhiên, các loại thuế tài nguyên, từ sổ số 

kiến thiết trích cho hoạt động môi trường và các nguồn tài chính quốc tế khác. Đặc biệt là 

tiền chi trả DVMTR, đây là nguồn thu lớn, chủ yếu cho Quỹ BV&PTR trong tương lai.  

Ngành lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật mang tính đặc thù, ngoài các hoạt 

động gắn liền với sản xuất hàng hóa như gây trồng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm 

sản và cung cấp dịch vụ môi trường rừng, ngành lâm nghiệp còn có một sứ mạng quan 
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trọng là bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo, ổn 

định xã hội và an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, khi đầu tư cho lâm nghiệp phải đặc biệt 

quan tâm tới tính đặc thù này, cụ thể: 

Thứ nhất, sản xuất lâm nghiệp có chu kỳ dài, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, sử 

dụng nguồn lực đất đai lớn và mức độ rủi ro cao như cháy rừng, giá lâm sản không ổn 

định và đầu tư vào lâm nghiệp lợi nhuận không cao, thời gian thu hồi vốn chậm, v.v. Vì 

vậy, các dự án đầu tư vào BV&PTR phải được ưu tiên về lãi suất và thời gian vay dài. 

Thứ hai, sản xuất lâm nghiệp thực hiện trên một địa bàn rộng, hoạt động tái sản 

xuất tự nhiên là mang tính chủ đạo và mang tính thời vụ, do đó, Nhà nước phải xây dựng 

chính sách bảo hiểm rủi ro đối với đầu tư sản xuất trong lâm nghiệp. 

Thứ ba, sản xuất lâm nghiệp mang tính xã hội sâu sắc, có mối quan hệ mật thiết với 

các vấn đề đất đai, tài nguyên rừng, diễn ra tại vùng miền núi nơi có nhiều dân tộc ít 

người sinh sống và điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn; GĐGR với diện tích nhỏ 

và phân tán. Vì vậy, Nhà nước phải tăng cường đầu tư và có những chính sách ưu đãi về 

thuế, tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển lâm nghiệp ở vùng này; 

khi tính toán hiệu quả đầu tư, cần phải tính đến những giá trị gián tiếp về phòng hộ, bảo 

vệ môi trường, đa dạng sinh học, các DVMTR mà rừng đem lại. 

 Luật Đầu tư ra đời năm 2005 và năm 2014 quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của 

nhà đầu tư, theo đó Nhà nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư cũng 

như có những chính sách khuyến khích và ưu đãi cho các nhà đầu tư. Nhà nước cho phép 

các nhà đầu tư vào hoạt động trồng rừng và kinh doanh lâm sản được tự chủ trong đầu tư, 

kinh doanh; được tiếp cận, sử dụng các nguồn lực đầu tư; được quyền chuyển nhượng, 

điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư; được thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật [80].  

Luật BV&PTR năm 2004 quy định các nội dung đầu tư của Nhà nước cho 

BV&PTR, theo đó Nhà nước đầu tư cho các hoạt động BV&PTR đặc dụng, rừng phòng 

hộ, rừng giống quốc gia; bảo vệ các loại thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý 
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hiếm. Tùy theo từng loại rừng, Nhà nước có chủ trương, chính sách đầu tư khác nhau phù 

hợp với tính chất, mục tiêu quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng rừng. 

Để đầu tư cho BV&PTR trên từng lĩnh vực, Nhà nước có những chính sách khác 

nhau: Nhà nước có chính sách hỗ trợ cây giống, vật tư và kỹ thuật cho việc đầu tư trồng 

rừng gỗ lớn, quý, hiếm; xây dựng rừng giống; hỗ trợ cải tạo và làm giàu rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên nghèo, hỗ trợ bảo vệ những khu rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa đến kỳ 

khai thác; hỗ trợ một phần chi phí ban đầu nhằm khuyến khích phát triển rừng, đồng thời 

là để chi trả một phần giá trị môi trường do rừng trồng mang lại và bù đắp lợi nhuận thấp 

do tính đặc thù của nghề rừng [98].        

Nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư và tạo cơ chế hưởng lợi cho các thành phần 

kinh tế, cộng đồng tham gia đầu tư BV&PTR đặc dụng; nguồn tài chính đầu tư cho các 

khu rừng này chủ yếu từ ngân sách nhà nước (từ 80-90% tổng đầu tư cho rừng đặc dụng, 

70% đối với rừng phòng hộ), trong đó nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đầu 

tư cho rừng đặc dụng cũng được xem là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Các nguồn 

vốn ODA đầu tư cho các khu rừng đặc dụng tập trung chủ yếu vào các chương trình bảo 

tồn và phát triển nông thôn vùng đệm.  

c) Mô hình lâm nghiệp cộng đồng 

Có nhiều quan niệm khác nhau về cộng đồng, nhưng nhìn chung khái niệm cộng 

đồng dùng trong quản lý rừng được hiểu chính là “cộng đồng dân cư thôn, bao gồm toàn 

bộ các hộ gia đình, cá nhân sống trong cùng một thôn, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc 

hoặc đơn vị tương đương sống gắn bó với nhau qua hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đời 

sống văn hóa xã hội” [78].  

LNCĐ hay còn gọi là cộng đồng tham gia quản lý rừng, mặc dù chưa có một định 

nghĩa chính thức, nhưng LNCĐ ở Việt Nam được thừa nhận ở hai hình thức chính là 

QLRCĐ và QLRDVCĐ hoặc hình thức ĐQLR. Cả hai hình thức này có một đặc điểm 

chung là việc quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng đều do chính cộng đồng trực tiếp 

thực hiện, nhưng khác nhau ở quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng rừng của cộng đồng; 

nếu như đối với hình thức QLRCĐ, rừng do cộng đồng quản lý thuộc quyền sở hữu hoặc 
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quyền sử dụng rừng của chính cộng đồng đó, thì đối với hình thức QLRDVCĐ, rừng do 

cộng đồng quản lý thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng rừng của các chủ thể khác 

không phải là cộng đồng. Do đó, trên thực tiễn ở Việt Nam cách hiểu về LNCĐ đang 

được thừa nhận theo cách chung nhất là: Lâm nghiệp cộng đồng là một hình thức quản 

lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng do cộng đồng dân cư thôn thực hiện bao gồm cả 

rừng của cộng đồng và rừng của các thành phần kinh tế khác [116, tr.3]. 

Mô hình quản lý rừng cộng đồng 

QLRCĐ là hình thức mà mọi thành viên của cộng đồng tham gia quản lý và hưởng 

lợi từ khu rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của cộng đồng một cách chủ động 

theo kế hoạch, phương án, quy ước do chính cộng đồng xác lập, được hình thành chủ yếu 

thông qua chính sách GĐGR cho cộng đồng dân cư thôn; trong đó có một số khu rừng và 

đất rừng do cộng đồng tự công nhận và quản lý từ lâu đời [116]. QLRCĐ luôn chịu sự 

tác động, chi phối của nhóm các chủ thể liên quan như mô tả ở sơ đồ 2.4. 

 

Sơ đồ 2.4: Tham gia, ảnh hưởng của các nhóm chủ thể đến mô hình QLRCĐ 

Trong các chủ thể nêu ở sơ đồ 2.4 thì các chủ thể nhóm 1 thuộc tổ chức bên trong 

cộng đồng có vai trò quyết định và chủ động trong tổ chức, quản lý và hưởng lợi đối với 

rừng được giao; các chủ thể nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4 thuộc tổ chức bên ngoài cộng 

NHÓM 3 
Các tổ chức phi chính phủ (NGO):  
- Môi trường và bảo tồn; 
- Du lịch rừng; 
- Phát triển cộng đồng; 
- Khác. 

NHÓM 1 
Cộng đồng địa phương:  
- Cộng đồng sống vùng đệm; trong vùng đất 
rừng; 
- Các tổ chức truyền thông; 
- Các nhóm cộng đồng; 
- Đại diện cộng đồng (hội đồng thôn, bản…) 

NHÓM 2 
Chính quyền:  
- Chính phủ trung ương; 
- Chính quyền địa phương các cấp; 
- Cơ quan quản lý chuyên ngành về 
rừng và đất rừng. 

NHÓM 4 
- Các tổ chức lâm nghiệp; 
- Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; 
- Các tổ chức khoa học, đào tạo, dịch vụ; 
- Khác. 

Quản lý 
rừng 
cộng 
đồng 
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đồng có chức năng hỗ trợ, giúp đỡ và tư vấn cho cộng đồng; trong đó nhóm 2 thuộc 

nhóm có chức năng QLNN nên còn có trách nhiệm hướng dẫn, điều tiết và giám sát các 

hoạt động quản lý rừng của cộng đồng.  

Mô hình QLRCĐ hình thành từ rất sớm, gắn liền với sự hình thành những khu vực 

cư trú của các cư dân bản địa theo dòng tộc. Tuy nhiên, trên phương diện quản lý rừng, từ 

giữa thập niên 1970, mô hình QLRCĐ mới chính thức được quan tâm và đề cập đến 

trong nghiên cứu khoa học và các văn bản pháp luật ở Việt Nam [114]. 

QLRCĐ luôn gắn liền với quyền sử dụng rừng và đất rừng và do đó, điều kiện tiên 

quyết cần phải có một hệ thống thể chế và các quy tắc vận hành mô hình QLRCĐ. Thể 

chế và các quy tắc này cần xem xét hết các yếu tố có liên quan để bảo đảm cho mô hình 

QLRCĐ vận hành thông suốt, hiệu quả. 

QLRCĐ là một cách thức quản lý rừng phổ biến hiện nay ở các nước, đem lại hiệu 

quả trong quản lý rừng, góp phần giảm nghèo ở các vùng miền núi; trong mô hình 

QLRCĐ, thì các tổ chức bên trong cộng đồng đóng vai trò quan trọng, từ việc ra quyết 

định bảo vệ, khai thác, sử dụng và hưởng lợi từ rừng đến việc tổ chức thực hiện và giám 

sát việc tổ chức thực hiện; các tổ chức bên ngoài như: Chính quyền các cấp và những tổ 

chức xã hội khác chỉ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ.  

Để đảm bảo cho mô hình QLRCĐ vận hành thông suốt và hiệu quả, đòi hỏi cộng 

đồng phải có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và quản lý; đây là một thách thức đối với các 

nước đang phát triển có nhiều rừng nhưng hạn chế về các nhóm năng lực; vì vậy, khi 

GĐGR cho cộng đồng quản lý, Nhà nước phải luôn quan tâm đến việc khuyến khích, hỗ 

trợ nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật cho cộng đồng. 

Mô hình QLRCĐ, xét trên quan điểm lợi ích chỉ có thể thành công khi ở đó người 

dân có vai trò quyết định về việc sử dụng rừng và đất rừng, đồng thời họ phải nhận được 

nhiều lợi ích từ việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến rừng, vấn đề này được 

chính phủ các nước cũng như Việt Nam hết sức quan tâm khi xây dựng và hoạch định 

chính sách khuyến khích, thúc đẩy mô hình QLRCĐ phát triển.  

Luật Đất đai 2003 và 2013 và Luật BV&PTR 2004 đều có quy định những vấn đề 

gắn liền với GĐGR cho cộng đồng. Theo Luật BV&PTR năm 2004, đối tượng rừng 
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được xem xét giao cho cộng đồng dân cư thôn quản lý gồm các loại: (1) Khu rừng hiện 

cộng đồng dân cư thôn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả; (2) khu rừng giữ nguồn nước 

phục vụ trực tiếp cho cộng đồng, phục vụ lợi ích chung khác của cộng đồng mà không 

thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; (3) khu rừng giáp ranh giữa các thôn, xã, 

huyện không thể giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà cần giao cho cộng đồng dân 

cư thôn để phục vụ lợi ích của cộng đồng [78]. 

Với cách tư duy pháp luật đó, cộng đồng đang được xem là một chủ rừng thực sự, 

với việc đòi hỏi xác lập rõ ràng quyền sử dụng đất, sử dụng rừng và cơ chế hưởng lợi. Do 

đó, mô hình QLRCĐ là mô hình đang được quan tâm và thúc đẩy ở Việt Nam. 

Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng hay mô hình đồng quản lý rừng 

Mô hình QLRDVCĐ hay ĐQLR là hình thức cộng đồng tham gia quản lý các khu 

rừng không thuộc quyền quản lý, sử dụng chung của cộng đồng mà thuộc quyền quản lý, 

sử dụng của các thành phần kinh tế khác có quan hệ trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu 

nhập và lợi ích của cộng đồng theo nguyên tắc quản trị chia sẻ với các chủ thể khác; theo 

đó, cộng đồng cùng chia sẻ quyền ra quyết định, trách nhiệm quản lý, cùng hưởng lợi và 

chia sẻ rủi ro với các bên tham gia. 

 Mô hình QLRDVCĐ là một hình thức cơ bản của LNCĐ đang được áp dụng phổ 

biến tại các nước trên thế giới, còn ở Việt Nam mới bắt đầu được nghiên cứu áp dụng 

trong thời gian gần đây. Trong khi mô hình QLRCĐ nhấn mạnh đến tính tự chủ trong 

quản lý và hưởng lợi của các thành viên trong cộng đồng, thì mô hình QLRDVCĐ (đồng 

quản lý rừng) nhấn mạnh đến sự tự nguyện liên kết, chia sẻ về quyền, trách nhiệm, lợi ích 

và rủi ro giữa các bên tham gia trong quản lý rừng. 

  Mô hình QLRDVCĐ được hình thành chủ yếu qua hình thức giao khoán quản lý 

bảo vệ rừng, do cơ quan lâm nghiệp nhà nước giao cho cộng đồng quản lý rừng thông 

qua hợp đồng giao khoán; đó là một một quá trình thương lượng, đàm phán giữa đại diện 

cộng đồng với các cơ quan lâm nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương để đi đến một 

thỏa thuận về các mục tiêu và giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên rừng.  

  Hình thức QLRDVCĐ bao gồm các đối tượng sau: 
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- Rừng và đất rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của các tổ chức lâm 

nghiệp nhà nước được giao khoán cho cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo vệ, 

khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, phục hồi rừng và trồng mới rừng theo hợp đồng khoán 

rừng và được hưởng lợi theo những cam kết giữa cộng đồng và cơ quan lâm nghiệp hoặc 

thực hiện theo hình thức ĐQLR;  

- Rừng và đất rừng của hộ gia đình và cá nhân là thành viên trong cộng đồng tự liên 

kết lại với nhau thành các nhóm hộ cùng quản lý để bảo vệ, hỗ trợ, đổi công cho nhau để 

tạo nên sức mạnh trong các hoạt động BV&PTR, sự hợp tác này trên cơ sở chia sẻ lợi ích 

cùng nhau và tự nguyện [116].  

QLRDVCĐ là một cách tiếp cận thay đổi bản chất của quản lý. Đó là cách tiếp cận 

từ dưới lên, từ việc xác định nhu cầu, ra quyết định quản lý đến lập kế hoạch và tổ chức 

thực hiện đều có sự tham gia của người dân và cộng đồng địa phương mà không mang 

tính áp đặt từ các cấp chính quyền hay các tổ chức tài trợ. 

Nguyên tắc của QLRDVCĐ là để cho chính người dân và cộng đồng địa phương 

được quyền tham gia nhiều vào việc lập kế hoạch quản lý, đưa ra sáng kiến chính sách; 

xây dựng và thực hiện hoạt động quản lý vì cộng đồng nói riêng và vì xã hội nói chung. 

Đây cũng là cách tư duy thể hiện một trong những hình thức phân quyền trong quản lý xã 

hội nói chung và trong quản lý rừng nói riêng. 

QLRDVCĐ là hình thức quản lý có sự tham gia của nhiều chủ thể gắn với việc 

phân chia nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cho từng chủ thể trong quản lý rừng; đó là 

những hoạt động gắn liền với lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc khai thác 

các nguồn lợi của rừng. Những chủ thể đó trong mô hình QLRDVCĐ có thể được phân 

loại thành nhiều nhóm: Các cơ quan QLNN; chính quyền địa phương; tổ chức lâm 

nghiệp nhà nước; tổ chức của cộng đồng; tổ chức phi chính phủ; hộ gia đình, cá nhân; 

doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân. 

Vì lợi ích riêng, cộng đồng có thể chính là những người kết hợp với các chủ thể 

khác phá hoại rừng. Vì thế, việc loại bỏ hay hạn chế sự tham gia của cộng đồng địa 

phương sống ở gần rừng vào việc ra quyết định liên quan đến quản lý và sử dụng tài 
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nguyên rừng mà vốn dĩ là sinh kế lâu đời của họ sẽ tạo nên những mâu thuẫn lợi ích sâu 

sắc và chính họ sẽ là những người xâm hại tài nguyên rừng vì mưu sinh. 

QLRDVCĐ là một cách tiếp cận mang tính tích cực, thay đổi từ quản lý rừng tập 

trung vào các chủ thể nhà nước sang có sự tham gia tích cực của các chủ thể là cộng đồng 

và hộ gia đình, cá nhân; sự chuyển đổi này nhằm mục tiêu gia tăng tiếng nói của người 

dân và cộng đồng sử dụng tài nguyên rừng hiện đang đứng bên ngoài quá trình quản lý 

rừng, được tham gia vào xây dựng và trực tiếp thực hiện quản lý rừng vì lợi ích chung 

của xã hội và của chính họ.   

2.2. Khái niệm, nguyên tắc, nội dung, vai trò của quản lý nhà nước về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng 

2.2.1. Tổng quan quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

2.2.1.1. Quản lý nhà nước về xã hội hóa 

XHH, về nguyên tắc là mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ 

chức xã hội và cá nhân vào những hoạt động vốn thuộc độc quyền của nhà nước, điều 

này đặt ra hai vấn đề cần quan tâm: 

Một là, nhà nước với tư cách là chủ thể QLNN và quyết định những vấn đề, nội 

dung, chính sách liên quan đến huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ 

chức xã hội và cá nhân vào quá trình thực thi các hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực 

khác nhau nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho xã hội. 

Hai là, nhà nước với tư cách là một trong những chủ thể tham gia vào quá trình 

XHH trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho xã hội, công dân. 

Đây là hai lĩnh vực đòi hỏi phải có sự phân định cụ thể và xác định đúng nội hàm, 

theo đó QLNN về XHH gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Tạo ra khuôn khổ pháp luật chung để mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức xã hội 

và cá nhân dựa vào đó để tiến hành các hoạt động có liên quan trên tất cả các lĩnh vực đã 

được quy định. Một khuôn khổ pháp luật cụ thể, rõ ràng, có hiệu lực sẽ là nền tảng cơ bản 

để các chủ thể khác nhau có thể cùng tham gia vào hoạt động liên quan đến cung cấp 

hàng hóa và dịch vụ cho xã hội; 
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- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật: Tùy thuộc vào từng giai đoạn và lĩnh vực 

cụ thể, nhà nước phải đề ra các chính sách nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ 

và tạo điều kiện cho các chủ thể cùng tham gia. Trong đó, hệ thống những chính sách 

như: Tài chính, nhân lực, thuế, tín dụng và hưởng lợi là những chính sách cơ bản tạo 

động lực thu hút và khuyến khích các chủ thể ngoài nhà nước tham gia vào quá trình 

cung cấp dịch vụ và hàng hóa; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ 

công; tức là, ngoài việc phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật, nhà nước đóng vai trò 

là trọng tài, xem xét, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, tạo ra môi trường lành mạnh 

cho hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho xã hội, công dân. 

 

Sơ đồ 2.5: Nhà nước vừa quản lý nhà nước vừa tham gia cung cấp dịch vụ công 

Tất cả những hoạt động mang tính QLNN đã nêu trên nhằm điều tiết hoặc hạn chế 

sự độc quyền cá nhân, tổ chức trong hoạt động cung cấp dịch vụ công; điều chỉnh lợi ích, 

quyền sở hữu, quyền sử dụng, sự hưởng thụ và khuynh hướng của sở hữu cá nhân; đảm 

bảo tính công bằng trong trong quan hệ sở hữu và lợi nhuận từ quyền sở hữu; điều phối 

và hài hòa giữa lợi ích cá nhân, nhà nước và xã hội [41, tr.155], [42, tr.43]. 

Hoạt động cung 
cấp dịch vụ, hàng 

hóa 

- Những dịch vụ, 
hàng hóa mà tư 
nhân không làm, 
không muốn làm 
mà xã hội có nhu 
cầu; 
- Những dịch vụ 
mà nhà nước 
cạnh tranh, làm 
tốt hơn tư nhân 
với cùng chi phí 
xã hội. 

Nhà nước 
và hệ 
thống các 
cơ quan 
nhà nước 

Tạo ra 
khuôn khổ 
pháp luật 

Tổ chức thực 
hiện chính 
sách, pháp luật, 
động viên, 
khuyến khích, 
hỗ trợ, giúp đỡ 
và tạo điều 
kiện. 

Kiểm tra, 
giám sát, 
trọng tài 

- Khuôn khổ pháp 
luật trên lĩnh vực 
kinh tế; 
- Khuôn khổ trên 
lĩnh vực xã hội; 
- Khác. 

- Chính sách tài 
chính; 
- Chính sách thuế; 
- Chính sách hỗ trợ 
đào tạo; 
- Khác. 

Kiểm tra; 
Xử lý vi phạm. 
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Nhà nước vừa thực hiện chức năng QLNN, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ, 

hàng hóa cho xã hội, công dân. Tùy theo từng giai đoạn cụ thể của phát triển thể chế nhà 

nước mà vai trò của nhà nước trong hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa sẽ thay đổi. 

Nhà nước sẽ chuyển dần sự tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho các khu 

vực bên ngoài nhà nước và tập trung chủ yếu vào hoạt động QLNN. 

2.2.1.2. Quan niệm quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

 

Sơ đồ 2.6: Vai trò của nhà nước đối với quản lý quá trình xã hội hóa BV&PTR 
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thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân vào các hoạt động liên quan đến BV&PTR. 

Do đó, quan niệm về QLNN về XHH BV&PTR cũng được tiếp cận giống như nguyên 
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chính sách nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện, thu hút sự 
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tham gia của tất cả các chủ thể xã hội vào hoạt động BV&PTR; tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật; điều tiết, giám sát và dẫn dắt quá trình XHH BV&PTR đạt được mục 

tiêu đề ra. 

Với những phân tích trên, QLNN về XHH BV&PTR được hiểu như sau: “Quản lý 

nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng là sự tác động, tổ chức điều chỉnh quá 

trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và hành vi của các tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng trong các hoạt động đầu tư, quản lý bảo vệ và phát triển rừng do các cơ quan hành 

chính nhà nước thực hiện nhằm duy trì trật tự pháp luật, dẫn dắt quá trình xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra”. 

2.2.2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng 

 Để QLNN đối với quá trình XHH BV&PTR có hiệu lực, hiệu quả phải tuân thủ 

nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý và tổ chức hoạt động chung của nhà nước cũng như 

những nguyên tắc cụ thể, đặc thù của QLNN đối với quá trình XHH BV&PTR. 

Nguyên tắc chung: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân tham gia vào quản 

lý và giám sát; kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ; tuân thủ pháp luật, pháp chế; phân 

biệt QLNN với quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ công; công khai, minh bạch [38]. 

Những nguyên tắc đặc thù: 

- Nguyên tắc phân cấp cho chính quyền địa phương: BV&PTR gắn liền với ổn 

định xã hội và sinh kế người dân miền núi, các hoạt động BV&PTR chủ yếu diễn ra ở 

vùng vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, phân cấp nhiều hơn cho địa phương sẽ làm tăng hiệu 

quả hoạt động quản lý, giúp cho địa phương tăng tính chủ động, nâng cao năng lực quản 

lý, kịp thời ra những quyết định phù hợp và sát với thực tiễn, mở rộng và phát huy được 

các nguồn lực tại địa phương; tạo cơ hội mở rộng sự tham gia của nhân dân, cộng đồng 

trong quá trình ra quyết định quản lý của các cơ quan QLNN. Chính quyền Trung ương 

phải phân cấp nhiều hơn cho chính quyền địa phương liên quan tới quyết định phân chia, 

sử dụng, quản lý và phát triển rừng ở địa phương; quyền sử dụng nguồn tài chính cho 

hoạt động BV&PTR phải được trao trực tiếp cho người thực hiện.  

- Nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia: Nhà nước phải có các chính 

sách, cơ chế hưởng lợi và điều tiết lợi ích giữa các bên tham gia, trong đó, đặc biệt quan 
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tâm, hỗ trợ các đối tượng là những người nghèo, người dân tộc ít người trong việc tiếp 

cận các nguồn tài nguyên rừng, tiếp cận về vốn và kỹ thuật; rừng phải đem lại sinh kế ổn 

định và lợi ích ngày một nhiều hơn cho người dân. 

- Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc: Trong quá trình triển khai XHH 

BV&PTR, nhà nước cần phải có các chính sách ưu tiên việc tuyển dụng con em đồng 

bào dân tộc ít người làm việc trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp lâm nghiệp; 

có chính sách ưu đãi về đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc ít người; có sự ưu đãi 

trong GĐGR, đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và các ưu đãi khác; đồng thời, đầu tư xây 

dựng nhiều hơn các công trình cơ sở hạ tầng ở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên rừng: 

Đây là nguyên tắc cơ bản, bao trùm nhất trong các nguyên tắc QLNN về XHH 

BV&PTR. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên rừng đang ngày một cạn kiệt, môi trường 

suy giảm nghiêm trọng, khí hậu biến đổi gây thiệt hạn lớn về vật chất và sức khỏe con 

người, thì nguyên tắc này càng trở lên quan trọng và cần phải thực hiện một cách triệt để. 

2.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

Mỗi quốc gia đều đưa ra những văn bản pháp luật quy định nội dung QLNN về 

BV&PTR. Luật BV&PTR 2004 của Việt Nam, đã quy định những nội dung cơ bản về 

QLNN đối với BV&PTR, đó là: 

- Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BV&PTR; 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch, kế 

hoạch BV&PTR trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương; 

- Tổ chức điều tra, xác định, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và trên 

thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; 

- Thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất rừng; 

- Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; 

- Lập và quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng và đất rừng; tổ chức đăng ký, công nhận 

quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, quyền sử dụng rừng; 

- Cấp, thu hồi các loại giấy phép theo quy định của pháp luật về BV&PTR; 
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- Tổ chức việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, quan hệ hợp 

tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực cho việc BV&PTR; 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BV&PTR; 

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về BV&PTR; 

- Giải quyết tranh chấp về rừng [78].  

XHH BV&PTR như trên đã phân tích, đòi hỏi Nhà nước có vai trò rất lớn trong 

việc tạo ra một khuôn khổ pháp luật dựa trên Luật đất đai, Luật BV&PTR để khuyến 

khích mọi thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào BV&PTR. QLNN về 

XHH BV&PTR là Nhà nước sử dụng những quyền cơ bản của mình để ban hành các 

chính sách thu hút sự tham gia của mọi chủ thể xã hội vào BV&PTR.  

Nội dung cơ bản QLNN đối với XHH BV&PTR là: 

- Ban hành hệ thống chính sách, pháp luật để thực hiện việc XHH BV&PTR; 

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về XHH BV&PTR: Tổ chức triển khai 

hướng dẫn, hỗ trợ công tác GĐGR; xây dựng chính sách đầu tư và thu hút các nguồn vốn 

đầu tư nhằm khuyến khích các chủ thể tham gia đầu tư cho các hoạt động BV&PTR; 

khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng thực hiện mô hình LNCĐ; 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về XHH 

BV&PTR; điều chỉnh những sai lệch trong quá trình thực hiện, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và xử lý các hành vi vi phạm về XHH BV&PTR. 

2.2.3.1. Ban hành hệ thống chính sách, pháp luật để thực hiện việc xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng 

Về giao đất, giao rừng 

Luật Đất đai cũng như Luật BV&PTR đều khẳng định việc Nhà nước sẽ tiến hành 

GĐGR cho các thành phần kinh tế như: Các cơ quan lâm nghiệp nhà nước, các tổ chức, 

hộ gia đình cá nhân và cộng đồng để BV&PTR. Đồng thời, văn bản pháp luật nhà nước 

cũng xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trên, nhằm tạo điều kiện để họ 

khai thác sử dụng đất rừng, rừng hợp lý, cụ thể là: 

 - Nhà nước GĐGR đặc dụng không thu tiền sử dụng đất, sử dụng rừng đối với các 

ban quản lý rừng đặc dụng; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào 
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tạo, dạy nghề về lâm nghiệp để quản lý, BV&PTR đặc dụng theo quy hoạch, kế hoạch đã 

được phê duyệt, quyết định; 

- Nhà nước GĐGR phòng hộ không thu tiền sử dụng đất, sử dụng rừng đối với các 

ban quản lý rừng phòng hộ; tổ chức kinh tế; đơn vị vũ trang nhân dân; hộ gia đình, cá 

nhân đang sinh sống tại đó để quản lý, BV&PTR phòng hộ theo quy hoạch, kế hoạch 

được phê duyệt, và phù hợp với quy định của Luật Đất đai; 

- Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng 

không thu tiền sử dụng rừng đối với hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó trực tiếp 

lao động lâm nghiệp; tổ chức kinh tế sản xuất giống cây rừng; đơn vị vũ trang nhân dân 

sử dụng rừng sản xuất kết hợp với quốc phòng, an ninh; ban quản lý rừng phòng hộ trong 

trường hợp có rừng sản xuất xen kẽ trong rừng phòng hộ đã giao cho ban quản lý; 

- Nhà nước GĐGR sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng có thu 

tiền sử dụng rừng đối với các tổ chức kinh tế; 

-  Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng đối với người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư về lâm 

nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để BV&PTR 

kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ 

dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường; 

- Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê rừng sản xuất 

để sản xuất lâm nghiệp, kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, kinh 

doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường; 

- Nhà nước cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài thuê rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp theo quy 

định của pháp luật về đầu tư, kết hợp sản xuất lâm nghiệp - nông nghiệp - ngư nghiệp, 

kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường [78], [82]. 

Đồng thời, các cơ quan QLNN như Bộ NN&PTNT; Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành các văn bản mang tính lập quy hướng dẫn chi tiết việc GĐGR. Các văn bản này 

quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
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nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước; quy định về giao đất lâm nghiệp 

cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; quy định 

về quy định khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng; quy định về 

giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài 

vào mục đích lâm nghiệp [8], [22], [26], [96]. 

Tất cả các nước, cũng như ở Việt Nam, việc triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật có liên quan đến quản lý về đất đai, rừng được phân cấp cho các cơ quan chức năng 

và chính quyền địa phương các cấp. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia việc 

phân cấp sẽ khác nhau. Những nội dung liên quan đến GĐGR, cho thuê rừng và đất rừng 

được phân cấp cho các cơ quan QLNN như: Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND các cấp có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định rõ trong Luật Tổ chức 

Hội đồng nhân dân và UBND năm 2003; các Nghị định của Chính phủ quy định về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Bộ và Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội 

dung về giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp [19]. 

Về đầu tư và thu hút đầu tư 

Ngành lâm nghiệp là một ngành cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong một thời gian dài, 

do vậy ngân sách nhà nước không thể đáp ứng so với nhu cầu phát triển mà Nhà nước 

phải có những chính sách thu hút các nguồn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước vào các 

hoạt động phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là hoạt động BV&PTR nhằm khuyến khích 

phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại; khuyến khích phát triển 

QLRCĐ, phát triển hợp tác xã lâm nghiệp kiểu mới; khuyến khích khu vực tư nhân và 

các tổ chức phi chính phủ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm 

bằng hình thức đấu thầu công khai. Cụ thể, Nhà nước cần xây dựng và ban hành một số 

chính sách cơ bản sau: 

- Chính sách hỗ trợ tài chính thông qua hình thức miễn, giảm thuế thu nhập trong 

những khoản thời gian nhất định, đặc biệt trong thời gian rừng chưa cho thu nhập; 

- Chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất khi cho vay để đầu tư vào BV&PTR; 

- Hỗ trợ miễn, giảm thuế nhập khẩu các loại máy móc phục vụ cho BV&PTR; 
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- Nhà nước vận động các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ thông qua ODA để hỗ trợ 

các chủ rừng qua các dự án BV&PTR; 

- Xây dựng Quỹ BV&PTR thông qua nguồn thu từ chi trả DVMTR, đây là nguồn 

vốn lớn, nhiều tiềm năng và ổn định có thể huy động để đầu tư cho hoạt động BV&PTR 

qua đó khuyến khích các chủ thể tham gia tích cực vào các hoạt động BV&PTR; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách cho việc phát triển vùng nguyên liệu rừng, đầu tư 

trồng rừng và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, nhằm tạo động 

lực và khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào BV&PTR; 

- Xây dựng chính sách ưu đãi nhà đầu tư khi nhận GĐGR ở vùng sâu, vùng đặc 

biệt khó khăn liên quan đến hoạt động BV&PTR; các chính sách ưu đãi cụ thể: Miễn 

giảm tiền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp;  

- Có chính sách ưu đãi tín dụng đối với các dự án bảo vệ, chăm sóc và trồng mới 

rừng, gia tăng kỳ hạn, giảm lãi suất và đơn giản các thủ tục cho vay, Nhà nước thực hiện 

vai trò trọng tài đối với các tranh chấp trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực BV&PTR; 

- Xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ các chủ rừng, các chủ thể kinh tế LDLK với 

nhau để thực thi các hoạt động BV&PTR [14]. 

 Các nhóm chính sách nêu trên nếu Nhà nước ban hành và cam kết thực hiện sẽ 

huy động nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư vào các diện tích rừng và đất 

rừng được giao để tiến hành các hoạt động liên quan đến BV&PTR. Đầu tư vào các lĩnh 

vực liên quan đến BV&PTR là những hoạt động đầu tư mang tính dài hạn, cần nhiều vốn 

và ban đầu không có thu nhập. Do đó, Nhà nước cần có những chính sách tài chính đặc 

biệt cho các hoạt động liên đến đầu tư như đã nêu ở trên. 

Một trong những chính sách để tạo nguồn vốn đầu tư cho BV&PTR được Nhà 

nước quan tâm là khuyến khích LDLK trong BV&PTR. Trong văn bản pháp luật 

BV&PTR, Nhà nước đã đưa ra những quy định nhằm tạo cơ hội để các chủ thể được 

Nhà nước GĐGR có thể thực hiện LDLK [78]. Những quyền mà pháp luật xác lập cho 

từng loại chủ rừng như: Được thế chấp, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sử dụng rừng, đây là những cơ sở pháp lý để các chủ rừng có thể thực hiện 

LDLK với các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ lâm sản.  
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Hiện nay nhiều mô hình LDLK đem lại hiệu quả, trong đó có mô hình liên kết “bốn 

nhà” đang được Nhà nước khuyến khích phát triển. Trong lâm nghiệp, đó là mô hình liên 

kết giữa các chủ rừng trồng rừng nguyên liệu với các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ 

lâm sản, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan QLNN về lâm nghiệp và các nhà khoa học. 

 

 

Sơ đồ 2.7: Mô hình liên kết “4 nhà” trong bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 

Việt Nam, với nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế 

quốc tế, việc LDLK trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp là một nhu cầu tất 

yếu khách quan và là phương thức hữu hiệu được lựa chọn nhằm thu hút các nguồn đầu 

tư, tăng thêm sức mạnh, hiệu quả và tính cạnh tranh.  

Trong quá trình LDLK, vai trò nhà nước thể hiện ở những nội dung cơ bản sau: 

Một là, Nhà nước với vai trò là bà đỡ (xóa bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi) 

như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai 

các hoạt động LDLK, cung ứng tín dụng, xây dựng các quỹ bảo hiểm rủi ro; xây dựng 

kết cấu hạ tầng, xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường; điều phối lợi ích của các 

bên tham gia, đặc biệt là người lao động, phân bổ nguồn tài nguyên rừng và đất rừng. 
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Hai là, Nhà nước có vai trò định hướng, hỗ trợ, khuyến khích và điều tiết hoạt động 

LDLK thông qua việc lập chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình đổi mới hoạt động 

kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cũng như thông qua các chính sách thuế, chính sách tín 

dụng, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư. Ngoài vai trò dẫn dắt và điều phối, sự hỗ 

trợ giúp đỡ của nhà nước còn để gắn kết mối quan hệ giữa các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp và người lao động, đem lại lòng tin cho các nhà đầu tư. 

Ba là, Nhà nước kiểm soát, hạn chế những mặt trái của hoạt động LDLK nhằm 

đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật và chính sách của nhà nước, bảo vệ 

các quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia, hướng hoạt động LDLK đến hiệu 

quả và phát triển bền vững. Nhà nước thực hiện chính sách xã hội thông qua các chính 

sách khuyến khích, ưu đãi cho các mô hình LDLK ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 

biệt khó khăn, đối tượng tham gia là những người dân nghèo để thu hút nhà đầu tư. 

Bốn là, Nhà nước với vai trò là trọng tài giải quyết và phân xử các tranh chấp phát 

sinh trong quá trình triển khai hoạt động LDLK. Trong bối cảnh kinh tế nước ta đang hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng và thực hiện theo cơ chế thị trường, các mối quan 

hệ kinh tế đa dạng và đan xen phức tạp thì vai trò trọng tài của nhà nước ngày càng trở 

nên quan trọng trong việc phân xử, điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. 

 Nhà nước khuyến kích phát triển quan hệ liên kết giữa các hộ sản xuất nông lâm 

nghiệp, với các cơ sở chế biến, thương mại, cơ sở nghiên cứu khoa học với chủ trương 

phát triển nhiều hình thức sản xuất như: Phát triển kinh tế hộ, trang trại nông lâm nghiệp, 

tổ hợp tác và hợp tác xã lâm nghiệp; thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ "bốn nhà" [2], [3]. 

Về lâm nghiệp cộng đồng 

Để thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng thực hiện mô hình LNCĐ, Nhà 

nước ban hành các chính sách, pháp luật nhằm điều chỉnh những nội dung cơ bản sau: 

Trước hết, phải xác định cơ sở pháp lý của các loại rừng và từ đó có thể phân loại 

hình thức quản lý; rừng và đất rừng ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều 

được phân chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên cơ sở khoa học lâm sinh, khoa học 

quản lý nhằm thuận lợi cho việc trao quyền quản lý rừng cho các chủ thể.  
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Hai là, Nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể về địa vị 

pháp lý của cộng đồng, quyền sở hữu, quyền hưởng dụng của cộng đồng trong LNCĐ. 

Nếu xác lập đúng, đủ quyền của cộng đồng là: Quyền sở hữu và quyền hưởng dụng từ 

rừng, sẽ tạo ra cơ chế để khuyến khích sự tham gia đích thực của cộng đồng; đồng thời 

tạo cơ chế để cộng đồng thực thi các quyền này trên thực tiễn, quy định rõ mối quan hệ 

của các chủ thể bên ngoài, đặc biệt là Nhà nước với cộng đồng trong quản lý rừng. 

Pháp luật Việt Nam hiện không quy định quyền sở hữu tư nhân đối với rừng và đất 

rừng được giao; Nhà nước chỉ trao quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, không trao 

cho quyền sở hữu; trong quyền sở hữu rừng, Nhà nước chỉ quy định quyền sở hữu rừng 

tư nhân đối với rừng sản xuất là rừng trồng (trong trường hợp chủ rừng tự bỏ vốn ra trồng 

rừng) ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với cây trồng, vật nuôi và tài sản 

gắn liền với đất rừng trong thời hạn được giao [78]. Điều này hiện đang gây nhiều trở 

ngại trong quá trình triển khai mô hình LNCĐ. 

Thực tiễn chỉ ra rằng, người dân trong cộng đồng đóng vai trò quyết định cho sự 

thành công của BV&PTR. Tuy nhiên, huy động sự tham gia của người dân vào quản lý, 

BV&PTR phụ thuộc rất lớn vào vai trò của Nhà nước đã làm gì để thu hút họ. Điều này 

hoàn toàn phụ thuộc vào tính bền vững, ổn định của khuôn khổ pháp luật cũng như hệ 

thống các chính sách liên quan đến rừng và đất rừng; trong đó, chính sách tài chính để hỗ 

trợ cho mô hình LNCĐ là rất quan trọng.  

2.2.3.2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng  

Tổ chức triển khai hướng dẫn, hỗ trợ công tác GĐGR 

- Nhà nước thành lập bộ máy các cơ quan QLNN về lâm nghiệp để tổ chức triển 

khai hỗ trợ công tác GĐGR: Tổ chức triển khai công tác GĐGR là các cơ quan QLNN 

về lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Ở Trung ương, giúp cho Chính phủ 

QLNN về GĐGR chủ yếu hai bộ là Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

trong đó Bộ NN&PTNT là chủ trì và Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan trực thuộc Bộ trực 

tiếp tham mưu và triển khai công tác này. Ở địa phương, gồm UBND các cấp, giúp cho 

UBND các cấp này là sở NN&PTNT (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm) và sở Tài nguyên 
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và Môi trường đối với cấp tỉnh; phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm và phòng Tài nguyên 

và Môi trường đối với cấp huyện; ở cấp xã cũng thành lập các bộ phận tương tự. 

Các cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc GĐGR, chuyển 

mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương; xây dựng quy chế, quy trình, thủ tục, quy phạm và tiêu chuẩn 

định mức liên quan đến GĐGR, sử dụng và kinh doanh rừng, cơ chế hưởng lợi từ 

rừng; thực hiện việc tổ chức chỉ đạo xây dựng các đề án, phương án GĐGR, cho 

thuê rừng, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và thẩm định hồ sơ GĐGR. 

Các cơ quan này còn có nhiệm vụ tiến hành rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng 

trên bản đồ và ngoài thực địa làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch GĐGR; 

hướng dẫn việc khảo sát, tổng kết, đánh giá kết quả GĐGR, cho thuê rừng, khoán 

quản lý bảo vệ rừng để kịp thời có những chính sách điều chỉnh kịp thời và phù 

hợp đối với từng vùng, từng loại rừng và từng đối tượng được GĐGR; hướng dẫn 

việc điều tra, khảo sát, thống kê diện tích, trữ lượng rừng và tài nguyên rừng, 

thường xuyên theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và 

xử lý những phát sinh trong quá trình triển khai; định giá các loại rừng làm cơ sở 

cho việc giao, cho thuê rừng, chia sẻ lợi ích từ rừng và tính thuế tài nguyên rừng; 

hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng; lập và quản lý hồ sơ giao, cho thuê rừng; công 

nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; cấp, thu hồi 

các loại giấy phép về BV&PTR theo quy định của pháp luật; tổ chức và chỉ đạo 

việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về GĐGR. 

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nội 

dung liên quan đến GĐGR đến các đối tượng là người dân và cộng đồng địa phương; 

cung cấp đầy đủ thông tin về GĐGR, về quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng; nắm bắt 

tình hình quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các chủ rừng. 

- Triển khai công tác hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho người dân và cộng đồng trong 

các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng và kinh doanh rừng, trong đó có việc xây dựng 

và triển khai mạng lưới khuyến lâm xuống cơ sở thôn, buôn; tổ chức hỗ trợ đào tạo nâng 
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cao năng lực, kỹ năng cho các chủ rừng, đặc biệt là đối với người dân và cộng đồng địa 

phương để họ có đủ khả năng bảo vệ và kinh doanh rừng một cách hiệu quả. 

- Nhà nước cung cấp và phân bổ nguồn lực cho công tác GĐGR: Để triển 

khai GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, Nhà nước phải huy động 

nguồn lực lớn về cả nhân lực và tài chính cho các hoạt động điều tra, khảo sát, 

đánh giá chất lượng rừng, thiết kế rừng; tổ chức thực hiện GĐGR ngoài thực địa, 

cấp sổ đỏ; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ và đào tạo chuyển 

giao kỹ thuật; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong GĐGR.  

- Hàng năm, Bộ NN&PTNT, UBND các cấp xây dựng kế hoạch, cấp kinh 

phí cho các chương trình, dự án GĐGR và dành phần lớn cho kinh phí cho hoạt 

động trực tiếp ở cơ sở. Nguồn vốn này được cung cấp chủ yếu từ ngân sách của 

địa phương, ngân sách Trung ương rất hạn chế; từ nguồn cho thuê rừng và đất lâm 

nghiệp; ngoài ra còn được lồng ghép từ các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia; các 

nguồn tài trợ từ các dự án của các tổ chức quốc tế đầu tư cho BV&PTR. 

Về tổ chức thực hiện chính sách đầu tư và thu hút đầu tư 

Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, tùy từng đối tượng chủ rừng và đối tượng rừng 

giao, Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và thu hút đầu tư phù hợp. 

 - Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư phát triển rừng đặc dụng 

+ Đối với các ban quản lý rừng: Nhà nước đảm bảo kinh phí sự nghiệp thường 

xuyên cho các hoạt động của bộ máy ban quản lý rừng và cấp kinh phí để ban quản lý 

chủ động thuê, khoán, hợp đồng với cộng đồng dân cư địa phương bảo vệ, bảo tồn rừng. 

+ Đối với cộng đồng địa phương thực hiện ĐQLR đặc dụng: Được Nhà nước hỗ 

trợ 40 triệu đồng/thôn/năm để tham gia ĐQLR với ban quản lý rừng đặc dụng, số tiền 

này được Nhà nước hỗ trợ gắn với kế hoạch cam kết bảo vệ rừng đặc dụng của thôn. 

+ Đối với tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư tư nhân: Nhà nước khuyến khích đầu 

tư vào các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, kinh doanh du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa 

học; được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được hưởng mức ưu đãi cao 

nhất theo quy định hiện hành của Nhà nước; thu hút nguồn đầu tư ngoài nhà nước vào 

các hoạt động kinh doanh du lịch trong rừng đặc dụng bằng cách cho phép chuyển đổi 
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trung tâm du lịch của ban quản lý rừng đặc dụng thành công ty cổ phần do ban quản lý 

rừng đặc dụng giữ cổ phần chi phối tối thiểu là 51% [100]. 

 - Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư phát triển rừng sản xuất 

+ Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng được GĐGR: Nhà nước 

khuyến khích đầu tư trồng rừng và chế biến lâm sản theo quy định của pháp luật và được 

hưởng lợi trực tiếp từ việc trồng rừng, khai thác và chế biến lâm sản. Đồng thời, được 

Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí ban đầu để khuyến khích phát triển rừng, chi trả một 

phần giá trị môi trường rừng và bù đắp lợi nhuận thấp do tính đặc thù của nghề rừng. 

+ Đối với các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng: Ở những vùng đặc biệt khó khăn, 

các xã biên giới, trồng rừng ở các xã có dân tái định cư được Nhà nước ưu đãi đầu tư và 

hỗ trợ vốn từ ngân sách, ngoài ra còn được hỗ trợ về cây giống, kinh phí khảo sát thiết kế, 

ký kết hợp đồng trồng rừng, các hoạt động khuyến lâm. 

+ Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng khảo nghiệm: Được Nhà 

nước hỗ trợ 60% giá thành trồng rừng theo phương án đã được phê duyệt. 

Ngoài ra, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ đầu tư với những hộ gia đình, cá nhân 

là người dân tộc thiểu số không thuộc vùng khó khăn; hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân 

trồng và quản lý rừng giống, đặc biệt là sản xuất cây giống chất lượng cao [98]. 

- Về tổ chức triển khai mô hình lâm nghiệp cộng đồng 

Trong hai thập niên trở lại đây, Ngành lâm nghiệp Việt Nam có sự chuyển đổi 

mạnh mẽ từ nền lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã hội hay LNCĐ với nhiều chủ 

thể tham gia BV&PTR; ngoài kinh tế lâm nghiệp nhà nước, Nhà nước còn coi trọng phát 

triển kinh tế lâm nghiệp hộ gia đình, kinh tế lâm nghiệp tư nhân. 

Mặc dù mô hình LNCĐ có rất nhiều ưu điểm, phù hợp với vùng miền núi kinh tế 

chưa phát triển như: Tạo ra sức mạnh cộng đồng, phát huy tính ưu việt trong văn hóa 

cộng đồng về quản lý tài nguyên rừng, hạn chế các mâu thuẫn phát sinh và đáp ứng nhu 

cầu sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và đây cũng là xu hướng chủ 

đạo của quản lý rừng ở Việt Nam trong thời gian tới, nhưng mô hình này cũng có những 

khó khăn như tính pháp nhân của cộng đồng chưa được quy định rõ và những hạn chế về 
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năng lực tài chính và quản lý của cộng đồng; vì vậy, Nhà nước có vai trò rất quan trọng 

trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho cộng đồng trong quản lý rừng.   

Để thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng thực hiện mô hình LNCĐ, Nhà 

nước phải thực hiện những nội dung cơ bản sau: 

+ Nhà nước phải có chính sách nhằm hỗ trợ cộng đồng tham gia BV&PTR. Thực 

tế của tất cả các nước chỉ ra rằng, các tổ chức cộng đồng thường rất hạn chế về năng lực. 

Để áp dụng mô hình LNCĐ, đòi hỏi nhà nước phải hỗ trợ cộng đồng phát triển năng lực 

tổ chức và quản lý rừng. Các thôn, buôn và cả cấp xã ở Việt Nam cũng nằm trong thách 

thức đó. Nhà nước cần đưa ra chính sách hỗ trợ thôn, bản, ấp xây dựng năng lực của họ; 

+ Vấn đề huy động vốn để cho các cộng đồng đầu tư vào các hoạt động quản lý, 

bảo vệ và kinh doanh rừng cũng là một thách thức của mô hình này. Đa số cộng đồng 

tham gia quản lý rừng gắn với nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng kinh tế - xã hội 

kém phát triển; vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cộng đồng về vốn đầu tư ban 

đầu, vốn để thuê các chuyên gia để tư vấn và đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng; 

+ Người dân và cộng đồng thiếu, hạn chế về kỹ thuật và kiến thức pháp luật về 

BV&PTR, hầu hết đều  áp dụng phương pháp và cách thức sản xuất truyền thống. Họ 

chưa đủ kiến thức về quản lý và kinh doanh rừng theo phương pháp hiện đại; vì vậy, khó 

áp dụng các mô hình canh tác mới nếu không có sự giúp đỡ của các chuyên gia. Đó chính 

là vấn đề mà Nhà nước phải quan tâm hỗ trợ để năng cao năng lực cho cộng đồng; 

+ Nhà nước hỗ trợ cho các cộng đồng trong việc khai thác và tiêu thụ sản phẩm từ 

rừng, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin thị trường cho cộng đồng từ khi bắt đầu sản 

xuất đến khi khai thác sản phẩm để cộng đồng có thể chủ động trong kinh doanh và 

không bị chèn ép khi tiêu thụ sản phẩm; 

+ Nhà nước cần có chính sách giúp đỡ cộng đồng phát triển hạ tầng; 

+ Nhà nước cần hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý cho cộng đồng. 

2.2.3.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

XHH BV&PTR là một nội dung rất quan trọng của QLNN nhằm nâng cao tính hiệu lực 
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trong QLNN, uốn nắn, xử lý và điều chỉnh kịp thời các sai phạm nhằm ngăn ngừa các 

hiện tượng tiêu cực, dẫn dắt quá trình XHH BV&PTR đi đúng hướng và đạt mục tiêu đề 

ra. Thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với 3 nội dung cơ bản của XHH BV&PTR như sau: 

Về giao đất, giao rừng 

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến GĐGR, cho thuê rừng ở các địa phương; xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực BV&PTR theo thẩm quyền. 

- Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn 

bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chế, quy trình, quy phạm về GĐGR; xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BV&PTR và GĐGR theo thẩm quyền. 

- Điều chỉnh những sai lệch trong quá trình thực hiện, giải quyết khiếu nại tố cáo 

và xử lý các hành vi vi phạm về GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng. 

Về đầu tư và thu hút đầu tư 

Trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, việc xẩy ra các 

mâu thuẫn, tranh chấp và xung đột lợi ích giữa các nhà đầu tư, nhà sản xuất kinh 

doanh và người lao động là điều không tránh khỏi. Trong nền kinh tế thị trường, 

việc tranh chấp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp càng có xu hướng 

gia tăng với nội dung phức tạp và mức độ gay gắt đòi hỏi Nhà nước phải giải 

quyết kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.  

Ở nước ta, hai cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp là hệ thống tòa án và hệ 

thống trọng tài thương mại. Khi tranh chấp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh xẩy 

ra, thường thì việc lựa chọn giải quyết qua con đường trọng tài sẽ tốt hơn, nhanh, 

gọn, có hiệu quả, hợp lý và ít tổn thất hơn. Chỉ khi nào không giải quyết được các 

tranh chấp qua con đường trọng tài thì mới giải quyết qua con đường tòa án. Tuy 

nhiên, thực tiễn trong thời gian qua ở nước ta, các tranh chấp về kinh tế, thương 

mại hầu như được giải quyết thông qua tòa án. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Nhà 

nước là phải có các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao vai trò của trọng tài thương 

mại trong các tranh chấp về kinh tế liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực BV&PTR. 
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Nhà nước phải kiểm soát, hạn chế những mặt trái của hoạt động đầu tư, LDLK 

nhằm đảm bảo các hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật và chủ trương chính sách 

của nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia, hướng 

hoạt động đầu tư, LDLK đến hiệu quả và phát triển bền vững. Nhà nước thực hiện 

chính sách xã hội thông qua các chính sách khuyến khích, ưu đãi cho các dự án đầu 

tư, mô hình LDLK ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, với đối 

tượng tham gia là những người dân nghèo để thu hút các nhà đầu tư. 

Nhà nước với vai trò là trọng tài trong việc giải quyết và phân xử các tranh 

chấp phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư, LDLK; trong bối cảnh 

kinh tế nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng và thực hiện theo 

cơ chế thị trường, các mối quan hệ kinh tế đa dạng và đan xen phức tạp thì vai trò 

trọng tài của Nhà nước ngày càng trở lên quan trọng trong việc phân xử, điều hòa 

và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. 

Về lâm nghiệp cộng đồng 

- Các cơ quan quản lý phải có cơ chế để phê duyệt một khuôn khổ pháp lý để các 

bên có liên quan có thể hỗ trợ và giám sát thực hiện mọi hoạt động của cộng đồng; 

- Nhà nước phải có cơ chế để giúp cộng đồng ngăn chặn xử lý những hành vi xâm 

hại của những người bên ngoài cộng đồng đến rừng của cộng đồng;  

- Nhà nước làm trọng tài giải quyết các tranh chấp và mâu thuẫn phát sinh với 

những tổ chức, cá nhân bên ngoài cộng đồng liên quan đến rừng do cộng đồng quản lý; 

- Các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan kiểm lâm, chính quyền xã ngoài việc 

hướng dẫn, hỗ trợ cộng đồng trong bảo vệ rừng, phát triển sinh kế còn có trách nhiệm 

thường xuyên kiểm tra phát hiện vi phạm và những diễn biến tài nguyên rừng ở những 

khu rừng và đất rừng đã giao cho cộng đồng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, 

đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi rừng và đất rừng nếu cộng đồng không triển khai 

các hoạt động quản lý bảo vệ để xẩy ra mất rừng hoặc khai thác lâm sản trái phép . 

Nói tóm lại, QLNN về XHH BV&PTR phải tập trung vào: 

Trước hết, Nhà nước phải xây dựng một khuôn khổ pháp luật thật rõ ràng, cụ thể 

cũng như hệ thống các thủ tục hành chính cần thiết, đơn giản để các chủ thể dễ dàng tham 
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gia đầu tư và tiến hành các hoạt động liên quan đến BV&PTR. Về quản lý, giao cho chủ 

thể trên những quyền gì về quản lý điều hành, can thiệp vào hoạt động quản lý điều hành 

như thế nào là những vấn cần phải nghiên cứu làm rõ. Kinh nghiệm của các nước chỉ ra 

rằng, mô hình LNCĐ không thể thành công nếu không xác định bằng văn bản pháp luật 

để xác lập rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền hưởng lợi từ rừng của cộng đồng. 

Đây là nội dung quan trọng nhất và cũng là vấn đề hạn chế, thách thức của nhiều nước, 

trong đó có Việt Nam về hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai và rừng.  

Hai là, Nhà nước phải ban hành những chính sách nhằm khuyến khích, động viên, 

hỗ trợ, giúp đỡ các chủ thể nêu trên tham gia vào hoạt động BV&PTR như: Chính sách 

hỗ trợ tài chính, hỗ trợ về thuế, hỗ trợ lãi suất tín dụng ưu đãi,chính sách hỗ trợ đào tạo 

nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ giống cây trồng,chính sách hỗ trợ tiếp thị thị trường. 

Đây là một điều kiện không thể thiếu được để thực hiện các hình thức XHH BV&PTR 

đã nêu trên cả ở Việt Nam cũng như các nước. 

Ba là, Nhà nước phải đóng vai trò trọng tài, giải quyết, xử lý việc không tuân thủ 

những quy định của pháp luật có liên quan.  

Bốn là, Nhà nước phải có chính sách hưởng lợi phù hợp và dễ thực hiện để người 

dân thực sự hưởng lợi ích trong thực hiện mô hình LNCĐ, lợi ích này phải được tính cho 

cả chủ thể bên trong và bên ngoài khu vực rừng cộng đồng, nếu không quan tâm đến vấn 

đề này sẽ không thể tạo sự phát triển bền vững. Nếu hạn chế người dân tiếp cận, khai 

thác, sử dụng tài nguyên rừng, nhưng không có những chính sách thích hợp thay thế để 

giúp người dân thỏa mãn nhu cầu sử dụng lâm sản và sinh kế thì họ sẽ gặp khó khăn về 

mưu sinh và quản lý rừng sẽ thất bại. Cơ chế phân chia lợi ích, về nguyên tắc phải có sự 

thống nhất, hài hòa, công bằng, bình đẳng giữa các bên tham gia trong phân chia. Nhà 

nước cần cụ thể hóa cơ chế chia sẻ lợi ích trong các mô hình XHH BV&PTR. Đây là vấn 

đề quan trọng đòi hỏi các nhà nước phải giải quyết khi áp dụng mô hình LNCĐ.  

2.2.4. Vai trò của quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

 Với đặc trưng riêng có của mình, nhà nước dù ở bất cứ chế độ chính trị nào cũng 

luôn thực hiện hai chức năng cơ bản là quản lý (cai trị) và phục vụ xã hội. Trong xã hội 

hiện đại, hai chức năng này có xu hướng thâm nhập vào nhau; với chức năng cai trị, nhà 
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nước có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều tiết xã hội nói chung nhằm đạt được 

mục đích là đảm bảo bảo trật tự, ổn định và phát triển của xã hội, trong đó có các hoạt 

động sản xuất vật chất và cung cấp dịch vụ công; và theo đó XHH BV&PTR cũng chính 

là một trong những đối tượng nhà nước cần phải quản lý và điều tiết.  

Mặc dù, XHH BV&PTR được hiểu là sự chuyển giao hoặc vận động, thu hút sự 

tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội như: Tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá 

nhân vào việc thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý bảo vệ rừng, gây trồng rừng, khai 

thác sử dụng rừng và cung cấp các dịch vụ từ rừng trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm, 

nhưng Nhà nước vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các hoạt động này. 

Trong quá trình đó, trách nhiệm và vai trò của Nhà nước không những không giảm bớt 

mà ngược lại Nhà nước cần phải tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi của mình như xây 

dựng môi trường pháp lý ổn định, định hướng, dẫn dắt, khuyến khích, hỗ trợ và điều tiết 

quá trình XHH BV&PTR đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, vai trò của 

QLNN là vô cùng quan trọng và có tính quyết định tới kết quả, hiệu quả của quá trình 

XHH BV&PTR, nhận định trên xuất phát từ những lý do cơ bản sau: 

Một là, XHH BV&PTR liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như đất đai, tài 

nguyên rừng, môi trường sinh thái, đầu tư, tín dụng cũng như liên quan đến nhiều chủ thể 

trong xã hội, vì vậy, để đảm bảo cho quá trình XHH BV&PTR phát triển theo đúng chủ 

trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt được mục tiêu đề ra, chỉ có 

Nhà nước với quyền lực công được trao và thông qua các công cụ quản lý vĩ mô như 

pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách mới đủ khả năng để tổ chức và điều tiết quá 

trình này đi đúng hướng, hạn chế những mặt trái, những xu hướng tiêu cực. 

Hai là, xuất phát từ chức năng quản lý và điều phối của mình, Nhà nước khi 

chuyển giao nhiệm vụ quản lý, BV&PTR cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực 

hiện phải có trách nhiệm trong việc hướng dẫn và tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho 

chủ thể này thông qua việc ban hành cơ chế chính sách; lập quy hoạch, kế hoạch và hệ 

thống các tiêu chuẩn, tiêu chí, định mức kỹ thuật liên quan đến các nội dung XHH 

BV&PTR; xây dựng hệ thống các văn bản quy định về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và 

quyền lợi của các bên tham gia trong quá trình XHH BV&PTR làm cơ sở cho việc triển 
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khai trên thực tiễn, tạo ra sự thống nhất trong quá trình thực hiện; tạo ra sự công bằng, 

dân chủ, an toàn, thuận lợi cho các chủ thể khi tham gia vào quá trình XHH BV&PTR. 

Ba là, để vận động và thu hút các nguồn đầu tư, sự tham gia rộng rãi của các tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng trong các hoạt động BV&PTR, Nhà nước có một vai trò 

không thể thiếu được trong việc hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia của các chủ thể thông 

qua các chính sách ưu đãi về đất đai, đầu tư, tín dụng, thuế, đào tạo nguồn nhân lực, v.v. 

Một mặt, Nhà nước có trách nhiệm cung cấp, huy động và điều tiết các nguồn lực cho 

các hoạt động BV&PTR, đảm bảo cho việc sử dụng các nguồn lực này một cách công 

bằng, hiệu quả. Mặt khác, Nhà nước tạo ra môi trường pháp lý chung, bình đẳng cho tất 

cả các thành phần kinh tế tham gia và có các chính sách ưu đãi đặc thù nhằm đảm bảo 

quyền lợi của những người nghèo, người dân tộc thiểu số cũng như khuyến khích việc 

đầu tư vào các dự án BV&PTR ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Bốn là, quá trình XHH BV&PTR luôn có sự tham gia của rất nhiều chủ thể trong 

xã hội, liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng như việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất, 

tài nguyên rừng, liên quan đến sinh kế của phần lớn người dân miền núi, do vậy rất dễ 

nẩy sinh những vi phạm pháp luật về BV&PTR, những mâu thuẫn, tranh chấp về lợi ích. 

Vì vậy, vai trò của Nhà nước trong quá trình XHH BV&PTR được thể hiện thông qua 

việc tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và xử lý các 

hành vi vi phạm trong quá trình XHH BV&PTR; định hướng phát triển và điều chỉnh các 

hoạt động này đi đúng hướng, đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra; giải quyết thỏa đáng lợi ích 

giữa nhà nước, xã hội và các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động BV&PTR. 

2.3. Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở một số nước trên 

thế giới và những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 

Ngày nay, nhìn chung ở đa số các nước trên thế giới đều áp dụng phương thức 

quản lý BV&PTR theo hướng tiếp cận có sự tham gia trực tiếp của nhiều chủ thể trong 

xã hội, trong đó hướng tiếp cận QLRDVCĐ là chủ yếu và được đặc biệt quan tâm.  

2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước ở châu Âu 

Các nước ở Châu Âu, mô hình QLRDVCĐ là mô hình được áp dụng phổ biến và 

được gọi theo nhiều cụm từ khác nhau như: Sự tham gia của công chúng trong bảo vệ và 
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khai thác rừng (PPF), quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CBFM), quản lý rừng bền vững 

(SFM). Cũng giống như cụm từ XHH BV&PTR ở Việt Nam, những cụm từ trên vẫn 

chưa có những cách tiếp cận chuẩn tắc. Nhưng nhìn chung các mô hình này đều hướng 

đến sự hợp tác mang tính xây dựng giữa các bên, các quyết định đưa ra được các bên 

đồng thuận và dễ dàng cam kết thực hiện, cụ thể như sau: 

- Gia tăng nhận thức và thừa nhận chung về lợi ích gắn với rừng; khuyến khích tất 

cả các bên tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề liên quan đến rừng và thực hiện; 

- Gia tăng tính minh bạch và trách nhiệm báo cáo trong quá trình quyết định; 

- Xác định, giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến rừng công bằng, bình đẳng; 

- Tối đa hóa lợi ích tổng thể của rừng; chia sẻ chi phí lợi ích một cách công bằng và 

bình đẳng; gia tăng sự chấp nhận của xã hội về quản lý rừng bền vững [117]. 

Sự tham gia của người dân ở mô hình CBFM ở Châu Âu có nhiều dạng nhưng có 

thể rút ra ở 4 nhóm sau: (1) Tham gia vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, 

chính sách về rừng; (2) tham gia vào các dự án đầu tư công đối với các loại rừng chuyên 

dụng; (3) tham gia vào kiểm toán công các dự án rừng; (4) tham gia vào các loại hình hội 

đồng bộ trưởng tư vấn quản lý mâu thuẫn [122]. 

2.3.2. Kinh nghiệm của một số nước Châu Phi 

Các nước ở Châu Phi có một đặc điểm tương đồng với Việt Nam ở chỗ người dân 

sống ở gần rừng là những người nghèo, sống phụ thuộc vào rừng, nạn phá rừng làm 

nương rẫy là những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm rừng ở Châu lục này.  

Các nước ở Châu Phi như Gambia và Ethiopia đã triển khai cách thức quản lý rừng 

theo 3 mô hình chủ yếu là: Quản lý rừng cộng đồng (CFM-Community Forest 

management), quản lý rừng có sự tham gia (PFM- Participatory Forest Management) và 

liên doanh quản lý vườn quốc gia JFPM (Joint Forest Park Management). Trong các mô 

hình này luôn lấy người dân địa phương làm trọng tâm, người dân được tham gia một 

cách đầy đủ, trọn vẹn trong lập kế hoạch, ra quyết định, tổ chức thực hiện và quản lý 

nhằm tạo ra một sự hiểu biết sâu rộng của tất cả những ai liên quan đến BV&PTR.  
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Chính phủ đã xây dựng một khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm bảo vệ lợi ích của các 

bên tham gia; điều chỉnh lại các luật liên quan đến rừng, phân loại rừng cho phù hợp với 

việc phân quyền quản lý rừng cho chính quyền địa phương và cộng đồng; sửa đổi lại một 

số nội dung của luật chính quyền địa phương để có thể hình thành các Hội đồng vùng 

quản lý rừng; tổ chức lại dịch vụ rừng từ trung ương đến địa phương [127]. 

Mô hình QLRCĐ thực hiện dựa trên các nguyên tắc: (1) Cơ cấu thực hiện phải đa 

dạng, trong đó vai trò khuyến lâm của Bộ Lâm nghiệp, các tổ chức phi chính và các bên 

tham gia khác được phân định rõ; (2) sự tham gia của người dân, từ những người quản lý, 

già làng đến người chủ hộ; (3) cung cấp tài liệu liên quan đến trồng cây, đến hoạt động 

của quản lý rừng cộng đồng, trợ cấp một phần chi phí đi lại để họp chung. 

 Vận hành mô hình này do một ủy ban rừng cộng đồng được người dân địa phương 

bầu ra để đại diện cho cộng đồng điều hành và quản lý. Ủy ban này có nhiệm vụ lập kế 

hoạch, thực hiện kế hoạch, giám sát và thực thi các hoạt động theo quy định. Các thành 

viên của ủy ban này được đào tạo về kiến thức và kỹ năng quản lý điều hành. Các kỹ 

thuật, công nghệ được áp dụng trong mô hình phải mang tính tự nhiên, đơn giản, không 

đòi hỏi công nghệ cao. Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi và 

mối quan hệ giữa các bên liên quan được thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật. Cơ chế 

chia sẻ lợi ích từ rừng cộng đồng được quy định chung là: 15% lợi ích thu được từ rừng 

cộng đồng chuyển cho Quỹ rừng trung ương; 85% còn lại để cho cộng đồng, và 85% 

(100%) sẽ được chia thành 2 phần: 40% Quỹ rừng địa phương và 60% cho phát triển 

cộng đồng (do cộng đồng quy định) [128]. 

2.3.3. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á 

 Ở Châu Á, rừng phần lớn vẫn do nhà nước trực tiếp quản lý nhưng có xu hướng 

chuyển sang mô hình ĐQLR giữa nhà nước và người dân, quan tâm phát triển rừng cộng 

đồng, diện tích rừng do tư nhân quản lý còn hạn chế. Tùy từng giai đoạn lịch sử và sự 

phát triển của mỗi nước, phân cấp quản lý rừng được thực hiện ở nhiều cấp độ: (1) Nhà 

nước quản lý hoàn toàn, người dân không được khai thác và sử dụng bất kỳ các sản phẩm 

nào từ rừng; (2) nhà nước quản lý các sản phẩm chính, người dân được khai thác các sản 
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phẩm phụ; (3) nhà nước ký hợp đồng bảo vệ rừng với người dân và cộng đồng địa 

phương, người dân và cộng đồng được hưởng các sản phẩm nông lâm kết hợp và được 

nhà nước trả công bảo vệ; (4) nhà nước và người dân đồng quản lý các khu rừng, các sản 

phẩm gỗ và lâm sản phụ được phân phối theo tỷ lệ giữa nhà nước và người dân theo hợp 

đồng thỏa thuận; (5) nhà nước hỗ trợ đầu vào, người dân chăm sóc, bảo vệ rừng, sản 

phẩm thu được chia theo tỷ lệ đầu tư [69, tr.17-20].  

Về mặt luật pháp và chính sách, các chính phủ công nhận quyền sử dụng đất lâu dài 

của cộng đồng, cấp GCNQSDĐ cho cá nhân và cộng đồng được giao đất rừng. Ngoài 

hình thức giao rừng, nhà nước còn ký hợp đồng cho thuê rừng hoặc khoán quản lý bảo vệ 

rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ hoặc cộng đồng. Đối với đất rừng do tổ tiên để lại nhà 

nước hợp thức hóa bằng cách ký hợp đồng giao quyền quản lý cho họ. Cộng đồng được 

khai thác gỗ và lâm sản theo quy định của pháp luật và phân chia lợi nhuận cho cộng 

đồng theo sự đóng góp, đồng thời được hưởng quyền thừa kế. 

Khi triển khai mô hình CBFM, các nước Châu Á tiếp cận theo phong tục, truyền 

thống. Đó là những khu rừng chung, rừng nông nghiệp, rừng tâm linh do cộng đồng quản 

lý một cách tự phát theo tập quán của mỗi vùng có sự kết hợp chặt chẽ giữa pháp luật với 

luật tục; nhà nước cho phép sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động quản lý rừng, 

trong đó quy định rõ những nội dung về quyền, trách nhiệm của cộng đồng[129], [131].  

2.3.4. Những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 

Từ những phân tích trên có thể rút ra những bài học trong việc triển khai mô hình 

quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở Việt Nam: 

Một là, để tạo cơ sở nền tảng bền vững chắc cho áp dụng mô hình CBFM, Chính 

phủ phải ban hành những chính sách tổng thể mang tính quy phạm; quy định rõ quyền sở 

hữu và quyền sử dụng rừng và đất rừng để khuyến khích các nhà đầu tư vào BV&PTR. 

Các chính sách này phải tạo điều kiện thuận lợi hơn là cấm đoán và cưỡng chế. 

Hai là, Nhà nước cần tạo ra một cơ chế pháp lý để xác định cụ thể quyền chủ rừng 

đối với đất rừng được giao để hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; cần phải 

công khai, minh bạch trong việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ lợi ích 
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của các bên tham gia; điều chỉnh lại các luật liên quan đến rừng, phân loại rừng cho phù 

hợp với việc phân quyền quản lý rừng cho chính quyền địa phương và cộng đồng. 

Ba là, phải thay đổi trong cách thức quản lý rừng của các cơ quan QLNN, từ sự áp 

đặt mang tính cưỡng chế sang động viên, khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện 

thuận lợi để hỗ trợ người dân; luôn lấy người dân địa phương làm trọng tâm, người dân 

được tham gia một cách đầy đủ, trọn vẹn ở mọi cấp độ trong lập kế hoạch, ra quyết định, 

tổ chức thực hiện; càng ở cấp thấp, gần với rừng, càng cần cụ thể và khuyến khích tham 

gia, hoặc có thể xác định tính đặc thù của từng loại rừng để mở rộng tham gia.  

Bốn là, đảm bảo nguồn thu nhập và sinh kế của các người dân và cộng đồng địa 

phương là một điều kiện tiên quyết để đạt được quản lý rừng bền vững, vì vậy các chính 

sách pháp luật và mục đích của các chương trình, dự án BV&PTR phải gắn liền với các 

giải pháp tạo nguồn thu nhập và sinh kế bền vững cho người địa phương. 

Năm là, triển khai mô hình CBFM là một quá trình lâu dài đòi hỏi phải có một 

nguồn tài chính ổn định cho quá trình này, do đó cần phải xây dựng quỹ hỗ trợ bằng ngân 

sách nhà nước và những nguồn thu khác cho CBFM. 

Sáu là, cần phải tổng kết những mô hình hiệu quả trong thực tiễn triển khai CBFM 

vào làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách, đặc biệt là những gì cộng đồng đã làm tốt 

trong việc lựa chọn các quyết định mang tính truyền thống. 

Bẩy là, giảm tối đa các thủ tục không cần thiết khi triển khai CBFM để hạn chế đến 

mức thấp nhất các chi phí, giảm tiêu tốn thời gian, tiền bạc của các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp khi tham gia vào chương trình CBFM. 

Tám là, cơ chế đồng quản lý đem lại nhiều kết quả trong quản lý rừng đặc dụng, 

cần được nghiên cứu áp dụng rộng rãi, trong cơ chế này, hội đồng tư vấn quản lý được 

thành lập với sự tham gia của nhiều thành phần để phối hợp quản lý và giám sát. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Nghiên cứu lý luận QLNN về XHH BV&PTR, Luận án đã làm rõ một số vấn đề 

về lý luận như sau: 
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Một là, nghiên cứu những vấn đề chung của QLNN về XHH BV&PTR thông qua 

việc làm rõ một số khái niệm công cụ cơ bản như: XHH; XHH BV&PTR; QLNN về 

XHH BV&PTR và một số khái niệm liên quan như: Bảo vệ rừng; phát triển rừng; 

BV&PTR; LNCĐ.  

Hai là, từ những khái niệm công cụ liên quan, Luận án đã làm rõ những nguyên tắc 

cơ bản của XHH và XHH BV&PTR, trên cơ sở đó phân tích làm rõ nguyên tắc cơ bản 

của QLNN về XHH BV&PTR. 

Ba là, từ những khái niệm công cụ và những nguyên tắc trong QLNN về XHH 

BV&PTR, Luận án tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của XHH BV&PTR và 

QLNN về XHH BV&PTR. 

- Nội dung cơ bản của XHH BV&PTR: (1) GĐGR, cho thuê rừng và đất lâm 

nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng để 

tiến hành các hoạt động liên quan đến BV&PTR; (2) đầu tư và thu hút vốn đầu tư của các 

chủ thể khác ngoài xã hội vào các hoạt động BV&PTR; (3) phát triển LNCĐ với hai mô 

hình quản lý rừng chủ yếu là mô hình QLRCĐ và mô hình đồng quản lý rừng. 

- Nội dung cơ bản của QLNN về BV&PTR: QLNN đối với từng nội dung của 

XHH BV&PTR (GĐGR; đầu tư và thu hút đầu tư; LNCĐ) đều được tập trung phân tích 

làm rõ trên 3 khía cạnh cơ bản là: (1) ban hành hệ thống chính sách pháp luật làm cơ sở 

pháp lý cho việc triển khai các nội dung XHH BV&PTR trên thực tiễn; (2) tổ chức thực 

hiện: Hình thành bộ máy các cơ quan QLNN và cung cấp nguồn lực để thực hiện việc 

hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ, điều tiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ thể 

tham gia BV&PTR đạt được hiệu quả cao; (3) kiểm tra, giám sát, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình XHH BV&PTR. 

Bốn là, qua nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rừng của các nước ở Châu Âu, Châu 

Phi, Châu Á, một số vấn đề rút ra có thể tham khảo áp dụng ở Việt Nam: Nhà nước giao 

rừng cho người dân trực tiếp tham gia quản lý trên cơ sở quy định rõ về quyền sở hữu và 

quyền hưởng dụng rừng và đất rừng được giao; nhà nước chủ yếu đóng vai trò động viên, 

khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm; đảm bảo sinh kế ổn 

định và nâng cao thu nhập từ nghề rừng cho người dân và cộng đồng địa phương. 
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Chương 3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA 

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN 

3.1. Khái quát về bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến bảo vệ và 

phát triển rừng ở Tây Nguyên 

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, 

có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi 

trường của cả nước. Với diện tích tự nhiên là 54.640,6 km2 (chiếm 16,5% diện tích cả 

nước) và diện tích rừng là 2.793.586 ha (chiếm 25,65% diện tích rừng cả nước) [44]. 

Tây Nguyên là vùng có tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và 

du lịch sinh thái. Với địa hình được tạo nên bởi nhiều cao nguyên đất đỏ bazan rộng lớn, 

Tây Nguyên chứa đựng nguồn tài nguyên rừng phong phú và thích hợp cho việc phát 

triển cây lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Về khí hậu, Tây Nguyên 

mang những nét đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm cao nguyên có khí hậu ôn hòa, 

có lượng mưa lớn, rất thuận lợi cho sản xuất lâm nông nghiệp [44].  

Về tài nguyên rừng, Tây Nguyên có nguồn tài nguyên rừng quý giá và hệ sinh thái 

đa dạng, phong phú. Rừng Tây Nguyên không chỉ lớn nhất về diện tích so với cả nước 

mà còn có giá trị đặc biệt về mặt chất lượng bởi sinh khối lớn và sự đa dạng phong phú 

về hệ động thực vật và vi sinh vật, là nơi có tiềm năng trữ lượng gỗ lớn nhất cả nước, 

khoảng 288,56 triệu m3 (chiếm 35,5% so với cả nước) [107, tr.107-111]. 

3.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Về kinh tế: Với những nét đặc trưng về khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn tài nguyên 

thiên nhiên phong phú, Tây Nguyên là vùng đất có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế 

so với nhiều vùng khác của cả nước, đặc biệt là phát triển kinh tế lâm nông nghiệp, du 

lịch sinh thái - văn hóa và công nghiệp chế biến lâm nông sản. 
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Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng đến việc khai thác lợi thế, 

tiềm năng tự nhiên của Vùng bằng việc điều chỉnh các chính sách khuyến khích phát 

triển nông lâm nghiệp hàng hóa lớn kết hợp với công nghiệp chế biến lâm nông sản; phát 

triển theo hướng đầu tư thâm canh các cây công nghiệp, cây lâm nghiệp, cây dược liệu, 

gắn với thị trường xuất khẩu kết hợp với bảo vệ, bảo tồn rừng và môi trường sinh thái, 

đây là những yếu tố có ảnh hưởng tích cực tới công tác BV&PTR ở Tây Nguyên.  

Tuy nhiên, phát triển nhanh nhưng không đồng đều, thiếu quy hoạch giữa phát triển 

nông lâm nghiệp với phát triển công nghiệp năng lượng và khai khoáng cũng như sự 

cạnh tranh không cân xứng giữa phát triển cây lâm nghiệp với cây công nghiệp là những 

thách thức cho công tác BV&PTR ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay.  

Tây Nguyên là khu vực kinh tế mở, phát triển nhanh, năng động và giàu tiềm năng 

nhưng cơ cấu kinh tế chưa cân đối, lợi thế và tiềm năng của vùng chưa được khai thác 

hợp lý và hiệu quả, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên đã 

gây ra nhiều hệ lụy về môi trường và thiếu tính bền vững. Tây Nguyên hiện vẫn là vùng 

nghèo, kinh tế chậm phát triển và dựa trên nền tảng nông nghiệp mang đặc trưng tự 

nhiên; kết cấu hạ tầng chưa phát triển, mạng lưới giao thông còn thiếu và chất lượng kém, 

đây là những yếu tố không hấp dẫn các nhà đầu tư và hạn chế tốc độ phát triển kinh tế. 

Về xã hội: Tây Nguyên có dân số khoảng 5,1 triệu người, trong đó người Kinh 

chiếm 66,9%, các người dân tộc ít người chiếm 33,1%. Đây cũng là khu vực có số hộ 

nghèo cao (chiếm 15,58 %), chủ yếu là người dân tộc ít người. Với số lượng 47 dân tộc 

cùng sinh sống đã tạo nên nét đặc thù về mặt xã hội, đó là tính đa dạng về dân tộc, tôn 

giáo và văn hóa, những yếu tố này vừa mang tính tích cực đối với sự phát triển của Vùng 

vừa tạo ra những khó khăn phức tạp cho hoạt động QLNN, đặc biệt là trong quản lý các 

nguồn tài nguyên đất và tài nguyên rừng [43].  

Tây Nguyên là nơi có tốc độ tăng dân số và biến động về cơ cấu dân cư nhanh nhất 

cả nước, trong đó nguyên nhân chính là do tình trạng dân di cư tự do kéo dài nhiều năm 

chưa có giải pháp ngăn chặn; từ chỗ toàn vùng chỉ có 1.225.000 người năm 1976 đã tăng 

lên thành 5.107.437 người năm 2011, đây là một hiện tượng xã hội đặc biệt có ảnh hưởng 
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lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội và làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên. Việc di dân tự do vào Tây Nguyên ẩn chứa những yếu tố phức tạp, khó lường, gây 

ra nhiều khó khăn cho công tác QLNN trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt 

là quản lý tài nguyên đất, tài nguyên rừng [43]. 

Tây Nguyên là một trong 3 khu vực trong cả nước được ưu tiên và quan tâm đặc 

biệt. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm giải quyết những 

vấn đề cấp bách về đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho 

người dân địa phương, lồng ghép các chương trình quốc gia với các dự án phát triển lâm 

nghiệp. Mặc dù diện mạo Tây Nguyên đã có sự đổi thay nhanh chóng nhờ những chính 

sách này nhưng nhìn chung đời sống người dân Tây Nguyên còn nhiều khó khăn như 

thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm và thu nhập thấp, sinh kế chủ yếu dựa vào rừng và đây 

cũng là nguyên nhân quan trọng gây ra nạn phá rừng trái phép và tranh chấp đất đai. 

3.1.1.3. Về văn hóa, truyền thống 

Tây Nguyên mang đậm nét văn hóa của các dân tộc bản địa, đó là tính cố kết cộng 

đồng cao, biểu hiện rõ nét nhất là ý thức tập thể và tính tuân thủ luật lệ, phong tục tập 

quán của cộng đồng. Cuộc sống các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên mang dấu ấn của 

công xã thị tộc, từ xa xưa đã luôn coi đất đai, núi rừng, nguồn nước là sở hữu chung của 

cộng đồng và mọi người có ý thức giữ gìn tài sản chung một cách tự giác và trách nhiệm; 

luật lệ, tập quán của buôn, làng và vai trò của già làng có tầm quan trọng trong việc điều 

chỉnh hành vi của các thành viên trong cộng đồng đối với mọi mặt của đời sống xã hội.  

Vì vậy, chế độ tự quản vận hành theo luật tục và quyền sở hữu tập thể của cộng 

đồng buôn, làng đối với đất đai, rừng là những đặc trưng quan trọng nhất của buôn, làng 

Tây Nguyên mà các nhà quản lý cần quan tâm trong quá trình quản lý và hoạch định 

chính sách, đặc biệt thiết chế tự quản buôn, làng là một bộ phận quan trọng và không thể 

tách rời trong cơ chế quản lý xã hội, quản lý rừng ở cấp cơ sở của các tỉnh Tây Nguyên. 

Tất cả các yếu tố đó đã và đang ảnh hưởng đến BV&PTR bền vững ở Tây Nguyên. 

3.1.2. Thực trạng bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

3.1.2.1. Rừng và đất rừng ở Tây Nguyên 
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Tây nguyên có diện tích đất lâm nghiệp 3.290.591 ha (chiếm 25,08% diện tích đất 

lâm nghiệp và 31,30% trữ lượng rừng cả nước). Theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc 

năm 2010 tại Quyết định số 1828/QĐ-BNN-KL ngày 11/8/2011 của Bộ NT&PTNT, 

Tây nguyên có 2,874 triệu ha rừng, bao gồm: Rừng phòng hộ: 557.337,5 ha; rừng đặc 

dụng: 465.213,7 ha; Rừng sản xuất: 1.795.105,6 ha; diện tích ngoài quy hoạch 3 loại 

rừng: 56.728,0 ha, trong đó, rừng tự nhiên 2.653.889,9ha; rừng trồng: 220.494,91 ha, độ 

che phủ rừng năm 2010 đạt 51,9%. Tuy nhiên, theo kết quả giải đoán ảnh viễn thám năm 

2011, diện tích rừng Tây Nguyên chỉ còn là 2.659.253 ha và độ che phủ là 48,6% [46]. 

3.1.2.2. Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

Hiện nay, rừng Tây Nguyên bị suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng và chất 

lượng, theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp năm 2012, tính riêng rừng tự nhiên và 

rừng trồng có trữ lượng thì diện tích chỉ là 2.031.647 ha, đạt độ che phủ 37,2%; còn lại là 

rừng chưa có trữ lượng, bao gồm rừng tự nhiên phục hồi, rừng trồng chưa có trữ lượng, 

rừng cây đặc sản và cao su trồng trên đất lâm nghiệp là 627.606 ha, độ che phủ là 11,5%.  

Trong vòng 5 năm (2007 - 2011) diện tích rừng của các tỉnh Tây Nguyên đã mất 

129.686 ha (bình quân giảm là 25.737 ha/năm). Bao gồm: Chuyển mục đích sử dụng 

rừng gần 101.700 ha, chiếm 78%; khai thác trắng rừng theo kế hoạch hơn 4.610 ha, 

chiếm 4%; rừng bị khai thác, chặt phá trái pháp luật 7.390 ha, chiếm 6%; cháy rừng làm 

mất hơn 800 ha, chiếm 1% và nguyên nhân khác mất gần 14.820 ha chiếm 11%. 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, trong giai đoạn 2006 - 

2010, hầu hết các tỉnh đều thực hiện các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác không phải lâm nghiệp với tổng số là 79.194 ha rừng. Riêng năm 2011, 

diện tích chuyển đổi là 11.917 ha, nâng diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác 

không phải lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2011 là 91.111 ha. 

Một đặc điểm khác biệt dễ nhận thấy trong BV&PTR ở Tây Nguyên là phần lớn 

diện tích rừng đều do các cơ quan nhà nước quản lý là chủ yếu; diện tích rừng do các hộ 

gia đình, cá nhân và cộng đồng quản lý chiếm tỷ lệ rất thấp. Phần diện tích rừng do Nhà 
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nước quản lý, bảo vệ và sử dụng rất kém hiệu quả, bộc lộ nhiều yếu kém dẫn đến suy 

giảm rừng nghiêm trọng và gây ra mâu thuẫn về lợi ích giữa Nhà nước và người dân. 

Hầu hết các chủ rừng, nhất là các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ 

không đủ năng lực và thiếu kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng. Cơ chế trách nhiệm, 

chính sách BV&PTR chưa rõ ràng, chậm đổi mới, lại thiếu sự kiểm tra, giám sát, thiếu 

nguồn lực cân đối đảm bảo thực thi chính sách. Một số diện tích giao cho các tổ chức 

kinh tế, doanh nghiệp tư nhân để triển khai bảo vệ và trồng rừng chưa phát huy được hiệu 

quả, nhiều chủ dự án thiếu năng lực tài chính thực hiện dự án được duyệt, thiếu trách 

nhiệm để rừng bị phá, lấn chiếm nhưng không có biện pháp ngăn chặn.  

3.1.3. Nhận xét 

Tây Nguyên là vùng đất có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa số là 

những người nghèo, phương thức canh tác lạc hậu, sinh kế phụ thuộc vào rừng. Đây là 

một nhân tố quan trọng tác động và ảnh hưởng lớn đến công tác BV&PTR. Thực tiễn 

trong những năm qua, người dân địa phương còn đứng ngoài cuộc trong các hoạt động 

BV&PTR, các hoạt động của người dân tác động lên tài nguyên rừng thường được coi là 

bất hợp pháp, ngành lâm nghiệp chưa thực sự thu hút sự tham gia của người dân. 

Lâm nghiệp Tây Nguyên vẫn mang đặc trưng của lâm nghiệp nhà nước bao chiếm; 

lâm nghiệp xã hội hay LNCĐ chưa được quan tâm đúng mức và mới dừng lại ở triển 

khai thí điểm một số địa phương với hình thức QLRCĐ hoặc thu hút sự tham gia của 

cộng đồng qua mô hình ĐQLR mà chưa có tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng.  

Thực tiễn cho thấy, do việc thiếu nguồn lực về tài chính, con người và năng lực 

quản lý yếu kém, các công ty lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả diện tích rừng được 

giao, để xẩy ra tình trạng rừng bị phá và đất đai bị lấn chiếm, trong khi người dân địa 

phương thì thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm. Đây là một trong những nguyên nhân cơ 

bản dẫn đến mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa Nhà nước và người dân địa phương và hệ 

quả là rừng bị tàn phá để làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép để mưu sinh. 

Nói đến Tây nguyên là nói đến tính đặc thù được quy định bởi các yếu tố về địa lý, 

xã hội và văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa, có tác động và chi phối trực tiếp 
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đến công tác BV&PTR; đó là tính sở hữu tập thể của cộng đồng buôn, làng đối với rừng 

và đất rừng. Trong tâm thức của người dân tộc bản địa, rừng vẫn thuộc sở hữu của buôn, 

làng và họ vẫn đòi hỏi quyền tiếp cận tài nguyên rừng bền vững như một kế sinh nhai. Vì 

vậy, khi xây dựng các chính sách liên quan đến BV&PTR ở Tây Nguyên đều phải xem 

xét đến những yếu tố này và LNCĐ được xem là phương thức quản lý rừng phù hợp, 

hiệu quả với đặc thù của Vùng. 

Mặc dù XHH lâm nghiệp ở Tây Nguyên đã và đang diễn ra như một xu thế tất yếu 

nhưng kết quả mà nó mang lại còn chưa rõ nét, chưa xây dựng được mô hình phù hợp và 

triển khai thống nhất trên thực tiễn, nó chứa đựng cả những yếu tố tích cực và yếu tố 

không tích cực đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, điều chỉnh và thúc đẩy từ phía Nhà nước.  

3.2. Thực trạng xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

Tùy theo từng giai đoạn phát triển, rừng Tây Nguyên được quản lý, bảo vệ và phát 

triển theo nhiều phương thức khác nhau và có sự thay đổi về chủ thể quản lý. Vì thế mức 

độ và cách thức người dân tham gia vào quản lý bảo vệ rừng ở Tây Nguyên cũng thay 

đổi theo từng giai đoạn phát triển lâm nghiệp của đất nước. 

Trước năm 1975, rừng Tây Nguyên chủ yếu do các buôn, làng quản lý theo mô 

hình rừng cộng đồng dựa trên các hương ước và luật tục truyền thống. Theo đó, có quy 

định về nơi sử dụng dành cho đất thổ cư, nơi dành làm nương rẫy luân canh, nơi để thu 

hái lâm sản phục vụ cho đời sống hàng ngày và nơi là rừng thiêng, rừng đầu nguồn thì 

không ai được tác động đến, nếu tác động đến sẽ bị buôn làng phạt vạ nặng. 

Từ năm 1975 - 1986, rừng Tây Nguyên đã được Nhà nước quốc hữu hóa và giao 

cho các nông - lâm trường quốc doanh quản lý. Đây là giai đoạn phát triển cao độ của 

lâm nghiệp nhà nước, kinh tế lâm nghiệp tư nhân không được coi trọng, sự tham gia của 

người dân vào các hoạt động lâm nghiệp còn rất hạn chế. Ở giai đoạn này, quá trình 

XHH BV&PTR chưa diễn ra. Tuy nhiên, những khu rừng do cộng đồng quản lý theo 

truyền thống vẫn được tôn trọng mặc dù không thừa nhận về mặt pháp lý. 

Từ năm 1986 - 2004, với việc cho phép tồn tại nhiều thành phần kinh tế, ngành lâm 

nghiệp Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến trong phương thức quản lý rừng, Nhà nước 
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đã bắt đầu quan tâm tới phát triển kinh tế tư nhân bằng chính sách GĐGR cho tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng. Quá trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên đã bắt đầu diễn ra nhưng 

còn rất hạn chế, chính sách GĐGR và việc thu hút đầu tư vào hoạt động BV&PTR ở Tây 

Nguyên chỉ thực sự được quan tâm và triển khai từ sau năm 2005 sau khi có Luật đất đai 

năm 2003, Luật BV&PTR năm 2004, Luật Đầu tư năm 2005. 

Từ năm 2005 đến nay, quá trình XHH BV&PTR được thúc đẩy mạnh mẽ và là 

một giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn suy thoái rừng và cũng là xu hướng chủ đạo 

trong phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Sau đây, tác giả đi phân tích thực trạng XHH 

BV&PTR và QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên trong giai đoạn này. 

3.2.1. Giao đất giao rừng 

3.2.1.1. Những kết quả đạt được 

Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện chính sách GĐGR, đến nay phần lớn rừng và đất 

rừng Tây Nguyên đã được giao cho các chủ rừng trực tiếp quản lý. Thực trạng GĐGR 

cho các chủ thể quản lý được mô tả ở bảng 3.1 của phụ lục 5 và biểu đồ 3.1.  

 
Biểu đồ 3.1: Biểu thị kết quả giao đất, giao rừng theo chủ quản lý 

Nguồn: Kết quả xử lý phiếu khảo sát 

Từ kết quả của bảng 3.1 của phụ lục 5 và biểu đồ 3.1 cho thấy, diện tích rừng và đất 

rừng đã giao chiếm tỷ lệ khá lớn (79%), tuy nhiên, diện tích giao cho các ban quản lý 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (46%) và công ty lâm nghiệp quốc doanh (39,7%) chiếm 

phần lớn trên tổng diện tích rừng và đất rừng đã giao, trong khi đó diện tích giao cho hộ 

Doanh nghiệp 
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39.700%
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trang

5.700%
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đình

2.00%

Cộng đồng
.800%

Tổ chức kinh tế
3.800%

Các tổ chức khác
2.00%



 

gia đình và cộng đồng còn quá ít, l

Đối với các hộ gia đ

thuê rừng, và khoán quản lý bảo vệ rừng chủ yếu theo Nghị định 163/1999/NĐ

16/11/1999 và Quyết định số 304/2005/QĐ

và khoán quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định số 304/2005/QĐ

các tỉnh Tây Nguyên đã giao và khoán b

7.208 hộ, trong đó: Giao rừng: 31.233 ha

khoán bảo vệ rừng: 85.237 ha cho 4.796 hộ; đ

ha; đã hỗ trợ về cây giống với số tiền l

hỗ trợ tiền bảo vệ rừng là 2.414,0 tri

Thực hiện GĐGR trên đ

bảng 3.2 của phụ lục 5 và bi

Biểu đồ 3.2: Biểu thị kết quả GĐGR

Nguồn: Kết quả xử lý phiếu khảo sát

Từ số liệu ở bảng 3.2
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òn quá ít, lần lượt là 2% và 0,8%.  

ối với các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ở Tây Nguyên được GĐGR, cho 

ản lý bảo vệ rừng chủ yếu theo Nghị định 163/1999/NĐ

ết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005. Xét riêng đ

ản lý bảo vệ rừng theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg, từ năm 2006

ã giao và khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 116.

ừng: 31.233 ha (trong tổng số 38.996 ha đã giao) cho 2.4

ảo vệ rừng: 85.237 ha cho 4.796 hộ; đã cấp GCNQSDĐ với diện tích 13.551,7

ỗ trợ về cây giống với số tiền là 789,4 triệu đồng; hỗ trợ gạo là 56,4 tri

à 2.414,0 triệu đồng [64, tr.54]. 

rên địa bàn Tây Nguyên ở các tỉnh không giống nhau. Số liệu  ở 

và biểu đồ 3.2 chỉ rõ kết quả đó:  

ểu đồ 3.2: Biểu thị kết quả GĐGR phân theo tỉnh của khu vực Tây Nguy

ết quả xử lý phiếu khảo sát 

ừ số liệu ở bảng 3.2 của phụ lục 5 và biểu đồ 3.2 cho thấy có một sự khác biệt lớn 

ến diện tích rừng, đất rừng đã giao và chưa giao cho các ch

ỷ lệ giữa chúng: Tỉnh Gia Lai còn diện tích chưa giao l

ã giao lớn nhất; tỉnh Kon Tum có diện tích đã giao cho h

ỉnh Đắk Lắk có diện tích rừng giao cho cộng đồng lớn nhất

ừng giai đoạn mà diện tích rừng và đất rừng phân theo các chủ quản lý có sự 

Gia Lai Kon Tum Lâm 
Đồng

Cơ quan lâm nghiệp nhà nước

Các tổ chức khác

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Diện tích chưa giao (UBND xã 
quản lý)

ợc GĐGR, cho 

ản lý bảo vệ rừng chủ yếu theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 

TTg ngày 23/11/2005. Xét riêng đối với giao 

ừ năm 2006-2009, 

116.470 ha cho 

ã giao) cho 2.412 hộ; 

ấp GCNQSDĐ với diện tích 13.551,7 

à 56,4 triệu đồng và 

ống nhau. Số liệu  ở 

 

ỉnh của khu vực Tây Nguyên 

ột sự khác biệt lớn 

ưa giao cho các chủ 

ưa giao lớn nhất; tỉnh 

ã giao cho hộ gia 

ừng giao cho cộng đồng lớn nhất. 

ất rừng phân theo các chủ quản lý có sự 
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biến động, số liệu ở bảng 3.3

Biểu đồ 3.3: Sự biến động rừng v

Nguồn: Kết quả xử lý phiếu khảo sát

Qua số liệu tại bảng 3.3 
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Việc cho thuê đất, thu
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thành phần kinh tế thuê đất trống

quản lý kết hợp với kinh doanh du lịch sinh thái nh

thuê còn rất hạn chế so với tổng quỹ đất hiện có. 

Số liệu bảng 3.4 của 

của khu vực Tây Nguyên còn khá khiêm t

nhiên, việc cho thuê đất, thu
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Ỏ Tây Nguyên, việc GĐGR cho cộng đồng quản lý v
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ảng 3.3 của phụ lục 5 và biểu đồ 3.3 chỉ rõ sự biến động n

ểu đồ 3.3: Sự biến động rừng và đất rừng của các chủ quản lý qua các giai đoạn

ết quả xử lý phiếu khảo sát 

ảng 3.3 của phụ lục 5 và biểu đồ 3.3, thấy rằng GĐGR chủ yếu 

2005 – 2007, khi có Luật Đất đai năm 2003 và Lu

ời, giảm dần từ năm 2008 - 2011 và từ năm 2011 đến nay hầu nh

ành giao thêm mà chủ yếu biến động do thu hồi diện tích rừng của các các công ty 

ệp giao cho hộ gia đình, cá nhân; việc GĐGR cho cộng đồng trong giai đoạn 

ất hạn chế, thậm chí có diện tích giao cho cộng đồng do không quản lý đ

ư Buôn Đrang, huyện Eahleo bị thu hồi 1.304 ha rừng và đất rừng).

ất, thuê rừng chủ yếu được tiến hành đối với các tổ chức, doanh 

ù các tỉnh Tây Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các 

ất trống để thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp, thu

ản lý kết hợp với kinh doanh du lịch sinh thái nhưng diện tích rừng v

ất hạn chế so với tổng quỹ đất hiện có.  

 ở phụ lục 5, cho thấy, tổng diện tích cho thuê rừng v

ên còn khá khiêm tốn so quỹ đất lâm nghiệp và rừng hiện có. Tuy 

ất, thuê rừng trong nhiều trường hợp không vì mục đích BV&

ẩy ra ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum trong thời gian qua. 

ệc GĐGR cho cộng đồng quản lý và hưởng lợi mới 

2011 06/2014

Tổng diện tích rừng và đất rừng 
đã giao

Các cơ quan lâm nghiệp nhà 
nước

Các tổ chức khác

Hộ gia đình, cá nhân

Cộng đồng

ự biến động này:  

 

ản lý qua các giai đoạn 

ấy rằng GĐGR chủ yếu 

à Luật BV&PTR 

ừ năm 2011 đến nay hầu như không 

ủ yếu biến động do thu hồi diện tích rừng của các các công ty 

ệc GĐGR cho cộng đồng trong giai đoạn 

ộng đồng do không quản lý được còn bị 

ất rừng). 

ối với các tổ chức, doanh 

ều kiện thuận lợi cho các 

ề lâm nghiệp, thuê rừng để 

ện tích rừng và đất rừng cho 

ừng và đất rừng 
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một số thôn, buôn với số lượng không đáng kể, mặc dù còn nhiều những vướng mắc về 

mặt thể chế và cách thức tiến hành nhưng sau một thời gian thực hiện đã bước đầu đem 

lại kết quả tốt trong quản lý rừng và hưởng lợi (sẽ nói kỹ ở phần thực trạng QLRCĐ). 

3.2.1.2.Những khó khăn, hạn chế trong giao đất, giao rừng ở Tây Nguyên 

Ngoài những kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác GĐGR, cho thuê rừng 

và khoán quản lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và thách thức sau:  

Một là, rừng và đất rừng ở Tây Nguyên về cơ bản vẫn do các cơ quan lâm nghiệp 

nhà nước quản lý là chủ yếu, chiếm 91,4%; trong khi đó diện tích giao cho người dân và 

cộng đồng rất hạn chế chỉ chiếm 2,8%. Phần rừng và đất rừng hiện do UBND cấp xã 

quản lý còn rất lớn, chiếm 21,4% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn Vùng. Diện tích đất 

lâm nghiệp cho thuê với số lượng nhỏ, chỉ chiếm 1,2% diện tích theo quy hoạch.  

Hai là, công tác GĐGR mới chỉ tập trung giao đất, chưa gắn với giao rừng trên đất 

lâm nghiệp; diện tích đất lâm nghiệp đã qua rà soát, đo đạc, cắm mốc là không đáng kể 

và diện tích được cấp GCNQSDĐ còn ít; hồ sơ GĐGR thiếu nhất quán, quản lý không 

chặt chẽ, đồng bộ. Kết quả khảo sát tại bảng 2.1 của Phụ lục 2, cho thấy: 135/240 được 

hỏi (chiếm 56%) cho biết đã nhận GĐGR nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Hầu hết 

diện tích rừng đã giao, cho thuê chưa xác định rõ trữ lượng và giá trị rừng. Vì vậy, rất khó 

cho các cơ quan chức năng trong việc định giá cho thuê rừng, phân chia lợi ích từ rừng; 

kiểm tra, giám sát và xác định mức độ thiệt hại để xử lý các chủ rừng khi làm mất rừng.   

Ba là, rừng được giao cho các hộ gia đình, cá nhân thường là rừng nghèo, xa khu 

dân cư, địa hình phức tạp, khó quản lý bảo vệ. Nhà nước chưa có có chính sách hỗ trợ 

cho người dân sau giao rừng, trong khi đó, người dân nhận rừng là những người nghèo, 

không đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp được 

giao; thiếu vốn, thiếu kỹ thuật và cần có thu nhập trước mắt để trang trải cuộc sống. Vì 

vậy, người dân không thiết tha với việc BV&PTR do rừng không đem lại lợi ích cho họ. 

Kết quả khảo sát, điều tra được chỉ ra ở bảng 2.1 của phụ lục 2 và biểu đồ 3.4.  
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cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa; người dân chưa hiểu 

đúng về XHH lâm nghiệp, về vai trò của rừng đối với đời sống con người và phát triển 

kinh tế xã hội; nhận thức về nền lâm nghiệp nhà nước hoạt động khép kín còn nặng nề. 

Hai là, chưa có chính sách hỗ trợ hậu giao rừng phù hợp như chính sách ưu đãi về 

thuế tài nguyên riêng cho Tây Nguyên; chính sách ưu đãi tín dụng chưa triển khai theo 

chu kỳ kinh doanh lâm nghiệp và hỗ trợ chế biến và thị trường cho sản phẩm rừng trồng, 

lâm sản ngoài gỗ, chưa tạo điều kiện cho người dân nhận rừng dễ ràng tiếp cận nguồn 

vốn; mức giao khoán bảo vệ rừng còn thấp; chưa có chính sách phù hợp trong thu hút 

đầu tư, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Ba là, chưa làm rõ được những vấn đề cơ bản của GĐGR, quản lý rừng về quyền 

sở hữu, quyền khai thác sử dụng rừng, quyền tiếp cận tài nguyên rừng của các chủ rừng; 

chưa làm rõ địa vị pháp lý của cộng đồng, các quyền và lợi ích của cộng đồng trong quản 

lý và sử dụng rừng được giao; chưa giải quyết được tận gốc vấn đề giao rừng là các 

quyền thực sự của chủ rừng chứ không phải là người làm thuê hưởng tiền công, đặc biệt 

là quyền hưởng lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động BV&PTR. 

Bốn là, giá trị gia tăng từ nghề rừng thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác; lợi 

thế cạnh tranh thấp bởi đầu tư vốn lớn và chu kỳ kinh doanh dài, thị trường đầu ra không 

ổn định, các thủ tục liên quan đến khai thác và kinh doanh rừng phức tạp; giá trị kinh tế 

từ rừng chưa đem lại thu nhập cao cho người làm nghề rừng cũng như không đủ để tái 

đầu tư cho BV&PTR. Vì vậy, nghề rừng chưa thực sự thu hút người dân và nhà đầu tư. 

Năm là, công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp thiếu tính ổn định và mới được 

thực hiện trên bản đồ, chưa triển khai trên thực địa. Công tác quy hoạch ba loại rừng chưa 

chuẩn xác theo tiêu chí và còn chưa thống nhất giữa hai ngành NN&PTNT và ngành Tài 

nguyên - Môi trường; chưa tiến hành điều tra, đo đếm trạng thái, trữ lượng rừng để định 

giá rừng làm cơ sở cho việc cho thuê, phân chia lợi ích từ rừng. 

Sáu là, QLNN về GĐGR còn mờ nhạt, trong quá trình GĐGR chưa có sự phối chặt 

chẽ, sự vào cuộc chưa quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; 

chưa có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với các hành vi xâm hại rừng, đặc biệt là 
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các đối tượng đầu lậu và dân di cư tự do; sự tham gia của người dân và cộng đồng địa 

phương vào các bước trong quy trình GĐGR còn rất hạn chế.  

Bẩy là, công tác kiểm tra, rà soát để thu hồi những diện tích của tổ chức, cá nhân  

sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích còn chưa kiên quyết và kịp thời; khi thu 

hồi diện tích rừng từ các công ty lâm nghiệp về cho địa phương quản lý chủ yếu chỉ thực 

hiện trên giấy tờ, chưa bàn giao ngoài thực địa và những diện tích này cũng chưa được 

giao cho người dân và cộng đồng địa phương quản lý. 

Tám là, kinh phí để thực hiện giao rừng, điều tra, đánh giá chất lượng và phân loại 

rừng rất lớn nhưng địa phương không cân đối được; định mức kinh tế - kỹ thuật theo 

Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008 của Bộ NN&PTNT thấp, không đủ 

chi phí thực hiện giao, cho thuê rừng hiện nay. 

3.2.2. Đầu tư và thu hút đầu tư 

Nguồn vốn đầu tư cho BV&PTR giai đoạn 1999 – 2003 của khu vực Tây Nguyên, 

tổng là 1.026,42 tỷ đồng (205,28 tỷ đồng/năm), trong đó: Ngân sách Trung ương là 

226,66 tỷ đồng; ngân sách địa phương 68,61 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 153,36 tỷ đồng; 

vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 13,43 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng thế giới 

(WB) là 532,00 tỷ đồng; vốn tự có của doanh nghiệp 9,42 tỷ đồng; vốn thuế tài nguyên 

22,94 tỷ đồng [111, tr.12].  

Ngoài ra nguồn vốn đầu tư vào BV&PTR còn được lồng ghép ở một số dự án  phát 

triển kinh tế -  xã hội khác, đó là: 

- Đối với Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng ( Dự án 661): Các hoạt động chủ yếu của 

Dự án bao gồm trồng và chăm sóc rừng phòng hộ và đặc dụng; khoanh nuôi bảo vệ rừng; 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ trồng trọt và cải thiện sinh kế người dân. Tổng vốn đầu 

tư của Dự án cho tất cả các hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2000 - 2005 là 756.764 

triệu đồng chủ yếu được cung cấp từ ngân sách Trung ương (27%) và địa phương (73%). 

Tuy nhiên, vốn đầu tư của các doanh nghiệp, hộ gia đình là không đáng kể, chỉ chiếm 5% 

tổng số vốn ngân sách địa phương [87]. 

- Chương trình 135 từ năm 1999 đến năm 2004 (727 tỷ đồng);  
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- Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH 

2009 - 2014) triển khai trên địa bàn 60 xã của 6 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Lâm Đồng và Phú Yên. Dự án có tổng mức đầu tư  91,26 triệu USD, trong đó vốn 

nước ngoài là 60,82 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ là 18,68 triệu USD và đóng 

góp của người hưởng lợi là 11,76 triệu USD (bằng công lao động và hiện vật quy ra 

USD) với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói của các hộ dân sống dựa vào rừng; tăng cường 

năng lực quản lý, sử dụng rừng và đất rừng đặc biệt cho cộng đồng và hộ dân cư, phát 

triển trồng rừng có năng suất cao, trồng rừng phòng hộ và đặc dụng.  

- Dự án khuyến lâm các tỉnh vùng Tây Nguyên: Trong 10 năm (1995 - 2005), 

khuyến lâm vùng Tây Nguyên đã có số lượng dự án (1071 dự án) chính bằng số hộ gia 

đình tham gia xây dựng mô hình. Nhờ đó mà năng suất cây trồng vật nuôi được tăng lên, 

thu nhập của người dân ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, dự án khuyến lâm rất manh mún, 

và mức đầu tư quá ít, bình quân 3 triệu đồng/dự án và 3,2 triệu đồng/ha [87].  

Về thu hút đầu tư từ tiền chi trả DVMTR: Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động 

BV&PTR thu từ nguồn tiền chi trả DVMTR là rất lớn và bền vững trong khi đầu tư từ 

các nguồn khác có xu hướng giảm, nhất là với khu vực Tây Nguyên có nhiều nhà máy 

thủy điện và hồ chứa nước cho sản xuất.  

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ các tỉnh Tây Nguyên, số tiền thu được từ 

DVMTR dùng để chi cho hoạt động BV&PTR chiếm một tỷ trọng lớn so với các nguồn 

đầu tư khác. Trong năm 2013, kết quả huy động và sử dụng nguồn vốn cho công tác bảo 

vệ rừng của tỉnh Đắk Lắk là 45.373 triệu đồng, trong đó tiền từ Quỹ DVMTR là 31.713 

triệu đồng (chiếm 69,89%); tỉnh Gia Lai thu từ DVMTR là 66.769 triệu; tỉnh Đắk Nông 

là 42.863 triệu đồng; tỉnh Lâm Đồng 110 tỷ đồng; trong đó tỉnh Kon Tum là một trong 5 

tỉnh Tây Nguyên có nguồn thu từ DVMTR lớn nhất, cụ thể là năm 2011- 2012 là 

270.900 triệu đồng, năm 2013 là 116.372 triệu đồng và năm 2014 thu 125.043 triệu đồng.  

 Tiềm năng thu tiền chi trả DVMTR từ các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên là rất 

lớn do được mở rộng từ nhiều đối tượng khác như: Thu từ việc sử dụng nước sạch, thủy 

lợi, từ việc bán chứng chỉ carbon qua cơ chế giảm phát thải từ phát rừng và suy thoái 
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rừng (REDD), từ các dịch vụ du lịch, v.v, và có xu hướng tăng lên do một số nhà máy 

điện được đưa vào hoạt động. 

3.2.3. Lâm nghiệp cộng đồng 

Rừng và đất rừng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững 

của Tây Nguyên, liên quan mật thiết tới sinh kế và đời sống văn hóa, tâm linh của các 

cộng đồng dân tộc bản địa. Thực tiễn ở Tây Nguyên cho thấy, quyền sử dụng đất là một 

vấn đề nhạy cảm, nếu không giải quyết khéo sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội. Đây là một 

vấn đề hết sức bức xúc phải nghiên cứu để giải quyết đúng đắn các vấn đề xung đột về 

quyền sử dụng đất và chia sẻ lợi ích, bình đẳng, công bằng trong quản lý rừng và đất rừng 

[112]. Thành công trong BV&PTR ở Tây Nguyên phụ thuộc rất lớn vào việc xử lý các 

vấn đề trên, những mâu thuẫn xã hội và tranh chấp, khiếu kiện ở Tây Nguyên trong thời 

gian qua hầu hết có liên quan đến đất đai và rừng.  

Nhận thức được tầm quan trọng của LNCĐ đối với phát triển rừng bền vững, các 

tỉnh Tây Nguyên tiến hành áp dụng thí điểm phương thức QLRCĐ và ĐQLR. Đây là 

những hình thức quản lý rừng mới trong quá trình XHH BV&PTR, trong đó giải quyết 

hai vấn đề căn bản là sở hữu rừng và cơ chế hưởng lợi từ rừng.  

3.2.3.1. Mô hình quản lý rừng cộng đồng 

Hình thức QLRCĐ ở Tây Nguyên đã xuất hiện từ lâu đời, đó là việc cộng đồng 

thực hiện quản lý những khu rừng gắn với đời sống sản xuất, sử dụng lâm sản và văn hóa 

truyền thống mặc dù pháp luật chưa thừa nhận. Hình thức QLRCĐ theo quy định của 

pháp luật mới được tiến hành thí điểm qua các dự án tài trợ với diện tích là 33.339,4 ha, 

cụ thể của từng tỉnh được tổng hợp ở bảng 3.5 của phụ lục 5 cho thấy việc tiến hành giao 

rừng cho cộng đồng quản lý được thực hiện chủ yếu tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia 

Lai, tỉnh Lâm đồng chưa tiến hành giao rừng cho cộng đồng. Đối tượng giao chủ yếu tập 

trung cho cộng đồng, ít giao cho nhóm hộ (chỉ có Đắk Lắk là giao cho nhóm hộ). 

Các cộng đồng thường chú trọng vào việc bảo vệ rừng, phục hồi tái sinh rừng mà 

chưa quan tâm đến việc trồng mới rừng vì nguồn lực tài chính của cộng đồng hạn hẹp. 

Cộng đồng chưa được hưởng lợi nhiều từ việc QLRCĐ do rừng không có trữ lượng cũng 
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ủ tục để khai thác gỗ hưởng lợi còn phức tạp và chưa rõ ràng, h

hiện thông qua việc khai thác lâm sản ngoài gỗ một cách hạn 
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ợng khai thác, chỉ có rất ít diện tích là rừng giầu và rừng trung b

ở tỉnh Đắk Nông và Buôn Taly của tỉnh Đắk Lắk). 

ểu đồ 3.7: Hạn chế trong sử dụng, kinh doanh và hưởng lợi mô h
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Việc khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân được các công ty lâm 

nghiệp, ban quản lý rừng ở khu vực Tây Nguyên triển khai trong thời gian qua với diện 

tích là 85.237 ha với 4.796 hộ (báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp năm 2013), tuy nhiên hiệu 

quả đem lại từ hình thức khoán cho hộ gia đình chưa cao. Qua khảo sát một số công ty 

lâm nghiệp và các ban quản lý rừng ở các tỉnh Tây Nguyên (tại phụ lục 4) cho thấy: Việc 

tổ chức công tác khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân mặc dù đã đem lại kết quả 

nhưng ở một số nơi hiệu quả còn thấp, người dân không mặn mà với việc nhận khoán 

này do kinh phí đầu tư và các quyền hưởng lợi không rõ ràng không đảm bảo thu nhập 

nên người nhận khoán vẫn nhận tiền nhưng không thực hiện các hoạt động bảo vệ rừng, 

rừng vẫn bị tàn phá nhưng chưa quy được trách nhiệm cụ thể, cấp chính quyền địa 

phương và chủ rừng chưa có giải pháp hữu hiệu đối với công tác bảo vệ rừng. 

Về khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng, theo số liệu Cục Lâm nghiệp (2008), 

các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ ở Tây Nguyên đã giao 

cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ, chăm sóc 42.521,5 ha rừng. Thực chất hình thức giao 

khoán này, người dân và cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng chỉ là người làm 

thuê theo hợp đồng và được hưởng tiền công rất thấp (từ 50.000 đồng sau này tăng lên 

200.000 đồng/01 ha/01 năm) và hỗ trợ 10 kg gạo/01 ha/01 năm. Ngoài mức hưởng trên, 

hầu như không được hưởng lợi hoặc thu nhập khác từ rừng. 

Do mức thu nhập và hưởng lợi từ việc nhận khoán rừng thấp nên người dân trong 

cộng đồng mặc dù nhận khoán nhưng không tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ 

rừng, cho rằng rừng là của Nhà nước nên còn thiếu trách nhiệm đối với rừng được giao. 

Vì vậy, hình thức này trong thời gian vừa qua chưa mang lại hiệu quả, rừng vẫn bị xâm 

hại và thu nhập từ rừng không tương xứng với công sức bỏ ra. 

Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp đang nghiên cứu và đưa vào áp dụng thí điểm mô 

hình ĐQLR ở 5 tỉnh trong cả nước, ở Tây Nguyên dự kiến áp dụng thí điểm tại Công ty 

lâm nghiệp Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, 

thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, mô hình này mới được triển khai tại Công ty lâm 

nghiệp Đắk Tô từ năm 2010, còn Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà vẫn đang trong thời 

gian nghiên cứu xây dựng mô hình, chưa được triển khai trên thực tế. 
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Theo kết quả khảo sát tại Công ty lâm nghiệp Đắk Tô, thì mô hình ĐQLR được 

thực hiện trên địa bàn xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum từ tháng 6 năm 

2010. Trong mô hình này, Công ty lâm nghiệp Đắk Tô, người dân xã Đắk Rơ Nga và 

chính quyền xã Đắk Rơ Nga cùng tham gia BV&PTR và cùng hưởng lợi từ rừng. Trong 

đó, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc xác lập mục đích sử dụng, 

cách thức quản lý, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và phân chia lợi ích từ rừng. 

Mô hình này bước đầu đã mang lại lợi ích cho các bên liên quan, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo cho người dân địa phương, giải quyết các mâu thuẫn và góp phần thúc đẩy 

BV&PTR bền vững. Quy mô của Đề án được thực hiện trên tổng diện tích là 16.329.3 ha 

thuộc lâm phần của Công ty lâm nghiệp Đắk Tô.  

Kết quả là, Công ty lâm nghiệp Đắk Tô đã giao khoán cho 5 thôn trong xã Đắk Rơ 

Nga diện tích rừng là 8.000 ha, với kinh phí bảo vệ rừng là 200.000 đ/ha/năm được phát 

trực tiếp hàng quý; đồng thời đầu tư vốn để liên kết trồng rừng sản xuất và hưởng lợi trên 

diện tích 553,9 ha người dân đang xâm canh theo thỏa thuận; quy hoạch 2.103 ha rừng tự 

nhiên để hàng năm cấp cho cộng đồng khai thác 1.200 m3 theo phương thức người dân 

tự khai thác dưới sự hỗ trợ, giám sát của Công ty lâm nghiệp và chính quyền địa phương.  

Dự án đã tạo việc làm cho cộng đồng 6 xã thông qua các hợp đồng giao khoán, 

hàng năm Công ty trích lợi nhuận 5% tương đương với 50 - 100 triệu đồng để phát triển 

cơ sở hạ tầng của các xã trong vùng dự án và hỗ trợ 240.000 cây giống để người dân 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Mặc dù bước đầu đạt được một số kết quả, nhưng do là mô hình thực nghiệm thí 

điểm nên chưa có những văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể về nội dung, cách thức trong 

việc xây dựng mô hình, triển khai phương án, đặc biệt là cơ chế hưởng lợi của mô hình; 

chưa có quy định cấp nào thì có thẩm quyền phê duyệt phương án ĐQLR, do đang trong 

giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý về mô hình ĐQLR, nên hiện nay khi triển khai mô 

này tại Kon Tum còn nhiều lúng túng và vướng mắc về cơ chế chính sách, văn bản 

hướng dẫn, nên cơ chế chia sẻ lợi ích chỉ dừng lại ở dự thảo thỏa thuận. 
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3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây 

Nguyên 

3.3.1. Quản lý nhà nước về giao đất, giao rừng 

3.3.1.1. Ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về giao đất, giao rừng 

GĐGR cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng sử dụng ổn định, lâu dài vào mục 

đích lâm nghiệp là một chính sách quan trọng mang tính đột phá nhằm bảo vệ rừng tốt 

hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất rừng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 

người dân địa phương. Để quản lý quá trình này, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản 

chính sách pháp luật làm cơ sở cho việc triển khai trên thực tiễn. 

Về văn bản pháp luật áp dụng chung cho cả nước: Để làm cơ sở pháp lý cho việc 

triển khai GĐGR, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, chính sách quy định 

và hướng dẫn về nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền GĐGR, thu hồi rừng, chuyển mục 

đích sử dụng rừng, nghĩa vụ và quyền hưởng lợi của người được GĐGR. Từ năm 1994 

đến nay, có nhiều văn bản pháp luật liên quan đã được ban hành. Đặc biệt là sự  ra đời 

của Luật Đất đai (năm 2003, năm 2013), Luật BV&PTR năm 2004 và các nghị định 

hướng dẫn các luật này là những văn bản pháp lý quan trọng quy định những nội dung cơ 

bản nhất làm tiền đề cho việc triển khai GĐGR trên thực tiễn  [23], [26], [30], [93]. 

  Về văn bản áp dụng riêng cho Tây Nguyên: Một loạt những văn bản chính sách 

pháp luật của nhà nước đã được triển khai ở Tây Nguyên liên quan đến GĐGR, cho thuê 

rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng như việc quy định về việc giảm 30% lãi suất cho vay 

của Ngân hàng nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc 

biệt khó khăn tại các tỉnh Tây Nguyên; về việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia 

đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây 

Nguyên; về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, 

cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện 

đời sống vùng Tây Nguyên"; về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối 

với 61 huyện nghèo, v.v, [8], [29], [94], [96].  

3.3.1.2. Tổ chức thực hiện việc giao đất, giao rừng 
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* Thành lập bộ máy quản lý nhà nước về giao đất, giao rừng 

Ở Trung ương, giúp cho chính phủ QLNN về GĐGR chủ yếu là Bộ NN&PTNT và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Bộ NN&PTNT là chủ trì và Tổng cục Lâm 

nghiệp là cơ quan trực thuộc Bộ trực tiếp tham mưu và triển khai công tác này.  

Ở địa phương, gồm UBND các cấp ở các tỉnh Tây Nguyên, giúp cho UBND các 

cấp này là sở NN&PTNT (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm) và sở Tài nguyên và Môi 

trường đối với cấp tỉnh; phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm và phòng Tài nguyên và Môi 

trường đối với cấp huyện; ở cấp xã cũng thành lập các bộ phận tương tự. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy QLNN về GĐGR chỉ ra ở sơ đồ 3.1: 

 

Sơ đồ 3.1: Bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước về GĐGR ở Tây Nguyên 

 -            : Quan hệ trên dưới trực tiếp;  -           : Quan hệ phối hợp. 
* Về phân công thực hiện  

- Chính phủ thống nhất QLNN các vấn đề liên quan đến rừng và đất rừng, Thủ 

tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến việc xác lập 
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hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập 

theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;  

- Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng theo quy định nhằm đảm bảo công tác GĐGR, cho thuê rừng được tiến hành 

thống nhất, đồng bộ trong cả nước; hướng dẫn thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong cả nước.  

- UBND các tỉnh Tây Nguyên có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan chức 

năng thuộc cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ việc 

GĐGR, cho thuê đất, thuê rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng 

đất, sử dụng rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên phạm vi địa phương, bố trí 

kinh phí để thực hiện công tác GĐGR trên phạm vi của tỉnh.  

- Sở NN&PTNT các tỉnh Tây Nguyên mà trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm có trách 

nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các đề án GĐGR, cho thuê rừng; xây dựng 

kế hoạch tổ chức thực hiện; chủ trì thẩm định hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng trình 

UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc GĐGR đúng quy định của tỉnh; chỉ đạo 

cơ quan kiểm lâm xây dựng các đề án cho huyện, xã; kiểm tra, giám sát việc sử dụng 

rừng của các chủ rừng, xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết tranh chấp về rừng. 

- UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo việc lập phương án giao rừng, cho thuê 

rừng trên địa bàn huyện trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; phê duyệt 

các phương án giao rừng của UBND cấp xã; chỉ đạo việc giao rừng, thuê rừng, thu hồi 

rừng; quyết định việc giao, cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền. 

- UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo công khai và cung cấp đầy đủ các thông 

tin về công tác GĐGR, thuê rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng trên địa bàn; rà soát, 

nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã; tổ chức việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp 

giấy chứng nhận, hồ sơ giao rừng theo quy định; tổ chức việc bàn giao rừng.  



 

82 
 

- Cơ quan Kiểm lâm các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ 

chức thực hiện công tác GĐGR, thuê rừng; tổ chức tuyên truyền về giao rừng, thuê rừng 

gắn với giao, thuê đất lâm nghiệp; kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ và sử dụng 

rừng của các chủ rừng được giao, cho thuê rừng và cấp giấy chứng nhận [19, tr.5-8]. 

* Về nguồn lực để triển khai giao đất, giao rừng 

Ở các tỉnh Tây Nguyên, nguồn kinh phí cấp cho hoạt động GĐGR, cho thuê rừng 

lấy từ ngân sách nhà nước và được lồng ghép từ các đề án, chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn như chương trình 132, chương trình 134, chương trình 661, chương trình 

304, và các dự án triển khai trên địa bàn Tây Nguyên như Dự án Phát triển lâm nghiệp để 

cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH 2009 - 2014), Dự án phòng hộ đầu nguồn 

sông Ba (Dự án ADB), Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn (vốn vay WB), v.v. 

Ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện việc GĐGR với mức bình 

quân hiện tại là 200.000 đồng/ha rừng. UBND cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể cho 

phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho 

UBND tỉnh về kế hoạch vốn để triển khai thực hiện các đề án GĐGR, cho thuê rừng, thu 

hồi rừng và chỉ đạo các phòng tài chính các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho 

UBND huyện giải quyết kinh phí cho thực hiện công tác này.  

Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động này gồm có: Ngân sách Trung ương và địa 

phương. Đối với ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn 

thu từ bán cây đứng, thuế tài nguyên rừng, tiền thu từ xử phạt vi phạm Luật BV&PTR, 

phí bảo vệ môi trường, nguồn thu được để lại từ các nhà máy thuỷ điện và các nguồn thu 

khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm nguồn vốn thực hiện tại địa phương. 

Tuy nhiên, trên thực tế do các tỉnh Tây Nguyên khó khăn về nguồn thu ngân sách 

nên kinh phí cung cấp cho công tác GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng 

còn chưa đáp ứng được theo quy định cũng như theo nhu cầu thực tế, vốn cấp chậm và 

giải ngân gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, kinh phí để thực hiện giao rừng, điều tra, đánh 

giá chất lượng và phân loại rừng rất lớn, địa phương không cân đối được; định mức kinh 
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tế - kỹ thuật thấp, không đủ chi phí thực hiện giao, cho thuê rừng đòi hỏi cần phải sửa 

đổi, bổ xung theo hướng tăng định mức cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

3.3.1.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về giao đất, giao rừng 

 Thanh tra, kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung cơ bản của QLNN về 

GĐGR nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá 

trình GĐGR và giai đoạn sau GĐGR liên quan đến việc bảo vệ, khai thác, sử dụng và 

kinh doanh rừng; pháp hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật để 

kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh, khắc phục, bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được GĐGR. 

Các tỉnh Tây Nguyên luôn chú trọng trong việc triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra về GĐGR và sau GĐGR. Việc thanh tra, kiểm tra được tổ chức theo kế hoạch định kỳ 

hàng năm hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm theo yêu cầu khiếu nại tố cáo dưới nhiều 

hình thức và được thực hiện khá toàn diện trong các giai đoạn của quá trình GĐGR với 

các nội dung như: Từ sự tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sử dụng rừng; tuân 

thủ các quy trình, quy phạm; xem xét tính hợp lý về đối tượng rừng giao và đối tượng 

nhận GĐGR đến việc tuân thủ pháp luật trong sử dụng rừng và đất rừng, khai thác gỗ và 

lâm sản; phá rừng, cháy rừng và lấn chiếm, mua bán đất rừng; chuyển mục đích sử dụng 

rừng và đất rừng; việc thực hiện chức năng QLNN về rừng và đất lâm nghiệp.  

Thanh tra, kiểm tra công tác GĐGR liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp nên 

hoạt động này thường được tiến hành thông qua việc các tỉnh Tây Nguyên thành lập các 

đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó chủ đạo là lực lượng kiểm lâm. Qua thanh tra, kiểm 

tra về công tác GĐGR, các cơ quan QLNN ở Tây Nguyên đã phát hiện và ngăn chặn, xử 

lý tương đối kịp thời các hành vi vi phạm.  

Tỉnh Đắk Nông trong hai năm 2013 - 2014 đã kiểm tra, rà soát các đơn vị, doanh 

nghiệp được GĐGR trên địa bàn Tỉnh đã phát hiện 1.653 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp 

với diện tích 2.681 ha; đồng thời phát hiện 127 vụ tự ý chuyển đổi mục đích trái phép với 

diện tích 28 ha, trong đó các cơ quan có thẩm quyền chỉ mới xử phạt vi phạm hành chính 

16 vụ, còn lại đang trong giai đoạn hoàn tất hồ sơ. 
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Tỉnh Lâm Đồng khi kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp được GĐGR trên địa bàn 

các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm từ năm 2012 đến tháng 6.2013 phát hiện 12/12 

đơn vị chủ rừng nhà nước và 65/93 đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước vi phạm 324 vụ khai 

thác rừng trái phép với khối lượng 1.094 m3 gỗ; 1.068 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái 

phép với 966 ha và 497 vụ phá rừng với diện tích 604 ha, khối lượng 48.395 m3 gỗ.  

Tại tỉnh Đắk Lắk, qua báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành trong năm 2011 khi 

kiểm tra công tác BV&PTR ở các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng được GĐGR ở 

các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Eahleo, Cư Mgar đã phát hiện nhiều diện tích rừng đã 

giao, cho thuê bị người dân phá và lấn chiếm. Cụ thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn sản 

xuất Rừng xanh bị phá 175 ha rừng, Công ty Tân Tiến bị phá 60 ha rừng, Công ty Thuận 

Thiên bị phá 82 ha rừng; Công ty Minh Hằng bị phá 115,2 ha rừng; Đoàn kiểm tra đã đề 

nghị UBND huyện Cư Mgar tổ chức thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị phá tại xã Cư 

M’ Lan và Công ty TNHHMTVLN Chư M’ Lanh và UBND huyện Eahleo thu hồi 1.304 

ha rừng do cộng đồng Buôn Đrang quản lý nhưng đã để rừng bị chặt phá nghiêm trọng. 

 Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra về GĐGR mặc dù đã phát hiện ra nhiều vụ 

vi phạm pháp luật nhưng việc đưa ra xử lý các vụ vi phạm còn thiếu kiên quyết và chưa 

kịp thời; một số vụ đã khởi tố điều tra hình sự song quá trình xử lý kéo dài, chế tài áp 

dụng không đủ sức răn đe, giáo dục; các vụ vi phạm được phát hiện phần lớn từ việc tố 

giác, khiếu kiện từ phía người dân; các biện pháp khắc phục hậu quả sai phạm sau khi có 

kết luận của thanh tra chưa được khắc phục triệt để; hoạt động hậu kiểm tra việc thi hành 

chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và 

chính quyền địa phương còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến bỏ lọt tội phạm và tồn đọng 

các vụ án. Sự phối hợp giữa chủ rừng, chủ dự án với UBND huyện, xã không tốt, đặc 

biệt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các dự án trồng cao su, 

trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, nên để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng với diện 

tích lớn trong thời gian dài. Việc kiểm tra, giám sát các dự án trên đất lâm nghiệp thiếu 

chặt chẽ, chưa được tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. 
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3.3.2. Quản lý nhà nước về đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển 

rừng 

3.3.2.1. Ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư và thu hút đầu tư 

Trong đầu tư và thu hút đầu tư cho phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên, Nhà nước 

có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực BV&PTR 

với những nội dung ưu tiên nhằm đạt được các mục tiêu đề ra như làm phong phú thêm 

vốn rừng, bền vững về môi trường sinh thái, điều tiết nguồn nước, hạn chế thiên tai, khai 

thác có hiệu quả tài nguyên rừng và tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa 

phương tham gia vào các hoạt động BV&PTR.  

Văn bản về đầu tư và thu hút đầu tư trong BV&PTR cho cả nước: Nhà nước 

đã ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư và thu hút đầu tư trong 

BV&PTR. Luật Đầu tư ra đời năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2014 là những văn 

bản pháp luật quan trọng tạo môi trường pháp lý cho các nhà đầu tư, quy định rõ 

về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, Nhà nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của nhà đầu tư, có những chính sách khuyến khích và ưu đãi cho các nhà đầu 

tư. Luật Đầu tư cũng quy định về quyền của nhà đầu tư được tự chủ trong đầu tư, 

kinh doanh; được tiếp cận, sử dụng các nguồn lực đầu tư; quyền xuất khẩu, nhập 

khẩu, quảng cáo, tiếp thị; được quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án 

đầu tư; được thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hưởng các 

quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Chính sách đầu tư và thu hút vốn đầu tư cũng được quy định rõ trong Luật 

BV&PTR năm 2004, về việc Nhà nước đầu tư cho các hoạt động BV&PTR đặc 

dụng, rừng phòng hộ, rừng giống quốc gia; bảo vệ các loại thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý hiếm [78, tr.6] và Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng rừng, phòng 

hộ, rừng đặc dụng [27]; đối với rừng sản xuất, Nhà nước có chính sách hỗ trợ cây 

giống, vật tư và kỹ thuật cho việc đầu tư trồng rừng gỗ lớn, quý, hiếm; xây dựng 

rừng giống; hỗ trợ cải tạo và làm giàu rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, hỗ trợ 

bảo vệ những khu rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa đến kỳ khai thác; triển khai 
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ứng dụng công nghệ mới [98]. Đối với rừng đặc dụng, Nhà nước có chính sách 

đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thiết yếu và đảm bảo chi phí cho hoạt động của 

bộ máy quản lý, bảo vệ rừng; Nhà nước khuyến khích các hoạt động DVMTR, 

kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng nhằm bù đắp chi phí và thay thế 

dần đầu tư từ ngân sách Nhà nước [100]. 

Về chính sách ưu đãi tín dụng cho BV&PTR, Nhà nước đã ban hành Nghị 

định số 151/2006/NĐ-CP, ngày 20/12/2006 về tín dụng và tín dụng xuất khẩu của 

Nhà nước; về việc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, chế biến, tiêu 

thụ và cung ứng dịch vụ sản xuất lâm nghiệp được vay vốn tín dụng được quy 

định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về Chính 

sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

 Văn bản về đầu tư và thu hút đầu tư trong BV&PTR riêng cho Tây Nguyên: 

Đó là quyết định số 656/1996/QĐ-TTg, ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ 

về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2000 và 2010 đã 

khuyến khích việc huy động các nguồn vốn thuộc các thành phần kinh tế trong 

nước kế cả hình thức LDLK với các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển rừng, 

ở những nơi có điều kiện an ninh, quốc phòng cho phép có thể huy động vốn đầu 

tư nước ngoài; Quyết định số 184/1998/QĐ-TTg, ngày 24/9/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 

từ nay đến năm 2010 nhằm tăng cường đầu tư để BV&PTR, thực hiện đầu tư thâm 

canh cao, có hiệu quả, kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp và công nghiệp chế 

biến; hướng dẫn việc thành lập Quỹ BV&PTR cấp tỉnh theo Nghị định số 

05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008 về Quỹ BV&PTR. 

Các văn bản pháp luật quy định về ưu đãi đầu tư riêng cho Tây Nguyên là 

Quyết định 166/2007/QĐ-TTg, ngày 30/10/2007, về việc ban hành chính sách hỗ 

trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức 

tham gia dự án “phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”, 

theo đó các chủ rừng được hỗ trợ kinh phí để tiến hành các biện pháp bảo tồn rừng 

(đối với rừng đặc dụng); bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, trồng rừng tập 
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trung (rừng phòng hộ) và được hỗ trợ trồng rừng sản xuất 500 USD/ha (đối với hộ 

gia đình cộng đồng), 400 USD/ha (đối với tổ chức); về ưu đãi đầu tư được quy 

định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP, ngày 04/0/2010 về chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, theo đó các doanh nghiệp có dự 

án trồng rừng, cải tạo rừng nghèo, làm giầu rừng, cung ứng các dịch vụ phục vụ 

trồng rừng, chế biến, tiêu thụ lâm sản được hưởng các chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.  

3.3.2.2. Tổ chức thực hiện về đầu tư và thu hút đầu tư 

Việc điều tiết ở tầm vĩ mô được thực hiện thông qua việc xây dựng chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp của các tỉnh Tây Nguyên ở các giai đoạn. Đồng 

thời phân bổ vốn đầu tư theo định hướng khung kế hoạch trên cơ sở quy hoạch tổng thể 

phát triển lâm nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 

Vùng và của từng địa phương. Đối với phát triển lâm nghiệp, các tỉnh Tây Nguyên tập 

trung điều phối nguồn vốn đầu tư vào các dự án lâm nghiệp gắn với phát triển bền vững, 

với sinh kế nông thôn và gắn với quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng.  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND các tỉnh Tây Nguyên thẩm định các 

nguồn vốn đầu tư BV&PTR, đồng thời với việc phân bổ ngân sách của Trung ương và 

địa phương, Nhà nước còn kêu gọi các tổ chức Quốc tế đầu tư nhiều dự án phát triển lâm 

nghiệp nhằm phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho người dân trong vùng, hướng sự 

tham gia của họ vào các hoạt động quản lý và sử dụng rừng bền vững.  

Các tỉnh đã áp dụng chính sách hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn theo 

Quyết định số 19/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, tuy nhiên đối với các hộ gia đình 

trồng rừng gỗ nguyên liệu thì không nhận được nhiều hoặc trực tiếp từ chính sách này. 

Hiện tại, các tỉnh Tây Nguyên áp dụng Thông tư 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010, tạm 

thời chưa thu phần lợi nhuận chia theo vốn nhà nước đầu tư tại công ty đối với những 

công ty lâm nghiệp chưa được đầu tư đủ vốn điều lệ; đồng thời các tỉnh Tây Nguyên còn 

hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho công ty lâm nghiệp từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất 

và bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi xuất vay bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh. 

Các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng đến việc xây dựng các cơ chế tạo vốn và phát 

triển nguồn thu thông qua thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Để xây dựng cơ chế tạo 
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vốn ngoài ngân sách của tỉnh cho các công ty lâm nghiệp thiếu vốn sản xuất, tỉnh Đắk 

Nông đã quy hoạch những diện tích đất của các công ty lâm nghiệp có lợi thế về thương 

mại dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, bán 

đấu giá thành lập quỹ sắp xếp doanh nghiệp của Tỉnh để bổ xung vốn điều lệ cho công ty.  

Các tỉnh Tây Nguyên đều thành lập Quỹ BV&PTR và triển khai thực hiện chính 

sách chi trả DVMTR, trong đó chủ yếu thu tiền DVMTR đối với các công trình thuỷ điện 

và chi trả cho các chủ rừng để đầu tư tái trồng rừng và khoán bảo vệ rừng. Chính sách 

này đã tạo ra một nguồn đầu tư lớn cho các hoạt động BV&PTR và thu nhập cho người 

làm nghề rừng, chiếm một tỷ trọng lớn trong chuỗi giá trị tạo ra của ngành lâm nghiệp.  

3.3.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về đầu tư và thu hút đầu tư 

Để quản lý chặt chẽ các hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư cho phát triển lâm 

nghiệp, các tỉnh Tây Nguyên đã thường xuyên tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm 

tra, giám sát triển khai các dự án đầu tư cho phát triển lâm nghiệp; xử lý kịp thời nghiêm 

minh cho các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đồng thời công khai, minh bạch 

thông tin về các hoạt động đầu tư này.  

Các tỉnh Tây Nguyên đã tiến hành tái thẩm định và cho ngừng triển khai xây dựng 

đối với các dự án đầu tư lâm nghiệp không hiệu quả như Dự án xây dựng nhà máy sản 

xuất bột giấy Kon Tum trị giá gần 245 triệu USD. Đồng thời thu hồi các dự án triển khai 

không đúng quy hoạch, sai đối tượng liên kết như: Tỉnh Đắk Nông sau khi kiểm tra, giám 

sát đã chấm dứt, thanh lý và tạm dừng 14 hợp đồng của 14 doanh nghiệp và 3 công ty 

lâm nghiệp vì lý do thực hiện hợp đồng không hiệu quả, để rừng bị chặt phá, sang 

nhượng đất trái pháp luật. Trong đó, thu hồi dự án trồng rừng vượt quy hoạch 20,7 ha của 

công ty TNHHMTVLN Gia Nghĩa và 1.037,6 ha đối với dự án trồng rừng cao su của 

công ty TNHHMTV Nam Tây Nguyên, tạm dừng 04 hợp đồng trồng rừng vì ký kết khi 

hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ theo quy định hoặc do tranh chấp đất đai. 

3.3.3. Quản lý nhà nước về lâm nghiệp cộng đồng ở Tây Nguyên 

3.3.3.1. Ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về lâm nghiệp cộng đồng 



 

89 
 

Hiện nay, hệ thống pháp lý về LNCĐ được quy định rải rác trong các văn bản pháp 

luật về BV&PTR, trong đó có quy định việc hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, cho 

thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; về phê duyệt đề 

án thí điểm giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng trong buôn, 

làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ các tỉnh Tây Nguyên; về Ban hành Bản Hướng 

dẫn xây dựng Quy ước BV&PTR cộng đồng dân cư thôn; việc thí điểm chia sẻ lợi ích 

trong quản lý, BV&PTR đặc dụng [8], [32], [96], [99]. Tuy nhiên, những văn bản này 

còn chưa phù hợp với đặc thù của Tây Nguyên, khó triển khai trên thực tế. 

Chính vì vậy, việc vận dụng những chính sách về LNCĐ của các tỉnh Tây Nguyên 

không giống nhau tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương và chỉ được áp dụng 

trong một phạm vi hẹp mang tính thí điểm, cụ thể là: 

- Các tỉnh Tây Nguyên đã tiến hành công tác quy hoạch sử dụng đất và sử dụng 

rừng làm cơ sở cho cộng đồng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý rừng; 

- Tiến hành hướng dẫn quy trình, kỹ thuật liên quan đến giao rừng cho cộng đồng, 

xây dựng kế hoạch quản lý rừng, quy ước bảo vệ rừng; xây dựng các danh mục hạn chế 

hoặc cấm khai thác lâm sản để làm cơ sở cho cộng đồng tổ chức thực hiện; việc này được 

thực hiện thông qua các chương trình dự án phát triển LNCĐ; 

- Tiến hành xây dựng quy trình và cho phép cộng đồng khai thác gỗ hưởng lợi; 

Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên tiến hành thử nghiệm khai gỗ thương mại hưởng lợi vào năm 

2002 tại Pon Bu Nor, từ năm 2006 - 2009 việc khai thác gỗ thương mại hưởng lợi ở rừng 

cộng đồng  tiến hành ở 3 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai; 

- Quy định rõ trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc xây 

dựng các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến khai thác, sử dụng lâm sản, sản xuất 

nông nghiệp; hướng dẫn và phê duyệt việc thành lập các tổ chức tự quản trong cộng đồng 

để cộng đồng tổ chức, giám sát và đảm bảo điều kiện để hỗ trợ cộng đồng thực hiện. 

3.3.3.2. Hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng trong quản lý rừng 

- Hỗ trợ về vật chất: Việc hỗ trợ vật chất cho cộng đồng quản lý rừng các tỉnh Tây 

Nguyên là rất hạn chế, chủ yếu qua các chương trình, dự án tài trợ quốc tế về phát triển 
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LNCĐ; chưa có cơ chế hỗ trợ tài chính cho quản lý rừng của cộng đồng, như chính sách 

hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình, cá nhân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; 

- Hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng: Cộng đồng đã được hỗ trợ về kiến thức pháp luật, kỹ 

thuật lâm sinh, kỹ năng quản lý rừng; tập huấn và chuyển giao công nghệ về trồng và 

chăm sóc giống mới; 

- Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài vào BV&PTR: Nhà nước tiếp hành việc sắp xếp, 

đổi mới các công ty lâm nghiệp, theo đó các công ty này được sắp xếp và đổi mới theo 

hướng LDLK, khoán đất và rừng ổn định, lâu dài cho người dân địa phương và cộng 

đồng; khuyến khích các công ty lâm nghiệp xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, 

chú trọng đến việc triển khai mô hình ĐQLR giữa công ty lâm nghiệp và cộng đồng địa 

phương; tỉnh Kon Tum là tỉnh đầu tiên tiến hành triển khai mô hình ĐQLR từ năm 2010. 

3.3.3.3. Kiểm soát và điều tiết hưởng lợi từ rừng 

- Nhà nước thực hiện quyền chuyển giao và quyết định các vấn đề chủ chốt về quy 

hoạch, quản lý khai thác, giới hạn đất canh tác nông nghiệp, mục đích sử dụng rừng; 

- Nhà nước có vai trò trong việc hỗ trợ, đảm bảo trong các giao dịch pháp lý và xử 

lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý rừng của cộng đồng (pháp luật hiện 

hành chưa quy định địa vị pháp lý rõ ràng của cộng đồng và người đại diện cộng đồng); 

- Xây dựng khung pháp lý và điều tiết cơ chế hưởng lợi từ rừng làm cơ sở cho cộng 

đồng trong việc cơ chế phân chia lợi ích, Đắk Lắk là tỉnh tiến hành xây dựng cơ chế 

hưởng lợi trong GĐGR năm 1999 và cơ chế hưởng lợi từ rừng cộng đồng năm 2006. 

3.4. Đánh giá quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây 

Nguyên 

3.4.1. Những kết quả đạt được 

 Thông qua phân tích ở trên có thể nêu ra một số thành công cơ bản trong QLNN 

về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên như sau:  

 Một là, Nhà nước đã xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn 

bản, chính sách pháp luật làm cơ sở cho việc triển khai XHH BV&PTR trên cả nước nói 
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chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng. Đó là hàng loạt các văn bản chính sách pháp 

luật về GĐGR, về thu hút đầu tư cho BV&PTR, về phát triển LNCĐ nhằm thu hút sự 

tham gia của các chủ thể trong xã hội vào hoạt động BV&PTR; chính sách pháp luật liên 

quan đến đất đai, đầu tư, tín dụng, quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, v.v. 

 Hai là, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các tỉnh Tây 

Nguyên đã tiến hành xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp của cả nước và địa 

phương đến năm 2020 và tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, sử 

dụng rừng; rà soát, thống kê, đánh giá về diện tích, trữ lượng, chất lượng rừng và đất 

rừng, từng bước tiến hành định giá rừng; triển khai và mở rộng chính sách chi trả 

DVMTR; sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty lâm nghiệp; xây dựng và thí điểm triển 

khai nhiều mô hình quản lý rừng bền vững như: ĐQLR, mô hình giao rừng hưởng lợi 

cho cộng đồng làm cơ sở cho việc đẩy nhanh XHH BV&PTR ở Tây Nguyên. 

 Ba là, trong quá trình tổ chức triển khai chủ trương XHH BV&PTR, các tỉnh Tây 

Nguyên đã phối hợp cùng các bộ ngành ở Trung ương tổ chức, hướng dẫn, tạo môi 

trường thuận lợi nhất cho quá trình XHH BV&PTR thông qua việc ban hành cơ chế 

chính sách hỗ trợ phù hợp và các nguồn lực cần thiết cho công tác GĐGR, thu hút vốn 

đầu tư, hỗ trợ cho người dân và cộng đồng trong BV&PTR; kết quả là đã thu hút được 

nhiều chủ thể tham gia vào việc đầu tư, BV&PTR; ý thức bảo vệ rừng của người dân và 

xã hội ngày một nâng cao; rừng đã được bảo vệ tốt hơn và người dân được hưởng lợi 

nhiều hơn từ rừng; mặc dù diện tích rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 

quản lý; thu hút đầu tư vào công tác BV&PTR còn hạn chế so với nhiều vùng khác trong 

cả nước nhưng những nội dung này luôn được tăng lên về số lượng qua mỗi năm. 

Bốn là, hình thức QLRCĐ ở Tây Nguyên đã xuất hiện từ lâu mang tính tự nhiên, 

với đặc trưng văn hóa của các dân tộc bản địa Tây Nguyên, hình thức QLRCĐ và hình 

thức ĐQLR là những hình thức quản lý rừng phù hợp ở Tây Nguyên, đã bước đầu giải 

quyết được hai vấn đề cơ bản là quyền sở hữu và quyền hưởng dụng, thu hút sự tham gia 

của người dân địa phương vào BV&PTR, cho phép họ chủ động trong quản lý bảo vệ 

rừng và hưởng lợi từ rừng và mô hình này bước đầu được khuyến khích triển khai. 
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 Năm là, trong quá trình XHH nghề rừng ở Tây Nguyên, chính quyền địa phương 

đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát và đã phát hiện để kịp thời xử lý các sai 

phạm trong GĐGR, trong các dự án đầu tư, từ đó kịp thời định hướng và điều chỉnh các 

hoạt động XHH BVPTR đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời, các địa 

phương tiến hành tổ chức nhiều hội thảo để đánh giá, tổng kết, nghiên cứu để tìm ra biện 

pháp, cách thức và mô hình thích hợp nhằm điều chỉnh, bổ sung những chính sách hỗ trợ 

cho tiến trình XHH nghề rừng đang tiếp tục được thúc đẩy ở Tây Nguyên. 

3.4.2. Hạn chế 

3.4.2.1. Về giao đất, giao rừng 

Sau hơn 10 năm, các tỉnh Tây Nguyên tiến hành GĐGR, cho thuê rừng, mặc dù 

phần lớn diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã có chủ quản lý nhưng nhìn chung việc GĐGR 

chưa đạt được mục tiêu đề ra. Những hạn chế chủ yếu trong GĐGR ở Tây Nguyên như: 

Một là, diện tích rừng và đất rừng chưa giao vẫn còn lớn chiếm 21% tổng diện tích 

đất lâm nghiệp; cơ cấu GĐGR cho các thành phần kinh tế chưa phù hợp, rừng phần lớn 

vẫn giao cho các cơ quan nhà nước quản lý; điều này dẫn đến nghịch lý là nhiều diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp chưa có chủ quản lý, cũng như nhiều diện tích các đơn vị lâm 

nghiệp quốc doanh kinh doanh không hiệu quả, trong khi đó người dân và cộng đồng địa 

phương lại không được giao đất để sản xuất sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp. 

Hai là, chưa làm tốt công tác điều tra, quy hoạch các loại rừng và xác định trạng 

thái, chất lượng rừng làm cơ sở cho việc GĐGR, cho thuê rừng trước khi tiến hành 

GĐGR cho người dân và cộng đồng; chưa làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính 

sách pháp luật tới người dân, nhất là với người đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. 

Ba là, chưa xây dựng được quy trình chuẩn và thống nhất cho công tác GĐGR, 

chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể; các chính sách và quy định còn mang tính định 

hướng, chưa chi tiết, khó áp dụng trong thực tiễn; xác định đối tượng rừng giao, đối 

tượng được giao rừng chưa phù hợp và chưa có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng 

đối tượng này; rừng giầu và rừng trung bình chủ yếu giao cho các doanh nghiệp; rừng 

nghèo, rừng non và ở xa thôn bản lại giao cho người dân nghèo là không phù hợp.  
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Bốn là, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác GĐGR còn chậm và thiếu hiệu 

quả, giao rừng chưa gắn với giao đất lâm nghiệp, việc cấp GCNQSDĐ chưa đồng thời 

với việc GĐGR; các công ty lâm nghiệp mặc dù sử dụng không hiệu quả nhưng vẫn bao 

chiếm, không muốn giao cho dân; sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

và chính quyền địa phương không rõ ràng, chồng chéo và thiếu tính thống nhất. 

Năm là, GĐGR cho người dân chưa đi kèm với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tài 

chính, tín dụng, kỹ thuật, thị trường, đào tạo nguồn nhân lực để giúp cho người dân nâng 

cao năng lực quản lý BV&PTR hiệu quả. Đặc biệt là cơ chế hưởng lợi từ rừng chưa phù 

hợp, khó áp dụng và thiếu tính khả thi, nhất là đối với việc sử dụng và khai thác lâm sản.  

 Sáu là, nguồn kinh phí cấp cho công tác GĐGR còn rất hạn chế, chủ yếu từ kinh 

phí của địa phương, nhiều diện tích rừng chưa giao cho người dân vì chưa có kinh phí; 

nguồn kinh phí này chỉ cấp cho quá trình thực hiện GĐGR, mà không được phân bổ cho 

quá trình kiểm tra, giám sát và hỗ trợ sau giao rừng. 

 Bảy là, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp chưa thực hiện 

tốt vai trò, chức năng QLNN đối với quá trình GĐGR, sự phối hợp giữa các cơ quan này 

còn thiếu chẽ và thống nhất, chưa có sự phân công, phân cấp rành mạch trong quá trình 

thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình GĐGR để kịp thời điều chỉnh. 

 Tám là, vai trò tổ chức thực hiện của các cơ quan QLNN ở địa phương đối với 

những hoạt động liên quan đến XHH BV&PTR ở Tây Nguyên còn khá mờ nhạt và còn 

nhiều bất cập trong quản lý, điều hành: 

 - Trong quá trình GĐGR, các tỉnh Tây Nguyên chưa thực sự quan tâm đến khảo 

sát, đánh giá thực trạng rừng và quỹ đất hiện có, đánh giá nhu cầu và khả năng nhận đất 

rừng của người dân và cộng đồng; thiếu sự chuẩn bị các nguồn lực cho việc triển khai 

công tác GĐGR nên thực tế mặc dù quỹ đất rừng còn rất lớn nhưng diện tích rừng và đất 

rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng còn rất thấp; mặt khác đối tượng rừng 

giao lại chủ yếu là rừng nghèo, xa khu dân cư, đi lại khó khăn dẫn đến người dân không 

thiết tha với việc nhận GĐGR hoặc nhận nhưng không có trách nhiệm quản lý bảo vệ. 
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 - Chưa có sự thống nhất về xác định các tiêu chí, quy trình GĐGR; sự phối hợp 

giữa các ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các công ty lâm 

nghiệp và người dân chưa được chặt chẽ và hiệu quả; chưa có sự thống nhất và phối hợp 

giữa ngành NN&PTNT với ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc thống kê, kiểm 

kê, phân loại rừng và đất rừng, chưa gắn giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSDĐ. 

 - Công tác chuẩn bị khảo sát, đánh giá, lập phương án GĐGR không được chuẩn 

bị kỹ lưỡng và mang tính áp đặt mà không có sự tham gia của người dân, hoặc có tham 

gia thì rất hạn chế dẫn đến việc GĐGR không công bằng, không đúng với nguyện vọng, 

năng lực của người dân. 

- GĐGR cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng chủ yếu được xác định về diện 

tích, trạng thái mang tính định tính trên bản đồ mà chưa đóng mốc trên thực địa cũng như 

lượng hóa được về số lượng, chất lượng lâm sản trên thực địa nên thường gây ra chồng 

lấn, tranh chấp và không có căn cứ để tính toán hưởng lợi, thế chấp tài sản vay vốn, góp 

vốn khi tham gia LDLK và bồi thường thiệt hại khi vi phạm xẩy ra.  

- GĐGR chỉ chú trọng đến quy trình, thủ tục mà chưa chú ý tới xây dựng chính 

sách hỗ trợ sau GĐGR cũng như nguồn lực tài chính đi kèm. 

3.4.2.2. Về đầu tư và thu hút đầu tư 

Các tỉnh Tây Nguyên trong những năm qua đã đầu tư và thu hút đầu tư một số 

lượng lớn tiền vào các dự án, chương trình phát triển lâm nghiệp, nhưng việc thu hút các 

nguồn vốn đầu tư từ phía xã hội cho hoạt động BV&PTR còn chưa đạt được mục tiêu đề 

ra, có thể nhận xét, đánh giá như sau: 

Thứ nhất, có sự mất cân đối trong đầu tư, chỉ tập trung đầu tư cho trồng lại rừng ở 

những nơi đất trống mà ít chú ý, quan tâm đến đầu tư cho việc bảo vệ, khoanh nuôi, tái 

sinh rừng tự nhiên hiện có; sự mất cân đối trong đầu tư và thu hút đầu tư còn thể hiện ở 

chỗ chênh lệch về tỷ trọng giữa nguồn vốn đầu tư Trung ương với nguồn vốn địa 

phương, giữa nguồn vốn đầu tư từ khu vực nhà nước với đầu tư từ khu vực tư nhân. 

 Thứ hai, một số quy định hiện hành liên qua đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, đấu thầu 

còn nhiều bất cập, không còn phù hợp đã và đang từng bước cần phải điều chỉnh, sửa đổi 
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như Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, Luật Đấu thầu mới được sửa đổi và ban hành năm 

2013, Luật Đầu tư mới được ban hành tháng 11 năm 2014, vì vậy rất khó khăn cho các 

tỉnh Tây Nguyên trong việc ban hành các văn bản quản lý và giám sát các dự án đầu tư. 

Thứ ba, khâu thẩm định các dự án đầu tư để cấp phép cũng như hỗ trợ triển khai 

các dự án còn nhiều yếu kém; nhiều dự án trồng rừng, cải tạo rừng, trồng cao su đã được 

cấp phép đầu tư nhưng trong quá trình triển khai do không làm tốt công tác tuyên truyền 

và sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền địa phương đã để người dân tổ chức đông người 

phá rừng, lấn chiếm đất ở khu vực dự án để đòi bồi thường nên dự án qua nhiều năm 

không triển khai được đã bị thu hồi gây nên sự lãng phí lớn trong sử dụng đất đai và 

nguồn vốn đầu tư, làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư. 

Thứ tư, trong việc kêu gọi các dự án đầu tư, Nhà nước chưa có các cơ chế, chính 

sách ưu đãi cho từng loại dự án về giá thuê đất, hỗ trợ xây dựng đường vận chuyển lâm 

sản; chưa có chính sách ưu đãi giá thuê đất để trồng rừng thấp hơn so với trồng cây công 

nghiệp khác và hỗ trợ của Nhà nước về phát triển hệ thống đường giao thông trong vùng 

rừng trồng tập trung; chưa làm tốt công tác thiết kế và lập kế hoạch thực hiện dự án đầu 

tư lâm nghiệp, chưa chú trọng tới hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; các giải 

pháp về công nghệ - kỹ thuật chưa tương xứng với nguồn lực tài chính, việc xây dựng 

suất đầu tư trong lâm nghiệp còn chưa phù hợp và quá thấp so với nhu cầu của thực tiễn. 

Thứ năm, chưa có sự phối hợp đồng bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty 

lâm nghiệp, các hộ gia đình và cộng đồng được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển và vay ODA để trồng, bảo vệ, phục hồi rừng; chưa được dùng giá trị quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng để góp vốn LDLK trong các dự án 

lâm nghiệp và thế chấp khi vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; chưa có chính sách, cơ 

chế đặc biệt ưu đãi đầu tư vào phát triển lâm nghiệp Tây Nguyên; các doanh nghiệp đầu 

tư vào lâm nghiệp Tây Nguyên chưa được hưởng ưu đãi đặc thù về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu so với đầu tư vào các địa phương khác. 

 Thứ sáu, chưa làm tốt công tác điều phối và phối hợp giữa các dự án trên địa bàn 

về sự phối hợp kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm giữa các dự án trên địa bàn xã; tiến độ giải 
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ngân của các dự án lâm nghiệp chậm do thời gian từ khi thiết kế đến thực hiện dự án quá 

dài dẫn đến nhiều hạng mục công trình bị cắt bỏ; chưa làm tốt công tác xúc tiến đầu tư để 

thu hút các nguồn vốn theo hướng làm tốt công tác quy hoạch ngành nghề, địa bàn và xác 

định đối tác để thu hút đầu tư; chưa chủ động giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính 

sách ưu đãi khi đầu tư vào lâm nghiệp ở Tây Nguyên trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và thông qua các bộ, ngành ở Trung ương để kêu gọi đầu tư cho BV&PTR. 

Thứ bảy, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và 

phát triển nông thôn mới ở địa phương chưa được lồng ghép, gắn kết với các chương 

trình, dự án BV&PTR dẫn đến hiệu quả dự án chưa cao, chưa đạt được mục tiêu đề ra; 

thành công và hạn chế của mỗi dự án đầu tư cho lâm nghiệp chưa được tổng kết rút kinh 

nghiệm để giúp cho những nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm nghiệp trong 

quá trình thiết kế, xây dựng dự án lâm nghiệp ở các cấp độ và quy mô khác nhau. 

Thứ tám, tiến độ thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR ở các tỉnh Tây Nguyên 

rất chậm, chính sách này hiện tại mới chỉ thực hiện chủ yếu cho các chủ rừng là các ban 

quản lý và các công ty lâm nghiệp nhà nước, chưa mở rộng cho đối tượng chủ rừng khác.  

 Thứ chín, trong tổ chức quản lý và giám sát các dự án đầu tư còn tiếp cận theo 

chiều đơn tuyến từ Trung ương đến địa phương mà thiếu vắng một bộ phận tư vấn - thiết 

kế - giám sát độc lập. Mặc dù cơ chế giám sát dự án đầu tư lâm nghiệp có sự tham gia 

của các bên liên quan nhưng không có tính độc lập; sự kiểm tra, giám sát được tiến hành 

theo mối quan hệ dọc trong hệ thống tổ chức của các dự án; đơn vị quản lý cấp trên thực 

hiện giám sát và đánh giá cấp dưới với sự tham gia của kho bạc và kiểm toán, nhưng mức 

độ kiểm tra, giám sát chỉ dừng lại ở mức độ khối lượng thực hiện so với kế hoạch ngân 

sách cấp hàng năm mà chưa đánh giá được hiệu quả của đầu tư và các mục tiêu đề ra.  

Trong quá trình này, vai trò của chính quyền địa phương cấp xã của các tỉnh Tây 

Nguyên là rất mờ nhạt trong chỉ đạo thực hiện dự án và công tác kiểm tra, giám sát; chưa 

đề cao vai trò người dân và các tổ chức xã hội đối với việc quản lý, giám sát các dự án 

đầu tư phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên, vì vậy không đảm bảo được tính bền vững. 

3.4.2.3. Về lâm nghiệp cộng đồng 
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Mặc dù LNCĐ là một phương thức quản lý rừng mới phù hợp với đặc thù của Tây 

Nguyên, nhưng trên thực tế, Nhà nước chưa xây dựng được khung pháp lý quy định pháp 

nhân cơ bản của cộng đồng; chưa xây dựng được hệ thống chính sách hỗ trợ cho cộng 

đồng phát huy năng lực nội tại và có khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. 

Khảo sát, điều tra đã chỉ ra rằng cộng đồng dân cư địa phương ở Tây Nguyên còn 

gặp nhiều khó khăn về bảo vệ rừng  do QLNN về LNCĐ còn một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, hiện nay các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể cộng đồng 

(người đại diện và các thành viên trong cộng đồng) trong các văn bản pháp luật chưa rõ, 

còn phức tạp và chưa phù hợp dẫn đến cộng đồng khó nhận biết và áp dụng; đồng thời 

chưa có cơ chế để đảm bảo thực hiện các quyền này trên thực tiễn. 

Thứ hai, các tỉnh Tây Nguyên chủ yếu quan tâm đến việc GĐGR cho cộng đồng  

trên quan điểm giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng mà ít chú trọng tới xây dựng cơ chế 

hưởng lợi; chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng và cơ chế kiểm soát các hoạt 

động bảo vệ, khai thác và sử dụng rừng; cơ chế giám sát nếu có cũng chỉ tập trung vào 

mục đích sử dụng đất, độ che phủ mà chưa chú trọng đến việc duy trì chất lượng rừng. 

Thứ ba, chưa có các chính sách ưu đãi về đầu tư, ưu đãi tín dụng và ưu đãi về thuế 

tài nguyên đối với rừng cộng đồng; hiện quy định về thuế suất đối gỗ khai thác thương 

mại do cộng đồng quản lý còn quá cao, dẫn đến khi khai thác gỗ thương mại, trừ thuế, trừ 

chi phí, tiền giữ lại cho cộng đồng còn rất ít, chưa tạo động lực cho cộng đồng. 

Thứ tư, các địa phương chưa làm tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư 

phát triển kinh tế - xã hội với công tác bảo vệ rừng của cộng đồng; chưa có những biện 

pháp tạo nguồn vốn để duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng; các hoạt 

động quản lý rừng của cộng đồng chủ yếu được đầu tư ban đầu từ các dự án với thời gian 

ngắn (2-5 năm), khi dự án kết thúc không còn nguồn hỗ trợ để duy trì hoạt động sau đó. 

Thứ năm, hiện nay công tác khuyến lâm ở khu vực Tây Nguyên còn yếu cả về cơ 

cấu tổ chức, nhân sự và kinh phí triển khai; sự hỗ trợ từ đội ngũ này giúp cộng đồng quản 

lý rừng còn rất hạn chế, công tác khuyến lâm được thực hiện chủ yếu bởi các tổ chức, các 

trường, viện nghiên cứu thông qua các chương trình, dự án LNCĐ trong ngắn hạn. 
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3.4.3. Nguyên nhân  

3.4.3.1. Về giao đất, giao rừng 

Một là, nhận thức về một nền lâm nghiệp nhà nước khép kín còn khá nặng nề trong 

nhận thức, tư duy của một số nhà quản lý, lãnh đạo và các đơn vị lâm nghiệp nhà nước; 

còn tâm lý e ngại, chưa thực sự tin tưởng và mạnh dạn trong việc GĐGR cho người dân, 

cho rằng giao rừng cho người dân sẽ khó quản lý và dẫn đến mất rừng. 

Hai là, việc GĐGR còn mang tính áp đặt mà ít xem xét đến nhu cầu, khả năng, 

điều kiện, văn hóa của người dân và cộng đồng; người dân tham gia vào quá trình GĐGR 

là rất hạn chế, từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch, phân chia, ra quyết định đến việc đo đếm 

và xác định ranh giới ngoài thực địa dẫn đến những mâu thuẫn và tranh chấp sau này. 

Ba là, chưa làm rõ được các vấn đề cơ bản như quyền sở hữu, quyền sử dụng và 

quyền hưởng lợi của người dân và cộng đồng khi được GĐGR, cho thuê rừng, khoán 

quản lý bảo vệ rừng; rừng chưa thực sự đem lại lợi ích cho những người tham gia. 

Bốn là, thị trường tiêu thụ lâm sản kém phát triển, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm 

hàng hóa lâm sản thấp hơn nhiều so với các sản phẩm nông nghiệp khác, chế biến và tiêu 

thụ lâm sản chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển vùng nguyên liệu là nguyên nhân cơ bản 

của sản xuất kinh doanh lâm nghiệp kém hiệu quả, không hấp dẫn các nhà đầu tư, không 

khuyến khích người dân tham gia BV&PTR trên diện tích rừng được giao. 

Năm là, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến GĐGR, đến quyền khai thác, sử 

dụng rừng còn chưa phù hợp và thống nhất, đặc biệt là cơ chế hưởng lợi từ rừng còn quá 

phức tạp và bất cập đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Việc hướng dẫn thực hiện chính 

sách về hưởng lợi từ rừng chưa cụ thể, chưa phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. 

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát không được tiến hành thường xuyên, liên tục 

nên xẩy ra những sai phạm như mất rừng, lấn chiếm tranh chấp đất đai với diện tích lớn; 

sang nhượng đất đai trái phép hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trong một thời gian dài 

mới phát hiện và xử lý; công tác GĐGR, thu hút đầu tư trong BV&PTR ít được quan tâm 

nghiên cứu, tổng kết, đánh giá để tìm ra những bất cập trong chính sách cần điều chỉnh, 

bổ sung và nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rừng hiệu quả, bền vững. 
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3.4.3.2. Về đầu tư và thu hút đầu tư 

Thứ nhất, hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về đầu tư, tín dụng 

chưa thực sự khuyến khích và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư cũng như những tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; chưa thống nhất và đầy đủ 

trong quy định của pháp luật về đầu tư và thu hút đầu tư. 

Thứ hai, thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động đầu tư và thu hút các dự án 

đầu tư còn nhiều phức tạp, chưa tạo ra môi trường thông thoáng, ổn định, đảm bảo sự 

bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để thu hút các nhà đầu tư.  

Thứ ba, cơ chế chính sách về thu hút đầu tư còn thiếu nhất quán, đồng bộ và chưa 

minh bạch trong quản lý, đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính nên chưa thực sự 

hấp dẫn các nhà đầu tư; cơ chế quản lý các dự án đầu tư lâm nghiệp còn cồng kềnh, phức 

tạp và luôn trong tình trạng chờ thông tư và các văn bản hướng dẫn từ Bộ NN&PTNT 

cũng như của địa phương; các tỉnh Tây Nguyên còn chậm trễ trong việc ban hành các 

quy định, các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư trong lâm 

nghiệp như việc điều chỉnh, hiệu chỉnh suất đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng và 

chăm sóc rừng đã làm chậm tiến độ các dự án đầu tư cho lâm nghiệp. 

Thứ tư, quy định về điều kiện nhận hỗ trợ đầu tư đối với các chủ rừng là tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân và cộng đồng phải có GCNQSDĐ, đối với các doanh nghiệp nhà nước 

phải là đất trồng rừng sản xuất được giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng 

đồng sử dụng ổn định lâu dài mới đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu tư sẽ gây ra nhiều 

khó khăn cho các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng trong việc tiếp cận nguồn hỗ trợ đầu tư 

trên, do nhiều diện tích rừng và đất rừng chưa được cấp GCNQSDĐ. 

Thứ năm, mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 

60/2010/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ tối đa đối với trồng rừng phòng hộ, trồng rừng 

đặc dụng là 15 triệu đồng/01 ha, đồng thời không quy định các nội dung đầu tư về 

khuyến lâm, về đóng cọc mốc ranh giới, trồng cây phân tán, đào tạo tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ bảo vệ rừng và công tác tuyên truyền cho người dân; trong khi đó tại 

Quyết định 73/2010/QĐ-TTg về đầu tư rừng trồng thực hiện theo định mức kinh tế, kỹ 
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thuật, được tính đúng tính đủ chi phí để đảm bảo thành rừng lại không khống chế mức 

đầu tư. Những quy định không thống nhất và không đầy đủ này gây rất nhiều khó khăn 

khi triển khai hỗ trợ vốn đầu tư này trên thực tiễn. 

Thứ sáu, về tín dụng đầu tư của nhà nước, mặc dù nhà nước quy định khá rõ về 

danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước nhưng các dự án liên 

quan đến lâm nghiệp như: Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển rừng tự nhiên 

nghèo kiệt. Tuy nhiên, trên thực tế việc vay vốn tín dụng cho các hoạt động trồng, nuôi 

dưỡng và phát triển rừng tự nhiên nghèo kiệt là rất khó khăn, vì các hộ gia đình, cá nhân 

và cộng đồng ở Tây Nguyên hiện nay được giao chủ yếu là rừng nghèo kiệt. 

Thứ bảy, thuế suất sản phẩm khai thác chính gỗ từ rừng tự nhiên từ 10-35%, còn 

các tài nguyên khoáng sản khác thuế suất chỉ từ 5-25%, trong khi đó rừng tự nhiên nghèo 

kiệt phải đầu tư dài hạn khoảng 30-40 năm mới có sản phẩm khai thác và chủ rừng phải 

tự bỏ vốn đầu tư mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Nhà nước. Với thuế suất cao, vốn 

bỏ ra lớn, thời gian dài cùng với những quy định nghiêm ngặt và thủ tục khai thác vận 

chuyển gỗ phức tạp là những yếu tố ngăn cản các doanh nghiệp đầu tư vốn và sự tham 

gia tích cực của hộ gia đình và cộng đồng vào các hoạt động BV&PTR [13, tr.14-17]. 

Thứ tám, cách tính giá trị rừng theo Nghị định số 48/2007/NĐ-CP của Chính phủ 

còn chung chung và không phù hợp do chỉ tính giá trị rừng dựa trên xác định giá trị lâm 

sản hàng hóa, trong khi đó để thực hiện việc chi trả DVMTR theo Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 thì phải tính giá trị của rừng theo hướng tiếp cận các 

dịch vụ hệ sinh thái. Điều này gây ra những khó khăn đối với việc tính tiền chi trả 

DVMTR, một số giao dịch về rừng, cho thuê rừng, tính tiền đền bù thiệt hại về rừng, 

chuyển mục đích sử dụng và xử lý các hành vi vi phạm về rừng. 

3.4.3.2. Về lâm nghiệp cộng đồng 

 Một là, chưa xây dựng được hệ thống khung pháp lý quy định pháp nhân cơ bản 

của cộng đồng là một chủ thể trong quản lý, sử dụng rừng và đất rừng như các chủ rừng 

khác; chưa có có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng phát huy năng lực nội tại 

của mình cũng như có khả năng hấp thu các nguồn lực từ bên ngoài. 
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 Hai là, chưa xây dựng được các mô hình QLRCĐ hiệu quả, phù hợp với đặc thù 

văn hóa, truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi địa phương, đặc biệt là các mô hình hỗ trợ 

phát triển sinh kế. 

 Ba là, đối tượng rừng giao cho cộng đồng chưa phù hợp với tập quán văn hóa 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, chưa gắn với không gian rừng 

truyền thống của cộng đồng, mà chủ yếu giao rừng sản xuất nhằm mục đích hưởng lợi từ 

rừng; tuy nhiên, rừng giao là rừng nghèo, xa khu dân cư, cộng đồng không có vốn đầu tư 

nên cộng đồng không quan tâm bảo vệ vì rừng không đem lại lợi ích cho họ. 

 Bốn là, Nhà nước chưa xây dựng cơ chế chính sách riêng cho cộng đồng liên 

quan đến bảo hộ về đầu tư, tín dụng, thuế; các quy chế về khai thác, sử dụng lâm sản đơn 

giản, phù hợp, dễ thực hiện; các chính sách đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng; hỗ 

trợ kỹ thuật, tổ chức quản lý để giúp cho cộng đồng có thể quản lý và hưởng lợi từ rừng. 

 Năm là, chưa có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các tổ chức bên ngoài cộng 

đồng với các tổ chức bên trong cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ rừng và các hoạt 

động phát triển sinh kế; chưa có sự lồng ghép các hoạt động QLRCĐ với các chương 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Nghiên cứu, phân tích thực tiễn QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên trong 

thời gian qua, rút ra những mặt mạnh và mặt hạn chế sau: 

 Mặt mạnh: Nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước được ban hành chung cho 

cả nước và riêng cho Tây Nguyên làm cơ sở cho việc triển khai XHH BV&PTR, trọng 

tâm là các chính sách liên qua đến GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho 

các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; các chính sách về khuyến khích, thu hút các 

nguồn đầu tư cho BV&PTR như chính sách đầu tư, chính sách thuế, chính sách tín dụng 

ưu đãi và một số chính sách hỗ trợ khác. Kết quả là đã thu hút được nhiều chủ thể tham 

gia vào việc đầu tư, BV&PTR; ý thức bảo vệ rừng của người dân và xã hội ngày một 

nâng cao; rừng đã được bảo vệ tốt hơn và người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ rừng, 

phát huy và khai thác có hiệu quả các nguồn lực của xã hội vào hoạt động 
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BV&PTR.Đồng thời, thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát và đã phát hiện để kịp 

thời xử lý các sai phạm trong GĐGR, trong các dự án đầu tư, từ đó kịp thời định hướng 

và điều chỉnh các hoạt động XHH BVPTR đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. 

Mặt hạn chế: (1) Chưa làm tốt công tác điều tra, quy hoạch và tuyên truyền phổ 

biến pháp luật trước khi tiến hành GĐGR cho người dân; đối tượng rừng giao chưa phù 

hợp với đối tượng nhận GĐGR và mang tính áp đặt; các chính sách hỗ trợ sau GĐGR 

không phù hợp và kém hiệu quả; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tổ 

chức giám sát quá trình GĐGR chưa chặt chẽ, thống nhất. (2) Mất cân đối trong đầu tư; 

thiếu chặt chẽ và chính xác trong thẩm định các dự án đầu tư; thiếu các chính sách ưu đãi 

nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư cho BV&PTR; chính sách chi trả tiền 

DVMTR chưa được mở rộng và cơ chế thu, chi còn phức tạp. (3) Cơ sở pháp lý và chính 

sách liên quan đến LNCĐ còn chưa rõ; chưa có các chính sách hỗ trợ hiệu quả phù hợp 

với điều kiện, khả năng và văn hóa truyền thống của từng cộng đồng để có thể phát huy 

năng lực nội tại của cộng đồng ấy.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phần lớn liên quan đến 

chính sách, thể chế của nhà nước Trung ương và vai trò QLNN của địa phương; Nhà 

nước chưa xây dựng hệ thống sách đặc thù liên quan đến XHH BV&PTR ở Tây Nguyên; 

chưa xây dựng được các mô hình LNCĐ phù hợp và hiệu quả cho từng loại rừng, từng 

địa phương; chưa phát huy được truyền thống quản lý rừng bền vững của các dân tộc bản 

địa trên cơ sở kết hợp giữa pháp luật và luật tục. 

BV&PTR ở Tây Nguyên chỉ thành công khi có sự tham gia một cách tích cực từ 

phía người dân và cộng đồng địa phương trên cơ sở trao nhiều quyền hơn cho họ trong 

việc quản lý, khai thác, sử dụng rừng với tư cách là một chủ rừng thực sự, đồng thời 

người dân phải được hưởng lợi ngày một nhiều hơn từ các hoạt động BV&PTR, xứng 

đáng với công sức mà họ bỏ ra. 
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Chương 4 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA 

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TÂY NGUYÊN 

4.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp ở Việt Nam, 

Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng trong xu thế đổi mới 

4.1.1. Sự thay đổi tư duy về bảo vệ và phát triển rừng 

4.1.1.1. Ở Việt Nam 

 Tùy theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, những nội 

dung về phát triển lâm nghiệp cũng sẽ thay đổi cho phù hợp. Những tư duy về BV&PTR 

thay đổi do sự nhận thức về vai trò của rừng thay đổi. 

Trước hết, đã có sự thay đổi trong quan niệm về rừng, từ quan niệm rừng là hệ 

thống cung cấp các sản phẩm có giá trị thương mại được xác định đơn thuần dựa trên các 

giá trị kinh tế từ gỗ và các lâm sản khác, thì nay rừng được quan niệm là một hệ sinh thái 

phức hợp có khả năng cung cấp cho con người một loạt các sản phẩm về kinh tế, môi 

trường và các dịch vụ khác.  

Thứ hai, đã có sự thay đổi căn bản trong quan điểm và cách tiếp cận về phát triển 

lâm nghiệp theo hướng quản lý rừng bền vững; phải đảm bảo được tính bình đẳng trong 

quyền tiếp cận tài nguyên rừng cho mọi người trong các thế hệ; chú trọng tới việc tạo cơ 

hội tiếp cận đối với nhóm người nghèo sống phụ thuộc vào rừng; tạo ra được sự ổn định 

về chức năng, năng suất và sự phục hồi của rừng; phải sử dụng các biện pháp phù hợp tác 

động để đảm bảo bền vững về cả ba mặt kinh tế, môi trường và xã hội.  

 Thứ ba, có sự thay đổi quan điểm về khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; hướng 

vào khai thác giá trị nhiều mặt của rừng; tính toán mức độ khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm tài nguyên rừng; lấy các giá trị phi vật chất của rừng đầu tư lại cho BV&PTR.  

Thứ tư, phát triển lâm nghiệp có sự thay đổi về mục tiêu, từ việc lấy kinh tế nhà 

nước làm chính, ít chú ý đến mục tiêu về môi trường, xã hội và nhu cầu lợi ích của người 

dân, hướng tới nâng cao đời sống người dân và cộng đồng địa phương; phát triển lâm 
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nghiệp lấy con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâm sản và sinh kế của 

người dân, đảm bảo sự công bằng và dân chủ trong sử dụng và hưởng lợi từ rừng. 

 Thứ năm, có sự thay đổi về cơ chế quản lý rừng, từ cơ chế quản lý rừng tập trung, 

sang quản lý có sự tham gia của nhiều chủ thể trong xã hội; chú trọng tới việc phát triển 

kinh tế hộ gia đình và cộng đồng; trong cơ chế này, quá trình phân cấp quản lý tài nguyên 

rừng từng bước được mở rộng, chính quyền địa phương và các tổ chức lâm nghiệp được 

chủ động hơn trong việc đưa ra các quyết định quản lý, bảo vệ và kinh doanh rừng hợp lý 

và hiệu quả, đồng thời vai trò người dân và cộng đồng địa phương được nâng cao. 

Thứ sáu, có sự thay đổi về cách thức tiếp cận và phương thức tác động, theo đó 

việc quản lý tài nguyên rừng tiếp cận theo hướng đa chủ thể, đa sản phẩm, đa ngành và 

tiếp cận từ dưới lên; người dân tham gia vào tất cả các khâu trong quản lý rừng từ lập quy 

hoạch, kế hoạch, quyết định quản lý đến tổ chức thực hiện và chia sẻ lợi ích; các mô hình 

LNCĐ được nghiên cứu áp dụng và quan tâm thúc đẩy. 

Thứ bảy, có sự đổi mới trong đầu tư cho phát triển lâm nghiệp theo hướng đa 

dạng hóa các nguồn đầu tư cho BV&PTR nhưng giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà 

nước, tăng tỷ trọng đầu tư từ khu vực ngoài quốc doanh; đẩy mạnh và lấy việc thu tiền 

chi trả DVMTR là nguồn đầu tư quan trọng cho hoạt động BV&PTR.  

Thứ tám, tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo 

hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên rừng; có sự phân định rõ ràng giữa 

chức năng cung cấp dịch vụ công ích với chức năng sản xuất kinh doanh, rà soát lại hiệu 

quả sử dụng đất tạo tiền đề cho việc GĐGR hợp lý trên cơ sở nhu cầu, năng lực hiện có.  

Thứ chín, các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà nước trong thời gian tới là phải đẩy 

mạnh triển khai việc định giá rừng, cấp chứng chỉ rừng và lượng hóa các giá trị phi vật 

chất của rừng làm cơ sở việc GĐGR, cho thuê rừng, triển khai cơ chế chi trả DVMTR, 

biến những tiềm năng giá trị đa chức năng của rừng thành các giá trị thương mại.  

4.1.1.2. Ở Tây Nguyên 

 Lâm nghiệp ở Tây Nguyên ngoài việc phát triển theo xu thế chung còn phát triển 

theo những xu thế riêng đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Vùng, đó là: 
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 Thứ nhất, hướng ngành lâm nghiệp Tây Nguyên vào con đường phát triển bền 

vững, bảo vệ các hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi tái sinh rừng và 

làm giàu diện tích rừng tự nhiên hiện có; quản lý rừng bền vững, đa chức năng và gắn với 

sinh kế người dân; khai thác khoa học, hợp lý, hiệu quả đúng quy trình công nghệ - kỹ 

thuật lâm sinh để thỏa mãn yêu cầu của các thế hệ đương thời và các thế hệ mai sau [34].  

 Thứ hai, phát triển lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp cận theo hướng coi trọng khai 

thác các giá trị phòng hộ môi trường, đa dạng sinh học, các dịch vụ sinh thái môi trường 

hơn các giá trị về kinh tế; BV&PTR phải gắn với việc bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, 

chống biến đổi khí hậu, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, bảo tồn đa dạng sinh học. 

 Thứ ba, phát triển lâm nghiệp Tây Nguyên cần được nhận thức đúng đắn, đầy đủ 

vị trí và tầm quan trọng của lâm nghiệp trong sự phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, tâm 

linh và môi trường sinh thái của cư dân Tây Nguyên, đặc biệt của đồng bào dân tộc thiểu 

số; phát triển lâm nghiệp phải đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân, tuyệt đối không gây 

hại cho đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.  

 Thứ tư, có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã 

hội hay quá trình XHH lâm nghiệp; tiến hành sắp xếp, đổi mới phương thức hoạt động 

của các công ty lâm nghiệp nhà nước; khuyến khích các công ty lâm nghiệp xây dựng 

phương án quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng. 

 Thứ năm, là tăng cường bảo vệ các khu rừng đặc dụng, củng cố và bảo vệ hệ 

thống rừng phòng hộ đầu nguồn; quản lý tốt rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng 

và làm giàu rừng, phát huy tính đa mục đích của rừng; đẩy mạnh thực hiện chính sách 

GĐGR, tăng cường cho thuê rừng và đất lâm nghiệp để trồng rừng, phát triển LNCĐ; 

tiến hành phân cấp trong quản lý rừng [7]. 

 Thứ sáu, khuyến khích hình thức LDLK trong sản xuất và kinh doanh rừng như: 

LDLK giữa các công ty lâm nghiệp với các nhà đầu tư là các doanh nghiệp chế biến và 

tiêu thụ lâm sản; các chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân LDLK với nhau để hình thành 

các tổ hợp tác, hợp tác xã, các hiệp hội lâm nghiệp hoặc các nhóm hộ; LDLK giữa các 

công ty lâm nghiệp hoặc các nhà đầu tư với các hộ gia đình, cá nhân. 
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 Thứ bảy, đa dạng hóa các nguồn đầu tư trong BV&PTR, các chính sách của Nhà 

nước phải hướng vào giải quyết 4 vấn đề quan trọng sau: (1) Quy định rõ về quyền sở 

hữu, quyền sử dụng đất và sử dụng rừng đối với các hộ gia đình, các nhân và cộng đồng; 

(2) quy định rõ đối tượng được hưởng lợi từ rừng; (3) nâng cao hiểu biết, trình độ kỹ 

thuật của người dân; (4) có chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và 

rừng sau GĐGR; ưu tiên nâng cao năng lực cộng đồng và tạo ra động lực cần thiết cho 

người dân và các bên tham gia BV&PTR. 

4.1.2. Định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp 

 Định hướng của Đảng và Nhà nước về XHH lâm nghiệp là "phát triển lâm 

nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng, 

thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng" [7, tr.11]. Cụ thể quan điểm, 

mục tiêu của Đảng và Nhà nước hướng đến những nội dung cơ bản sau: 

 Một là, XHH lâm nghiệp hướng đến phát triển rừng bền vững, nâng cao năng lực 

và hiệu quả quản lý của chủ rừng đối với từng khu rừng cụ thể, sử dụng tối đa các lợi ích 

về kinh tế, về môi trường và về xã hội nhưng phải đảm bảo ổn định và bền vững về lâu 

dài [16, tr.10]; luôn kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng với khai thác, 

sử dụng rừng hợp lý, hiệu quả; kết hợp giữa bảo vệ, phục hồi, khoanh nuôi tái sinh rừng 

tự nhiên hiện có với việc trồng trồng rừng kinh tế đa mục đích; đảm bảo hài hòa các giá 

trị về kinh tế, xã hội và môi trường do rừng đem lại [12, tr.61]. 

 Hai là, tiến hành phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng, ngoài kinh tế nhà nước 

còn trao quyền và khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân và 

nhấn mạnh đến hình thức tổ chức và mô hình LNCĐ: Mô hình QLRCĐ và mô hình 

ĐQLR [15, tr.61]. 

 Ba là, XHH lâm nghiệp phải hướng đến mục tiêu cơ bản là góp phần quan trọng 

vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao an ninh lương thực và cung cấp các dịch vụ 

môi trường; nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân miền núi. 

 Để hiện thực hóa những định hướng, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về XHH 

lâm nghiệp, với từng nội dung của XHH BV&PTR sẽ được triển khai theo hướng sau: 
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 - Thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào ngành lâm nghiệp 

 Một là, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc GĐGR, cho thuê rừng để tất cả diện tích 

rừng và đất rừng phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thuộc mọi thành phần 

kinh tế, trong đó ưu tiên giao cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng sống ở gần rừng. 

 Hai là, Nhà nước ban hành chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp lâm nghiệp khi tuyển dụng, sử dụng hoặc LDLK với người dân và cộng đồng địa 

phương (đặc biệt là người dân tộc thiểu số) trong các hoạt động BV&PTR. 

 Ba là, ban hành các chính sách ưu đãi về đầu tư, tín dụng, giảm thuế, hỗ trợ cơ sở 

hạ tầng lâm nghiệp, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, khuyến lâm và tạo ra một môi trường hành 

chính thông thoáng, đơn giản, lành mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển lâm nghiệp. 

 - Chuyển đổi nền lâm nghiệp nhà nước sang nền lâm nghiệp xã hội 

 Một là, thiết lập cơ chế cho phép đa thành phần trong sử dụng tài nguyên rừng và 

đa sở hữu trong quản lý sử dụng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, theo đó, nhà nước 

GĐGR, cho thuê rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp tư nhân để khuyến 

khích kinh tế lâm nghiệp tư nhân, kinh tế trang trại phát triển; cổ phần hóa các doanh 

nghiệp lâm nghiệp nhà nước; giao rừng cộng đồng; khuyến khích việc thành lập hợp tác 

xã lâm nghiệp; cho cá nhân là người nước ngoài thuê rừng, đầu tư trong lâm nghiệp. 

 Hai là, ban hành các thể chế, chính sách về quản lý rừng, kinh doanh rừng làm cơ 

sở pháp lý cho việc triển khai các mô hình QLRCĐ, ĐQLR, các mô hình LDLK trong 

BV&PTR giữa các doanh nghiệp với người dân và cộng đồng; giữa các hộ gia đình với 

nhau để hình thành nhóm hộ lớn, hợp tác xã lâm nghiệp kiểu mới. 

 Ba là, đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho lâm nghiệp, khuyến khích và cho phép 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào BV&PTR; tiến hành thu tiền chi trả DVMTR 

đối với nước dùng cho thủy điện, thủy lợi, nước sạch; phát thải CO2, du lịch, thuế tiêu thụ 

đặc biệt với các sản phẩm từ rừng tự nhiên để tăng nguồn đầu tư cho lâm nghiệp [7]. 

 - Các chính sách pháp luật hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững 
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 Một là, chuyển từ việc khai thác rừng theo kế hoạch định mức từ trên giao xuống 

sang khai thác theo sinh khối tăng trưởng của rừng so với rừng ổn định, đồng thời lấy 

việc bảo vệ, nuôi dưỡng, gây trồng và làm giầu vốn rừng làm chính. 

 Hai là, chuyển từ phương thức kinh doanh rừng theo hướng độc canh, thuần loài 

và đầu tư thấp sang hướng đa canh nông lâm kết hợp, hỗn loài và thâm canh với giống 

mới năng suất chất lượng và đầu tư cao, kinh doanh rừng theo hướng đa mục đích. 

 Ba là, chuyển từ việc bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng cho mục tiêu khai thác, chế 

biến lâm sản cho lợi ích kinh tế làm chính sang việc hài hòa các mục tiêu về phòng hộ 

môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các giá trị về văn hóa, giáo dục và cảnh quan. 

 - Hướng đến việc hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia BV&PTR 

 Một là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng phải dựa trên nguyên 

tắc công bằng, công khai, minh bạch trên cơ sở lấy ý kiến đồng thuận của người dân 

nhằm tạo động lực kinh tế khuyến kích các chủ thể tham gia BV&PTR.  

 Hai là, phương thức chia sẻ lợi ích được xây dựng căn cứ theo từng loại rừng, từng 

hình thức giao nhận rừng và căn cứ vào đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội của từng địa 

phương để xây dựng cho phù hợp. 

 Ba là, cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng hướng đến những vấn đề cơ bản: (1) Mở rộng 

khả năng tiếp cận tài nguyên rừng cho người dân, cộng đồng liên quan đến sinh kế, nhu 

cầu sử dụng lâm sản thiết yếu (2) việc tiếp cận các lợi ích từ rừng của người dân phải đơn 

giản, thuận lợi, khả thi và người dân có thể làm giàu từ nghề rừng, (3) người tham gia 

BV&PTR phải được hưởng đầy đủ lợi ích từ những DVMTR mà họ tạo ra cho xã hội. 

4.1.3. Những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và 

phát triển rừng Tây Nguyên trong xu thế đổi mới 

4.1.3.1. Những yêu cầu đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên  

 Nhận diện những khó khăn, thách thức đối với quá trình XHH BV&PTR ở Tây 

Nguyên trong thời gian qua, để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn chủ trương XHH BVPTR 

ở Tây Nguyên, một số vấn đề đặt ra đối với XHH BV&PTR ở Tây Nguyên như sau: 
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 Một là, rừng Tây Nguyên chỉ được bảo vệ và phát triển bền vững khi gắn quản lý 

BV&PTR với bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định đời sống cho người dân địa 

phương. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh GĐGR người dân và cộng 

đồng địa phương quản lý sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

 Hai là, cần phát huy tính ưu việt trong quản lý rừng của cộng đồng bằng hương 

ước và luật tục thông qua việc nghiên cứu nhân rộng mô hình QLRCĐ và mô hình 

ĐQLR, nhằm kết hợp giữa pháp luật và luật tục trong BV&PTR. 

 Ba là, cần nghiên cứu để xây dựng và ban hành những chính sách đặc thù phù 

hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu đòi hỏi 

của thực tiễn, cụ thể chính sách về quản lý, BV&PTR cần xây dựng theo hướng: 

 - Về quản lý rừng: Tiến hành phân cấp mạnh mẽ việc quản lý rừng cho các địa 

phương, các chủ rừng được tự chủ xây dựng phương án quản lý, sử dụng, kinh doanh 

rừng hiệu quả, bền vững; ưu tiên lựa chọn phương thức QLRCĐ và phương thức ĐQLR 

trong BV&PTR ở Tây Nguyên. 

 - Về bảo vệ rừng: Phải được thực hiện bởi chính người dân địa phương với vai trò 

là chủ rừng hoặc là một bên tham gia trong mô hình ĐQLR với sự hỗ trợ từ phía các cơ 

quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương và các cơ quan lâm nghiệp nhà nước. 

 - Về GĐGR: Cần phải giao cả rừng giàu, rừng trung bình cho người dân để có thể 

hưởng lợi từ rừng từ những năm đầu tiên hoặc hỗ trợ và cung cấp gạo, vật tư, cây giống, 

và tài chính cho những năm đầu khi chưa có sản phẩm khai thác chính; việc GĐGR cho 

người dân và cộng đồng phải theo hướng đơn giản các thủ tục, cách thức và dễ áp dụng. 

 - Về cơ chế hưởng lợi từ rừng: Phải xây dựng một cơ chế hưởng lợi từ rừng rõ 

ràng, khả thi và những thủ tục hành chính lâm nghiệp liên quan đến việc khai thác, sử 

dụng và hưởng lợi từ rừng đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với văn hóa truyền thống và 

kiến thức sinh thái bản địa của người dân địa phương. 

 - Về phát triển rừng, sử dụng rừng và chế biến lâm sản: Phải quan tâm tới bảo vệ, 

phục hồi tái sinh diện tích rừng tự nhiên hiện có; hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử 
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dụng rừng sang sử dụng cho các mục đích khác phi lâm nghiệp, đối với những diện tích 

đất trống hoặc diện tích rừng nghèo kiệt không có khả năng phục hồi thuộc quy hoạch đất 

lâm nghiệp và rừng sản xuất thì phải ưu tiên cho trồng rừng nguyên liệu, những dự án 

khác không trồng rừng đều phải được đánh giá tác động môi trường một cách kỹ lưỡng 

trước khi phê duyệt dự án; các dự án trồng rừng phải gắn với chế biến, tiêu thụ lâm sản và 

phải gắn với việc liên kết, thu hút người dân địa phương tham gia vào dự án. 

 - Về sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh: Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các 

công ty lâm nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động trong sản xuất kinh doanh; 

tạo cơ chế thuận lợi trong tiếp cận các nguồn vốn đầu tư và ưu đãi vay vốn tín dụng; chỉ 

giữ lại những công ty bảo vệ rừng và sản xuất kinh doanh hiệu quả, có phương án quản lý 

BVPTR bền vững, có liên kết và sử dụng người dân địa phương trong quản lý BV&PTR; 

những công ty lâm nghiệp còn lại tiến hành giải thể hoặc sát nhập, liên kết với các công 

ty lâm nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp chế biến, hoặc chuyển đổi sang các ban quản 

lý rừng; từng bước cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp trồng rừng. 

- Đầu tư tài chính cho lâm nghiệp: Đa dạng hóa các nguồn đầu tư, tăng tỷ trọng 

vốn đầu tư ngoài ngân sách cho hoạt động BV&PTR; xây dựng các chính sách đặc thù 

phù hợp với vùng Tây Nguyên về ưu đãi đất đai, tín dụng, thuế; đơn giản các thủ tục 

hành chính để khuyến khích, thu hút các nguồn đầu tư cho các hoạt động này. 

 Bốn là, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp phải tích cực 

vào cuộc và phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách về BV&PTR; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát trong quá trình 

XHH lâm nghiệp để  ngăn ngừa và xử lý triệt để các sai phạm. 

4.1.3.2. Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên trong xu 

thế đổi mới 

Hiện nay, quá trình XHH BV&PTR đang được đẩy mạnh ở Tây Nguyên, vì vậy 

QLNN về BV&PTR cũng có nhiều thay đổi cho phù hợp với thực tiễn nhằm đem lại 

hiệu lực, hiệu quả trong quản lý. Sự thay đổi này theo hai xu hướng chính. 
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Xu hướng thứ nhất, Nhà nước chỉ tập trung vào chức năng cốt lõi của mình là 

QLNN, tách và chuyển giao hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh rừng, trực tiếp quản 

lý bảo vệ rừng cho các tổ chức kinh tế và khu vực tư nhân ngoài xã hội đảm nhiệm, do 

đó, Nhà nước chỉ tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Xây dựng hệ thống khung pháp lý liên quan đến XHH BV&PTR làm cơ sở cho 

việc thu hút sự tham gia của các chủ thể khác ngoài xã hội vào các hoạt động BV&PTR; 

- Ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình XHH BV&PTR về: 

GĐGR, cho thuê rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư 

trong BV&PTR; ưu đãi tín dụng, thuế; khuyến lâm, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ 

trợ đào tạo nguồn nhân lực cho lâm nghiệp; khai thác sử dụng và hưởng lợi từ rừng; 

- Xây dựng hệ thống định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, các văn 

bản hướng dẫn làm cơ sở cho việc áp dụng và triển khai thống nhất hoạt động BV&PTR 

trên toàn quốc; 

- Xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 

quản lý rừng trên cả nước, các vùng sinh thái và từng địa phương; 

- Xây dựng bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện, huy động và điều tiết các nguồn lực 

cho quá trình XHH BV&PTR;  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm để kịp thời điều chỉnh 

hoạt động XHH BV&PTR đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề ra. 

Theo xu hướng thứ hai, chính quyền Trung ương phân cấp cho chính quyền địa 

phương trong việc ra quyết định liên quan tới phân chia, sử dụng, quản lý và phát triển tài 

nguyên rừng ở địa phương; quyền sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động quản lý, 

BV&PTR phải được trao cho người trực tiếp thực hiện; phân cấp trong quản lý rừng phải 

tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện đời sống và sinh kế cho người dân địa phương.  

Việc phân cấp đã được thể hiện tương đối cụ thể trong nhiều văn bản pháp luật về 

BV&PTR, tuy nhiên trên thực tế, việc phân cấp cho địa phương mới chủ yếu liên quan 

đến các quyền về sử dụng rừng, các nội dung liên quan đến quyền ra quyết định sử dụng 
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rừng và thu chi tài chính cho BV&PTR còn rất hạn chế, xu hướng trong thời gian tới sẽ 

dần mở rộng các quyền này. Mặt khác, sự phân cấp thực hiện theo nguyên tắc cấp nào 

thực hiện tốt nhất, sát thực và hiệu quả nhất thì giao cho cấp đó thực hiện.  

4.2. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng ở Tây Nguyên 

4.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để thúc đẩy quá trình xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

XHH BV&PTR là một chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước triển khai 

trong thời gian qua với hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GĐGR, 

khai thác và sử dụng rừng, về hưởng lợi từ rừng, đầu tư và thu hút đầu tư cho BV&PTR, 

v.v, đã được xây dựng ban hành và chỉnh sửa bổ sung nhiều lần. Tuy nhiên, hạn chế của 

hệ thống văn bản này là còn đa tầng, chồng chéo, không thống nhất, không sát với thực 

tiễn và chậm ban hành, nhiều vấn đề phát sinh không được pháp luật điều chỉnh, chưa tạo 

được động lực thu hút sự tham gia của các chủ thể trong xã hội vào hoạt động BV&PTR. 

4.2.1.1. Quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, phân loại rừng, 

tiêu chí và tiêu chuẩn định hình mỗi loại rừng 

 Đây là văn bản mang tính định hướng cơ bản, lâu dài, vì vậy phải hoàn thiện, bổ 

sung các văn bản liên quan đến việc lập quy hoạch, kế hoạch BV&PTR theo hướng quy 

định rõ về mặt căn cứ và nội dung, làm rõ vai trò của các cơ quan chức năng quản lý lâm 

nghiệp như Tổng cục Lâm nghiệp và Sở NN&PTNT; ban hành quy chế phối hợp và 

trách nhiệm của ngành NN&PTNT với ngành Tài nguyên - Môi trường trong việc lập 

quy hoạch, kế hoạch BV&PTR gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp. 

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý 

rừng gắn với việc thống kê, kiểm kê và lập hồ sơ đất lâm nghiệp làm cơ sở cho việc 

GĐGR, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp. 

 Cần phải điều chỉnh các tiêu chí về xác định rừng tự nhiên nghèo kiệt từ 10-100 

m3/ha xuống còn từ 10-50 m3/ha để thống nhất với các quy định về cải tạo rừng tự nhiên 
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nghèo kiệt, để trách việc lợi dụng chuyển một số khu rừng được đánh giá là nghèo kiệt 

nhưng có trữ lượng từ trên 50-100 m3/ha sang sử dụng các mục đích khác như hiện nay. 

4.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm 

nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng  

 Để khắc phục việc GĐGR, cho thuê rừng hiện nay thường mang tính áp đặt từ trên 

xuống và ít tuân thủ quy hoạch, kế hoạch; khi xây dựng các phương án GĐGR, cho thuê 

rừng phải có sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng dân cư địa phương theo nguyên 

tắc công khai, minh bạch và tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. 

 Ban hành quy định hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp xác định giá rừng làm 

cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các quyền của chủ rừng trên thực tế, tiến hành cổ phần 

hóa và giao bảo toàn vốn cho các công ty lâm nghiệp, cho việc tính tiền sử dụng rừng, 

tiền thuê rừng, tính giá trị quyền sử dụng rừng hoặc giải quyết bồi thường thiệt hại khi 

nhà nước thu hồi rừng, xử lý bồi thường do vi phạm về rừng; khi tính giá trị của rừng 

phải xem xét đến những giá trị giá tiếp của rừng. 

 Giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho các tổ chức kinh tế cần quy định rõ đối với 

diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo và mới phục hồi thì không thu tiền sử 

dụng đất, chỉ thu tiền đối với rừng giàu và rừng trung bình; đồng thời quy định rừng được 

giao này là tài sản của chủ rừng, chủ rừng có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn rừng, 

được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng để LDLK với các doanh nghiệp; được chủ 

động sản xuất kinh doanh theo phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. 

 Giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân bao gồm cả đối tượng 

rừng giàu, rừng trung bình; cho phép được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, 

cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng do 

chủ rừng tự đầu tư; được chuyển đổi, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử 

dụng rừng tại thời điểm giao, cho thuê rừng tự nhiên nghèo và mới phục hồi. 

Ban hành văn bản quy định về giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về 

quyền hưởng lợi và trách nhiệm của các bên tham gia, nhất là quyền tiếp cận nguồn tài 

nguyên rừng, khai thác và sử dụng lâm sản phụ một cách bền vững.  
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Ban hành văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ liên quan đến LNCĐ quy 

định rõ về vị trí pháp lý, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và quyền hưởng lợi của cộng 

đồng tham gia quản lý rừng; xây dựng chính sách ĐQLR; công nhận cộng đồng là một 

chủ rừng với tất cả các quyền như chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; được quyền cho thuê, 

thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên được nhà nước giao, được cấp kinh phí bảo vệ rừng và Nhà nước có chính sách 

hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rừng đến khi có thu nhập từ rừng. 

4.2.1.3. Quy định cụ thể những nội dung về khai thác, sử dụng và hưởng lợi từ rừng 

 Xây dựng cơ chế, tiêu chí quản lý và chứng chỉ rừng bền vững quốc gia phù hợp 

với thông lệ quốc tế; các văn bản hướng dẫn về xây dựng phương án quản lý rừng bền 

vững làm cơ sở cho việc tổ chức khai thác chính gỗ rừng sản xuất là rừng tự nhiên, khai 

thác tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất và rừng phòng 

hộ; quy định rõ và thống nhất trình tự thủ tục, thẩm quyền phê duyệt khai thác gỗ gia 

dụng cho hộ gia đình, và cộng đồng được giao, cho thuê và cần đơn giản hóa các thủ tục 

này đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng. Các chủ rừng được quyền 

tự chủ, tự quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích rừng được giao, chủ 

động xây dựng phương án khai thác lâm sản theo phương án quản lý rừng bền vững. 

 Cần đẩy mạnh cấp chứng chỉ rừng (FSC) đối với diện tích rừng đã giao cho các 

công ty lâm nghiệp, các tổ chức, cá nhân; trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ 

tục cấp chứng chỉ rừng đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 Cho phép các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được thuê rừng để kinh doanh 

du lịch sinh thái, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và học tập tại các khu rừng 

đặc dụng, đồng thời quy định cụ thể về mức phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên 

tham gia những hoạt động này. 

 Chính sách hưởng lợi từ rừng cần phải quy định cụ thể các nội dung về: Quyền 

hưởng lợi đối với rừng và đất rừng giao cho các tổ chức lâm nghiệp, hộ gia đình, cá nhân 

và cộng đồng được nhà nước GĐGR, cho thuê đất, thuê rừng; quy định rõ những loại sản 

phẩm chính, sản phẩm phụ từ rừng; cơ sở xác định tỷ lệ phân chia sản phẩm giữa các 
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bên; quy định rõ về chặt tỉa thưa, cây phù trợ trong rừng phòng hộ; đối với rừng được 

giao là rừng nghèo, không có trữ lượng, thì Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ tiền bảo 

vệ rừng và hỗ trợ kỹ thuật cho đến khi có sản phẩm khai thác chính, được hưởng tiền từ 

DVMTR để tăng thu nhập. 

 Hướng dẫn phương pháp tính toán chi phí, lợi nhuận và mức phân chia sản phẩm 

khai thác chính, khai thác gỗ đổ gẫy, tỉa thưa, tận thu lâm sản giữa bên giao khoán là xã 

hoặc công ty lâm nghiệp với bên nhận khoán quản lý bảo vệ rừng là hộ gia đình và cộng 

đồng; đồng thời định mức tiền công quản lý bảo vệ rừng phải được điều chỉnh theo thời 

gian đáp ứng với mức thu nhập bình quân chung của xã hội. 

 Hướng dẫn về chính sách chi trả DVMTR gồm các nội dung về: Nguyên tắc và 

phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực sông phục vụ cho việc chi trả tiền 

DVMTR; đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ 

các bon của rừng đối với các cơ sở công nghiệp sử dụng nguồn nước, các đối tượng sử 

dụng nguồn nước cho thủy lợi, nước sạch cho sinh hoạt, sử dụng cảnh quan cho du lịch, 

v.v, làm cơ sở tính toán mở rộng nguồn thu từ DVMTR và phát triển thị trường tín chỉ 

các bon tạo nguồn lực cho BV&PTR; 

 Bổ sung những quy định về định giá rừng theo hướng giá trị của rừng phải được 

tính đúng, tính đủ cả giá trị trực tiếp của rừng như cung cấp lâm sản hàng hóa thương mại 

và tiêu dùng mà còn tính đến những giá trị sử dụng gián tiếp của rừng như việc cung cấp 

các dịch vụ sinh thái môi trường thay thể những quy định đã lạc hậu. 

4.2.1.4. Chính sách liên quan đến tài chính, đầu tư, tín dụng, thuế, đào tạo, khuyến lâm 

 Để thu hút sự tham gia của người dân vào BV&PTR, Nhà nước phải ưu đãi đầu tư 

cho các hoạt động kinh doanh rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, xây dựng cơ sở hạ 

tầng trong vùng nguyên liệu tập trung thay vì chỉ quy định ưu đãi đầu tư cho hoạt động 

trồng rừng và chăm sóc rừng trồng như hiện nay. Đồng thời ban hành chính sách đầu tư 

và cơ chế tài chính riêng cho phát triển rừng phòng hộ, vì hiện nay mới chỉ quy định tản 

mạn, không cụ thể tại một số văn bản pháp luật. 
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 Chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư trong nước và vay lại vốn vay ODA của Chính 

phủ với các dự án trồng rừng, chăm sóc rừng, nuôi dưỡng khoanh nuôi tái sinh rừng tự 

nhiên nghèo kiệt; có chính sách tín dụng ưu đãi để khuyến khích các chủ thể vay vốn 

phát triển đổi mới công nghệ chế biến và trồng rừng nguyên liệu cho chế biến. 

 Nhà nước cần phải cụ thể hóa chính sách liên quan đến thuế, điều chỉnh thuế suất 

sản phẩm khai thác gỗ từ rừng tự nhiên từ mức 10 - 35% xuống mức 5 - 25% như với 

mức thuế suất các loại tài nguyên khoáng sản khác và có chính sách cho phép tiền thuế 

tài nguyên được đầu tư trực tiếp vào hoạt động BV&PTR. 

 Bên cạnh các chính sách tài chính trực tiếp cần tạo hành lang pháp lý cho việc huy 

động nguồn vốn ODA, FDI từ Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế 

thông qua các hiệp định hoặc chương trình dự án quốc tế; lồng ghép các chương trình, dự 

án trong nước và quốc tế với giải quyết nhu cầu vốn cho phát triển lâm nghiệp. 

Trong điều kiện cụ thể của Tây Nguyên, đất để phát triển cây công nghiệp đang trở 

thành nhu cầu cần thiết, vì vậy, các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nghèo kiệt 

hoặc đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp sang trồng cây công nghiệp phải nộp thuế 

để đóng góp vào Quỹ BV&PTR phục vụ cho việc đầu tư cho công tác BV&PTR của địa 

phương, đây là chính sách đặc thù của khu vực Tây Nguyên khi việc đầu tư phát triển các 

loại cây công nghiệp luôn có sức hấp dẫn hơn nhiều so với đầu tư trồng rừng. 

Các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng Tây Nguyên nhận GĐGR ngoài việc thiếu 

vốn cho sản xuất còn rất thiếu những kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, quản lý bảo vệ và 

kinh doanh rừng. Để giúp cho người dân và cộng đồng triển khai có hiệu quả hoạt động 

BV&PTR, Nhà nước có các chính sách hỗ trợ nhằm tăng cường công tác khuyến lâm, hỗ 

trợ, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật công nghệ về bảo vệ, kinh doanh rừng và các hoạt 

động sinh kế khác; đưa các bộ khuyến lâm đến từng thôn, buôn để hỗ trợ người dân. 

 Người dân các dân tộc Tây Nguyên có ý thức trong việc bảo vệ rừng vì quyền lợi 

chung của cộng đồng, tuy nhiên, việc bảo vệ rừng và các hoạt động sinh kế được thực 

hiện chủ yếu bằng kinh nghiệm và phương thức canh tác truyền thống; khả năng tổ chức 

quản lý và kinh doanh rừng theo phương thức hiện đại còn rất hạn chế. Vì vậy, để người 
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dân và cộng đồng địa phương có thể bảo vệ và kinh doanh rừng hiệu quả, bền vững đòi 

hỏi Nhà nước phải có các chính sách về đào tạo nhằm nâng cao năng lực về quản lý, tổ 

chức và kinh doanh rừng, phát triển sinh kế bền vững cho người dân và cộng đồng; nâng 

cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến QLRCĐ, khai thác rừng bền vững; các kỹ thuật về 

trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và sâu bệnh hại rừng. 

4.2.1.5. Hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến liên doanh, liên kết trong bảo vệ 

và phát triển rừng 

 Nhà nước phải có chính sách khuyến khích, ưu đãi, thu hút mọi thành phần tham 

gia LDLK đầu tư phát triển rừng, đặc biệt là đối với các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân 

tiến hành LDLK với các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động BV&PTR. 

Quy định tiêu chí bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp khi lập dự án xin thuê 

rừng và đất lâm nghiệp để sản xuất kinh doanh rừng phải xây dựng phương án LDLK với 

người dân và cộng đồng địa phương trong các hoạt động BV&PTR. 

 Các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên với đặc trưng có tính cố kết cộng đồng cao, ý 

thức rừng là sở hữu chung của cộng đồng, do vậy khi GĐGR ở Tây Nguyên cần đặc biệt 

chú trọng đến hình thức giao rừng cho cộng đồng quản lý, hoặc giao cho nhóm hộ trong 

cùng dòng tộc nhằm tăng thêm sức mạnh trong các hoạt động bảo vệ và kinh doanh rừng, 

giảm mâu thuẫn, tranh chấp trong quá trình triển khai. Vì vậy, Nhà nước phải sớm nghiên 

cứu triển khai mô hình hợp tác xã lâm nghiệp tự nguyện nhằm khắc phục tình trạng sản 

xuất manh mún, nhỏ lẻ, tạo điều kiện áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; 

thu hút các nhà đầu tư và thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tạo ra tổ hợp tác trong 

QLRCĐ, khuyến khích và hướng dẫn thí điểm việc sáp nhập các hộ gia đình, cá nhân 

được GĐGR, cho thuê rừng có những điểm chung thuận lợi thành các đơn vị quản lý lớn 

hơn như nhóm hộ, tổ hợp tác nhằm mang lại hiệu quả hơn trong quản lý, bảo vệ rừng, lập 

kế hoạch triển khai, khai thác, vận chuyển, tiếp thị và tiêu thụ lâm sản. 

 Xây dựng chính sách mới về hỗ trợ người dân về kỹ thuật và tín dụng để chuyển 

đổi rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn trên 10 năm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp chất 

lượng cao được nuôi cấy mô; xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách hỗ trợ phát triển 
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thị trường; hỗ trợ liên kết, hợp tác chuỗi sản phẩm theo mô hình "cánh đồng lớn", "liên 

kết bốn nhà" trong bảo vệ, sản xuất kinh doanh rừng. 

4.2.1.6. Hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan phát triển lâm nghiệp cộng đồng 

Phương thức tác động của Nhà nước đối với cộng đồng trong quản lý rừng chỉ nên 

ở việc tạo hành lang pháp lý, khuyến khích, hỗ trợ, tư vấn mà không nên can thiệp sâu 

vào những quyết định cụ thể về BV&PTR, sử dụng rừng của cộng đồng; người dân trong 

cộng đồng phải là người chủ động và tham gia tích cực vào mọi hoạt động liên quan đến 

quản lý rừng, từ xác định nhu cầu, ra quyết định đến tổ chức thực hiện. 

Yếu tố văn hóa, truyền thống của các dân tộc bản địa Tây Nguyên là một trong 

những yếu tố đặc thù ảnh hưởng lớn đến hoạt động BV&PTR, vì vậy, trong quá trình xây 

dựng và triển khai các văn bản pháp luật về BV&PTR và phát triển LNCĐ cần kết hợp 

sử dụng pháp luật với luật tục, hương ước, quy ước nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp 

của luật tục; sử dụng luật tục như một công cụ hỗ trợ cho triển khai pháp luật, tăng cường 

và phát tính tự quản lý rừng bằng luật tục của các dân tộc thiểu số bản địa.  

Việc quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và đất đai ở Tây Nguyên mang tính cộng 

đồng rất cao, có tính công hữu về rừng và đất rừng; rừng và đất rừng không chỉ đơn thuần 

là tư liệu sản xuất, mà còn là yếu tố quan trọng của tín ngưỡng, không gian văn hóa, gắn 

bó cộng đồng, đồng thời thuộc quyền quản lý của buôn, làng hoặc dòng họ thông qua 

hương ước, luật tục và mọi thành viên trong cộng đồng tự nguyện bảo vệ rừng với niềm 

tin tuyệt đối. Do vậy, thực hiện XHH BV&PTR ở Tây Nguyên cần phải tái lập truyền 

thống QLRCĐ, giao rừng cho cộng đồng, dòng họ hoặc nhóm hộ. 

Các cơ quan có chức năng (cơ quan kiểm lâm) tiến hành hướng dẫn cộng đồng xây 

dựng hương ước hoặc quy ước trên cơ sở của luật pháp để lồng ghép vào trong đó các nội 

dung bảo vệ rừng phù hợp với đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của mỗi 

địa phương như: Các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; nguyên tắc chia sẻ 

lợi ích từ rừng trong cộng đồng; sự tham gia đóng góp của các thành viên trong cộng 

đồng trong việc tuần tra, bảo vệ rừng; quy định về thưởng, phạt và xử lý vi phạm. 

Với nguồn nhân lực dồi dào, kiến thức sinh thái địa phương phong phú và tính tự 

giác tuân thủ hương ước, luật tục, cộng đồng luôn có có khả năng bảo vệ tốt rừng được 
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giao, nhưng để phát triển rừng và quản lý rừng theo cách thức hiện đại đòi hỏi phải có sự 

hỗ trợ từ bên ngoài và tham gia phối hợp tốt của các bên liên quan, Nhà nước phải quan 

tâm đến việc nâng cao ý thức, năng lực thể chế và năng lực quản lý của cộng đồng. 

LNCĐ ở Tây Nguyên phải luôn gắn với xóa đói giảm nghèo và chính sách ưu tiên 

đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, vì vậy, ngoài những 

chính sách ưu đãi về đầu tư, tín dụng và thuế tài nguyên đối với cộng đồng trong các hoạt 

động liên quan đến quản lý rừng, Nhà nước huy động đa dạng các nguồn lực hỗ trợ cho 

cộng đồng, từ các nguồn thu từ DVMTR, các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế đến 

việc lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn; các 

mô hình LNCĐ chỉ phát triển bền vững khi có sự liên kết chặt chẽ giữa các chương trình, 

dự án của Chính phủ với các tổ chức quốc tế. 

Nghiên cứu xây dựng, triển khai thử nghiệm các mô hình quản lý rừng hiệu quả, 

bền vững, phù hợp với đặc thù văn hóa, truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số 

cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương; từ đó tiến hành tổng 

kết và nhân rộng mô hình, đặc biệt là các mô hình giao rừng hưởng lợi cho cộng đồng, 

mô hình ĐQLR, mô hình hợp tác xã lâm nghiệp tự nguyện. 

Xây dựng chính sách hưởng lợi từ rừng hợp lý và việc cho phép người dân và cộng 

đồng địa phương được quyền tiếp cận, khai thác, sử dụng lâm sản một cách bền vững cho 

nhu cầu thiết yếu của mình sẽ tạo ra động lực quan trọng thu hút và nâng cao tính trách 

nhiệm của người dân trong BV&PTR; tạo ra sự công bằng và dân chủ trong việc hưởng 

dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần tạo ra sự ổn định xã hội, sự phát triển của 

cộng đồng và sự thịnh vượng của người dân. 

4.2.2. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

 Cùng với việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho triển 

khai công tác XHH BV&PTR, việc tổ chức triển khai nhằm đưa chính sách pháp luật vào 

cuộc sống là một trong những nội dung cơ bản trong hoạt động QLNN về XHH 

BV&PTR. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động QLNN về XHH BV&PTR ở 
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Tây Nguyên trong thời gian tới, công tác tổ chức và hoạt động QLNN về XHH  

BV&PTR cần hoàn thiện những nội dung sau: 

4.2.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo thực 

hiện xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

 Đây là một vấn đề cơ bản nhưng đồng thời là thách thức và cần đặt trong tổng thể 

cải cách hành chính. Mô hình tổ chức bộ máy QLNN về XHH BV&PTR như đã nêu cần 

phải hoàn thiện theo mô hình 4 cấp: 

- Trung ương, chỉ có một đầu mối trực thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện chức năng 

tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT QLNN và thực thi nhiệm vụ QLNN về lâm 

nghiệp trong phạm vi cả nước, đồng thời quản lý và chỉ đạo các hoạt động cung ứng dịch 

vụ công về lâm nghiệp là Tổng cục Lâm nghiệp, theo đó chuyển các hoạt động chế biến, 

thương mại và khuyến lâm về Tổng cục Lâm nghiệp; tổ chức, sắp xếp lại chức năng, 

nhiệm vụ và bộ máy của Cục Kiểm lâm, theo đó, Cục kiểm lâm là cơ quan trực thuộc 

Tổng cục Lâm nghiệp ngoài chức năng tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm 

nghiệp thực hiện QLNN về bảo vệ rừng và thực thi pháp luật về lâm nghiệp còn bổ sung 

thêm chức năng tham mưu về quản lý, sử dụng và phát triển rừng; chuyển 6 hạt kiểm lâm 

vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp về Cục Kiểm lâm quản lý. 

 - Cấp tỉnh, để thống nhất đầu mối cơ quan QLNN về lâm nghiệp tại địa phương sẽ 

chỉ có một đầu mối là Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT giúp Giám đốc Sở 

NN&PTNT tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng QLNN về lâm nghiệp 

(quản lý, bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng, phát triển rừng, giống cây lâm nghiệp), 

đảm bảo việc thực hiện pháp luật về BV&PTR và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh trên 

cơ sở sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm (bổ sung thêm chức năng 

phát triển rừng đối với Chi cục Kiểm lâm); về cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm sẽ 

thành lập thêm Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 

trên cơ sở cấu trúc lại Chi cục Lâm nghiệp; tách hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng ra 

khỏi các ban quản lý khu rừng đặc dụng về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh và 
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những viên chức kiểm lâm này sẽ thành công chức kiểm lâm; giao Chi cục Kiểm lâm chỉ 

đạo điều hành các ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. 

 - Cấp huyện, thống nhất QLNN về lâm nghiệp, chuyển cán bộ phụ trách lâm 

nghiệp của Phòng NN&PTNT về Hạt kiểm lâm cấp huyện và những khu rừng phòng hộ 

có Hạt kiểm lâm thì sáp nhập vào Hạt kiểm lâm huyện với các phòng ban như hiện nay. 

 - Cấp xã, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn xã, cán bộ lâm 

nghiệp xã và kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo dõi xã; đưa kiểm lâm 

theo dõi xã của Hạt kiểm lâm huyện, các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ về xã tham 

mưu cho UBND cấp xã QLNN về lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Hạt trưởng Hạt kiểm lâm.  

4.2.2.2. Hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng ở Tây Nguyên  

 Nhà nước và đặc biệt chính quyền địa phương vùng Tây Nguyên phải hỗ trợ nguồn 

kinh phí cho triển khai công tác GĐGR, cho thuê rừng và cho cả việc hỗ trợ, kiểm tra, 

giám sát sau GĐGR, cho thuê rừng; cấp kinh phí hàng năm đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho 

các ban quản lý, các công ty lâm nghiệp thực hiện dịch vụ công ích tương ứng với nhiệm 

vụ kế hoạch được giao theo quy định cũng như cho các hộ gia đình, cộng đồng được giao 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và những diện tích rừng tự nhiên nghèo không có trữ 

lượng khai thác. Đây là điều cần quan tâm và cũng là thách thức cho Tây Nguyên. 

 Các tỉnh Tây Nguyên cần phải cân đối nguồn vốn đầu tư giữa các chương trình 

trồng rừng mới với nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên hiện 

có, thay vì chỉ chú trọng đến đầu tư trồng rừng; phải chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc 

biệt là đường giao thông trong vùng nguyên liệu tập trung; xây dựng chính sách hỗ trợ 

ban đầu, cho vay tín dụng ưu đãi để trồng rừng phù hợp với từng loại cây trồng và thời 

gian hoàn trả vốn vay khi có sản phẩm khai thác; đưa các hoạt động kinh doanh rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên nghèo và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng nguyên liệu 

tập trung vào danh mục ưu đãi đầu tư và vay vốn tín dụng; đưa các nội dung về khuyến 

lâm, trồng cây phân tán, đào tạo nghiệp vụ cho các chủ rừng vào danh mục được Nhà 
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nước đầu tư. Khi hạ tầng phát triển tốt sẽ tạo cơ hội thu hút vốn đầu tư cho BV&PTR, 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia LDLK BV&PTR;  

Có chính sách ưu đãi để khuyến khích các chủ thể vay vốn đổi mới công nghệ chế 

biến và trồng rừng nguyên liệu cho chế biến; mở rộng nguồn thu từ DVMTR và phát 

triển thị trường tín chỉ các bon; thu hút các nguồn vốn ODA và FDI cũng như lồng ghép 

các chương trình, dự án trong nước và quốc tế cho BV&PTR.      

 Để thu hút các thành phần tham gia vào BV&PTR cần: 

- Các thông tin về quỹ đất phải được công khai, minh bạch để người dân và các 

doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng, bình đẳng, kịp thời; hướng dẫn các thủ tục GĐGR 

cho người dân và cộng đồng một cách chi tiết, đầy đủ; tiến hành điều tra, khảo sát kỹ 

lưỡng về nhu cầu, khả năng, điều kiện của người dân và cộng đồng để giao cho phù hợp; 

 - Hỗ trợ cung cấp thông tin và dự báo về thị trường để các chủ rừng xem xét, quyết 

định các phương án đầu tư kinh doanh; hỗ trợ các chủ rừng, các công ty lâm nghiệp trong 

các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp thị và nghiên cứu thị trường, giới thiệu những tiềm 

năng, lợi thế về rừng, đất lâm nghiệp và những chính sách ưu đãi của Nhà nước để tạo sự 

tin cậy và thu hút các nhà đầu tư vào BV&PTR; 

 - Đẩy mạnh công tác hỗ trợ kỹ thuật về bảo vệ rừng, trồng rừng, các mô hình nông 

lâm kết hợp, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng các giống mới có năng suất chất lượng cao; 

đào tạo, tập huấn kỹ thuật và trang bị những công cụ tối thiểu cho các tổ đội quần chúng, 

hộ gia đình, cá nhân trong công tác BV&PTR; hoàn thiện quy trình và hướng dẫn kỹ 

thuật GĐGR, quản lý nương rẫy cả về ngoại nghiệp, nội nghiệp và các biểu mẫu; xây 

dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về GĐGR và quản lý nương rẫy; 

 - Tiến hành sắp xếp, ổn định dân di cư tự do; khi quy hoạch dân di cư tự do phải 

tiến hành đồng thời quy hoạch đất ở, đất sản xuất và phương án GĐGR, khoán quản lý 

bảo vệ rừng để tạo cuộc sống ổn định cho người dân, giảm sức ép lên tài nguyên rừng, 

đồng thời phối hợp chặt chẽ với những địa phương có dân di cư để tuyên truyền và có 

những biện pháp ngăn chặn việc di cư tiếp diễn; 
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 - Thực hiện cải cách hành chính liên quan đến các thủ tục khai thác gỗ làm nhà, 

khai thác gỗ hưởng lợi, vận chuyển và tiêu thụ gỗ rừng trồng, các thủ tục liên quan đến 

các dự án đầu tư cho BV&PTR, các thủ tục về vay vốn đầu tư trồng rừng và bảo vệ, 

khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; cách thức chi trả tiền DVMTR theo hướng thông 

thoáng, đơn giản, nhanh chóng và dễ tiếp cận; 

- Tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với XHH 

BV&PTR ở Tây Nguyên nhằm bảo vệ hiệu quả, bền vững rừng và ổn định, nâng cao đời 

sống cho người dân địa phương; giải quyết dứt điểm các tranh chấp, lấn chiếm rừng và 

đất lâm nghiệp giữa người dân với các công ty lâm nghiệp, ban quản lý và các doanh 

nghiệp đầu tư trong vùng dự án; 

- Các tỉnh Tây Nguyên phải có sự phối hợp liên tỉnh, liên ngành trong việc xây 

dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch và triển khai kế hoạch BV&PTR mang 

tính khu vực để tạo ra tính đồng bộ, kết nối thông suốt và hỗ trợ trong các hoạt động 

BV&PTR, các hoạt động sản suất, chế biến, tiêu thụ lâm sản, bảo vệ môi trường và bảo 

tồn đa dạng sinh học. 

4.2.3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với quá trình xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

 GĐGR cho các chủ thể khác nhau để thực hiện XHH BV&PTR đòi hỏi Nhà 

nước phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc GĐGR. Khi người dân và 

đặc biệt là những người thuộc khu vực dân tộc ít người và trình độ nhận thức, hiểu 

biết pháp luật còn hạn chế thì việc thanh tra, kiểm tra và giám sát để kịp thời ngăn 

ngừa sai phạm; đồng thời điều chỉnh và hướng dẫn người dân và cộng đồng được 

GĐGR tuân thủ đúng pháp luật là công việc cần thiết và phải được tiến hành 

thường xuyên. 

Vì vậy, để quá trình XHH BV&PTR đi đúng hướng và đạt mục tiêu đề ra, 

đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật liên quan đến GĐGR, cho thuê rừng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

BV&PTR theo thẩm quyền; vi phạm các tiêu chuẩn, định mức, quy chế, quy trình, quy 
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phạm kỹ thuật về GĐGR; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BV&PTR và GĐGR 

theo thẩm quyền. Đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát từ phía các cơ 

quan chức năng và có cơ chế mở rộng sự tham gia giám sát của người dân đối với các 

hoạt động BV&PTR; có sự tham gia đánh giá, thẩm định và tư vấn của các cơ quan độc 

lập không thuộc nhà nước về các chương trình, dự án BV&PTR. 

Khi GĐGR thông qua các dự án đầu tư trồng rừng; các dự án chuyển đổi cây 

trồng cần phải chịu sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền, tập trung vào chính quyền địa phương cơ sở. Những dự án 

GĐGR cho các đối tác nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài, đặc biệt trên địa bàn Tây 

Nguyên cần phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm tuân thủ hợp đồng đã ký kết. 

Cần tiến hành kiểm tra, xem xét năng lực tài chính, kỹ thuật của các chủ dự án 

đầu tư về tiến độ thực hiện và cam kết của chủ đầu tư trong việc thu hút, sử dụng người 

dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tham gia vào các hoạt động 

của dự án. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ việc mua bán đất đai, nhất là đất đã giao 

cho đồng bào dân tộc thiểu số không thu tiền sử dụng đất. 

Mục đích của GĐGR cho các chủ thể khác nhau nhằm bảo đảm đất rừng và 

rừng được bảo vệ và phát triển bền vững. Tuy nhiên, các chủ thể khác nhau có thể 

vì lợi ích riêng của họ mà không hướng đến mục tiêu chung. Các cơ quan QLNN 

phải kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang 

mục đích sử dụng khác, kiên quyết sử lý các hành vi vi phạm về các quy định 

BV&PTR, việc mua bán rừng và đất rừng trái phép.  

GĐGR và cho phép chuyển đổi các khu vực đất rừng sang các mục đích khác 

cũng phải chịu sự kiểm soát việc tuân thủ nghĩa vụ tham gia bù đắp vào những 

hoạt động khác mà các chủ rừng chuyển đổi cam kết. Ví dụ, trồng bù diện tích 

rừng đối với các dự án chuyển đổi được phê duyệt theo quy định hiện hành.   

Rừng và đất rừng là tài sản quốc gia cần phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả; 

do đó, cần tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng sử dụng rừng và đất rừng của các tổ 

chức quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp thuê đất nếu hoạt động 

không hiệu quả cũng phải xử lý thu hồi và giao lại cho địa phương để giao lại cho dân. 
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4.3. Hoàn thiện mô hình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

Trong bối cảnh của Việt Nam và khu vực Tây nguyên, để hoàn thiện mô hình 

XHH BV&PTR cần tập trung vào ba nhóm: (1) Đổi mới tổ chức, hoạt động các công ty 

lâm nghiệp nhà nước ở Tây Nguyên, (2) Mô hình quản lý rừng cộng đồng, (3) Mô hình 

đồng quản lý rừng. 

Mỗi phương thức quản lý rừng có những đối tượng, phương thức tác động và tính 

chất khác nhau, có thể so sánh như sau: 

Bảng 4.1: So sánh các phương thức quản lý rừng ở Việt Nam 

Các 
phương thức  
quản lý rừng 

Nhà nước quản lý Đồng quản lý 
Quản lý dựa vào  

cộng đồng 

Chủ thể 
Cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền 

Nhà nước và các đối tác tham 
gia 

Cộng đồng dân cư, bộ 
máy tự quản 

Công cụ, 
phương pháp 

Pháp luật; thuyết 
phục, cưỡng chế 
hành chính, kinh tế 

Các quy định được thống nhất 
giữa các bên; thông qua đàm 
phán, phân rõ quyền và trách 
nhiệm các bên 

Quy ước, hương ước, 
thuyết phục, dư luận, 
cưỡng chế cộng đồng 

Đối tượng 
Cơ quan, tổ chức, 
công dân 

Các cơ quan nhà nước, tổ 
chức, cộng đồng 

Cá nhân trong cộng 
đồng, gia đình, dòng họ 

Vị trí tính chất 
Chủ yếu, sử dụng 
công cụ quyền lực 
Nhà nước 

Chia sẻ với các cơ quan nhà 
nước về quản lý; hòa giải, các 
bên cùng quyết định 

Hỗ trợ cơ quan nhà 
nước, sử dụng quyền lực 
cộng đồng 

 

4.3.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động các công ty lâm nghiệp nhà nước ở Tây 

Nguyên 

 Căn cứ trên cơ sở diện tích các loại rừng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động đang đảm 

nhiệm, có thể chia công ty lâm nghiệp hiện nay ở Tây Nguyên thành 4 nhóm như sau:   

- Nhóm 1: Công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng phòng hộ, đặc dụng; 

- Nhóm 2: Công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng tự nhiên;  

- Nhóm 3: Công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng trồng và đất 

quy hoạch trồng rừng sản xuất;  

- Nhóm 4: Công ty chuyên sản xuất giống cây lâm nghiệp và dịch vụ lâm nghiệp. 
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Sơ đồ 4.1: Tổ chức, đổi mới mô hình hoạt động các công ty lâm nghiệp Tây Nguyên    

So với nhiều khu vực khác trong cả nước, Tây Nguyên hiện có số lượng các công 

ty lâm nghiệp lớn nhất là 56 công ty TNHHMTVLN thuộc sở hữu nhà nước trên 170 

công ty lâm nghiệp cả nước (chiếm 33%) cần phải được tổ chức, sắp xếp lại.  

4.3.1.1. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 1 

Tổ chức lại: 

- Đối với công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng phòng hộ trên 5.000 ha, diện 

tích rừng đặc dụng trên 1.000 ha thì chuyển thành ban quản lý rừng hoạt động theo cơ 

chế đơn vị sự nghiệp có thu.  

Quản lý chủ yếu rừng 
phòng hộ, đặc dụng 

 

Quản lý chủ yếu rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên 

 

Quản lý chủ yếu rừng sản 
xuất là rừng trồng, đất 

quy hoạch trồng rừng sản 
xuất 

Chuyên sản xuất cây 
giống và dịch vụ lâm 

nghiệp 

Chủ yếu 
rừng 
phòng 
hộ>500 
ha rừng 
đặc dụng 
>1000ha 

 

Chủ yếu  
rừng 
phòng 
<500 ha 
rừng đặc 
dụng 
<1000ha 

 

1. Rừng được cấp 
chứng chỉ rừng; 
Sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp 
2. Chưa cấp 
chứng chỉ rừng; 
Cung ứng sản 
phẩm dịch vụ 
công ích 

 

- Không ở 
xã đặc biệt 
khó khăn 
-Sử dụng 
<50% lao 
động là 
người dân 
tộc ít 
người 

 

- Ở xã đặc biệt 
khó khăn 
-Sử dụng 50-
70% lao động 
là người dân 
tộc ít người 
-Ở huyện 
nghèo, biên 
giới 

 

1. Đối tác đủ năng lực 
tài chính, công nghệ; 
Sản xuất kinh doanh 
lâm nghiệp; Vốn nhà 
nước >50% vốn điều 
lệ; Liên kết với người 
dân địa phương 
2. Công ty cây giống 
chất lượng cao 
 

 

Chuyển 
thành ban 
quản lý 
rừng hoạt 
động theo 
cơ chế đơn 
vị sự 
nghiệp có 
thu 

 

Sáp nhập vào 
ban quản lý 
liền kề(nếu 
có); nếu diện 
tích quá ít 
hoặc không 
có ban quản 
lý liền kề thì 
giao cho địa 
phương 

 

Chuyển 
thành 
công ty 
lâm 
nghiệp 
nhà nước 
giữ 100% 
vốn điều 
lệ 

 

Giải thể, 
giao đất 
cho địa 
phương 
để giao 
lại cho 
người 
dân và 
cộng 
đồng 

 

Thực 
hiện cổ 
phần hóa 
thành 
công ty 
cổ phần 
nhà nước 
nắm giữ 
50-65% 
cổ phần 

 

Thực 
hiện cổ 
phần hóa 
thành 
công ty 
cổ phần 
nhà nước 
nắm giữ 
65-75% 
cổ phần 
 

Thành 
lập công 
ty trách 
nhiệm 
hữu hạn 
hai thành 
viên trở 
lên 

 

Thành lập 
công ty cổ 
phần nhà 
nước không 
nhất thiết 
nắm cổ 
phần chi 
phối hoặc 
thoái hết 
vốn 

 

 

Công ty lâm nghiệp sau sắp xếp, đổimới 

 

 

Công ty lâm nghiệp trước sắp xếp đổi mới 

 

- Kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tục 
-2/3 diện tích đất sản xuất thực hiện 
giao khoán không đầu tư 
- Quy mô nhỏ, không liền kề 
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- Công ty quản lý chủ yếu diện tích rừng phòng hộ dưới 5.000 ha, diện tích rừng 

đặc dụng dưới 1.000 ha thì sáp nhập vào ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng liền kề.  

Cơ chế hoạt động: 

- Được nhà nước cấp kinh phí từ ngân sách để thực hiện nhiệm vụ quản lý, 

BV&PTR theo đơn đặt hàng hoặc giao theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm mà 

không tổ chức khai thác gỗ để tạo nguồn thu; được thành lập bộ khung cán bộ 

quản lý, thành lập lực lượng bảo vệ rừng trực thuộc ban quản lý và cho phép áp 

dụng cơ chế, chính sách của lực lượng kiểm lâm đối với lực lượng bảo vệ rừng 

này; ban quản lý thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.  

- Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ, 

đặc dụng của ban quản lý; Nhà nước đảm bảo cấp đủ kinh phí để bảo vệ, phục hồi 

và phát triển phần diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng giao cho công ty quản lý theo 

quy chế quản lý rừng; được huy động các nguồn tài chính phục vụ cho BV&PTR, 

được thí điểm xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. 

- Ban quản lý được hưởng tiền thu từ DVMTR và có thể sử dụng số tiền này 

làm kinh phí giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân ở gần 

rừng có nhu cầu nhận giao khoán hoặc xây dựng triển khai phương án ĐQLR với 

cộng đồng dân cư thôn nằm ở gần rừng. 

Tổ chức thực hiện: 

Tiến hành rà soát đo đạc lại đất đai, xác định diện tích, trạng thái các loại rừng 

trên cả bản đồ và cắm mốc ngoài thực địa; đánh giá tình hình sử dụng đất của các công ty 

này để tiến hành xử lý những diện tích đang tranh chấp, lấn chiếm; thu hồi những diện 

tích vi phạm để tổ chức lại việc GĐGR và cấp GCNQSDĐ cho ban quản lý mới; tiến 

hành rà soát các khoản nợ của công ty để xử lý theo các hình thức cấp trả nợ, khoanh nợ, 

xóa nợ hoặc quy rõ trách nhiệm về các khoản nợ; bổ xung vốn điều lệ cho công ty; xây 

dựng đề án về tổ chức bộ máy và biên chế, trong đó có lực lượng kiểm lâm của ban quản 

lý theo quy định; tiến hành xây dựng phương án thực hiện giao khoán, đồng quản lý và 

chia sẻ lợi ích theo quy định của pháp luật với cộng đồng thôn ở địa phương.  
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4.3.1.2. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 2 

Tổ chức lại: 

Loại hình thứ nhất, công ty quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, 

được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững và thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh (mới chỉ có công ty lâm nghiệp Đắk Tô - Kon Tum);  

Loại hình thứ hai, công ty quản lý chủ yếu rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 

nhưng chưa được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững và thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.  

Cơ chế hoạt động: 

Đối với công ty thuộc loại hình thứ nhất, thì được chủ động tổ chức sản xuất 

kinh doanh, tổ chức việc khai thác và tiêu thụ lâm sản theo theo phương án quản lý 

rừng bền vững đã được phê duyệt và được sử dụng toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ 

chi phí và thuế vào việc quản lý, bảo vệ và nuôi dưỡng rừng được giao. Đối với diện 

tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo, rừng giống 

phân bố xen kẽ trong địa giới công ty thì không được phép khai thác lâm sản nhưng 

được Nhà nước đảm bảo kinh phí BV&PTR theo đơn đặt hàng, giao kế hoạch hàng 

năm hoặc được lập dự án cải tạo rừng để trồng rừng có giá trị kinh tế theo quy định.  

Đối với công ty thuộc loại hình thứ hai thì khi chưa được phê duyệt phương án 

quản lý rừng bền vững, các công ty này chủ yếu hoạt động thực hiện nhiệm vụ công ích 

theo kế hoạch giao hàng năm hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nước, được đảm bảo cấp 

đủ kinh phí cho các hoạt động BV&PTR và được giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

đối với những diện tích rừng sản xuất phân bố xen kẽ thì được tổ chức sản xuất kinh 

doanh theo cơ chế thị trường và thực hiện thuê đất, trường hợp những diện tích rừng 

này nghèo kiệt không có khả năng phục hồi thì được lập phương án cải tạo để trồng 

mới rừng nguyên liệu hoặc cây công nghiệp phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. 

Tổ chức thực hiện: 
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Phần liên quan đến rừng, đất rừng, xử lý công nợ tiến hành như công ty lâm 

nghiệp thuộc nhóm 1; tiến hành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững làm cơ sở 

cho việc triển khai mọi hoạt động bảo vệ, sản xuất và kinh doanh rừng của công ty. Sau 

khi rà soát thì cấp GCNQSDĐ cho những công ty có diện tích rừng tự nhiên từ trên 

10.000 ha và rừng trồng và đất rừng để trồng rừng từ dưới 5.000 ha; nếu không đạt các 

tiêu chí trên thì có thể sáp nhập ban quản lý rừng phòng hộ theo địa bàn hành chính 

hoặc giải thể giao đất cho địa phương để giao lại cho người dân và cộng đồng. 

3.3.1.3. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 3 

Tổ chức lại: 

Các công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 3 được tổ chức lại với hai nhóm: 

Nhóm thứ nhất, loại Công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 65-75% cổ phần 

đối với các công ty có một trong ba đặc điểm sau: (1) Nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó 

khăn, (2) sử dụng từ 50-70% lao động là người đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn, 

(3) nằm trên địa bàn huyện biên giới, huyện nghèo. 

Nhóm thứ hai, loại công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 50 - 65% cổ phần, 

đối với các công ty không có một trong ba đặc điểm kể trên.  

Nhóm thứ ba, loại  công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, nếu có đủ: 

(1) Tìm được đối tác có đủ năng lực về tài chính và khoa học công nghệ trước khi xây 

dựng phương án thành lập công ty, (2) chỉ đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp, chế biến tiêu 

thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến, (3) không có 

yếu tố nước ngoài tại vùng địa bàn chiến lược có yêu cầu cao về an ninh quốc phòng, 

(4) phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhất là người dân tộc thiểu số. 

Cơ chế hoạt động: 

- Nhà nước phải đảm bảo đủ vốn cho công ty hoạt động và tiếp tục thực hiện 

việc giao khoán đất, phần đầu tư của người lao động được xác định theo giá trị thị 

trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Đối với phần rừng trồng do vốn của Nhà nước thì tiến hành định giá lại theo thị 

trường và bán trả chậm cho người nhận khoán trong thời hạn là 1 năm và tối đa là 

5 năm đối với các đối tượng là hộ nghèo để thu hồi phần vốn Nhà nước đã đầu tư. 
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Doanh thu từ việc bán gỗ rừng trồng, rừng tự nhiên, từ nguồn thu DVMTR và các 

nguồn thu từ sản xuất kinh doanh khác của công ty được sử dụng để thanh toán 

các chi phí hợp lý, cho đầu tư BV&PTR, nộp thuế cho Nhà nước và lập các quỹ 

của công ty theo quy định của pháp luật.  

- Toàn bộ diện tích rừng trồng, đất quy hoạch để trồng rừng sản xuất của 

công ty do Nhà nước giao cho công ty quản lý được thực hiện với hình thức cho 

thuê đất. Các công ty này cũng được phép dùng giá trị quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện LDLK với các tổ chức kinh tế 

khác để thực hiện việc trồng rừng, khai thác, chế biến, tiêu thụ lâm sản cũng như 

cho phép đầu tư vốn ra doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật mà không 

làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo nguyên 

tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư hoặc thế chấp để vay vốn đầu tư 

sản xuất kinh doanh.  

- Đối với diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo không có khả năng 

phục hồi, công ty lập phương án cải tạo rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

trồng rừng hoặc trồng cây công nghiệp cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi 

địa phương và được tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích cải tạo này tạo nguồn 

vốn cho trồng mới rừng. Đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất hoặc 

rừng phòng hộ phân bố xen kẽ trong địa giới của công ty thì được nhà nước đảm 

bảo cấp kinh phí BV&PTR theo kế hoạch hàng năm hoặc đơn đặt hàng. 

Tổ chức thực hiện: 

- Tiến hành rà soát, đo đạc lập phương án sử dụng đất phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương; làm rõ về vị trí, ranh giới, hình 

thức, thời hạn sử dụng đất, diện tích đề nghị giữ lại để sử dụng theo từng loại đất 

và diện tích đề nghị giao lại cho địa phương; tiến hành GĐGR trên thực địa trên cơ 

sở cắm mốc ranh giới; thực hiện việc cấp GCNQSDĐ hoặc cho thuê đất đối với 

diện tích đề nghị giữ lại của các công ty này, đồng thời giao lại những diện tích 

không thuộc diện công ty đề nghị giao lại cho địa phương để giao cho người dân. 
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- Việc rà soát đất đai và xử lý công nợ thực hiện như đối với công ty lâm 

nghiệp nhóm 1, đồng thời sắp xếp lại lao động của các công ty này phù hợp với 

phương án sản xuất kinh doanh mới, những lao động không bố trí được việc làm 

thì giải quyết theo chính sách lao động dôi dư hiện hành.  

4.3.1.4. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 4 

Tổ chức lại: 

- Đối với các công ty lâm nghiệp hiện tại đang thực hiện chủ yếu sản xuất giống cây 

lâm nghiệp và dịch vụ thì tiến hành cổ phần hóa, trong đó Nhà nước không nhất thiết phải 

nắm cổ phần chi phối hoặc tiến hành thoái vốn. Công ty sau khi cổ phần hóa, hoạt động 

theo Luật doanh nghiệp, hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, được giữ lại diện tích 

đất phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh và thực hiện thuê đất.  

- Đối với những công ty chuyên sản xuất cây giống chất lượng cao có thể chuyển 

sang công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và thực hiện theo luật định hoạt động 

mang tính dịch vụ nhà nước. 

Cơ chế hoạt động: 

Đối với loại công ty trên có thể hoạt động theo cơ chế công ty cổ phần hóa hay 

công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên; hai quyền cơ bản gắn với bảo vệ và phát 

triển rừng được thực hiện. 

- Được phép liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học để chọn lọc, lai tạo và 

sản xuất giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao; được tham gia vào các chương 

trình chuyển đổi giống cây trồng, khuyến lâm và chuyển giao kỹ thuật ở vùng miền núi;  

- Nhà nước khuyến khích việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cây giống và 

được hưởng các ưu đãi: Mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu;  

- Được xem xét hỗ trợ chi phí từ kinh phí của chương trình quốc gia phát triển 

công nghệ cao và kinh phí khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

Tổ chức thực hiện: 
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- Giải quyết và xử lý tất cả những vướng mắc, tồn đọng liên quan đến đất đai, 

nợ đọng vốn, lao động dôi dư và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích công ty được 

giao theo phương án sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Các công ty kể trên, nếu các công ty này có một trong ba yếu tố sau sẽ tiến 

hành giải thể và giao cho địa phương: (1) Kinh doanh thua lỗ 3 năm liền và có số 

lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty, (2) có 2/3 đất sản xuất thực hiện giao 

đất nhưng không thực hiện đầu tư hạ tầng, chi phí sản xuất, cung ứng dịch vụ, bao 

tiêu sản phẩm dẫn đến tình trạng không quản lý được đất đai và sản phẩm, (3) có 

quy mô diện tích rừng và đất lâm nghiệp nhỏ, phân tán, sử dụng không hiệu quả, 

không sáp nhập được vào các công ty lâm nghiệp hoặc ban quản lý rừng liền kề.  

4.3.2. Mô hình quản lý rừng cộng đồng  

QLRCĐ là một phương thức quản lý rừng phổ biến, có hiệu quả được Nhà nước 

quan tâm, khuyến khích phát triển ở Việt Nam, tồn tại song song với nhiều phương 

thức quản lý rừng khác. QLRCĐ đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân ở các vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với tập quán truyền thống, điều 

kiện sản xuất và thị trường kém phát triển, trình độ quản lý rừng còn thấp [71].  

4.3.2.1. Thành lập tổ chức quản lý rừng của cộng đồng  

Để mô hình này thực sự vận hành đúng với tư duy XHH, cần thiết lập một tổ 

chức của chính cộng đồng dân cư gắn liền với rừng và đất rừng. Các tổ chức này đóng 

vai trò cơ bản trong quản lý, BV&PTR, là yếu tố hạt nhân của mô hình này. 

Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy QLRCĐ phụ thuộc vào cách thức phân chia 

địa giới hành chính cũng như phân chia thôn, buôn của vùng Tây Nguyên. Lấy đơn vị 

tự quản là buôn, thôn ở Tây Nguyên để thành lập tổ chức. Tổ chức này có thể là Hội 

đồng QLRCD hoặc ban tự quản rừng cộng đồng. Hội đồng này bao gồm các thành viên 

do cộng đồng thôn, buôn bầu ra và được sự cộng nhận của UBND cấp xã. Hội đồng 

bao gồm: Chủ tịch Hội đồng QLRCĐ; các thành viên. 

Do phong tục, tập quán và vai trò của những chức sắc trong từng buôn, thôn như 

trưởng thôn; già làng, nếu họ không được bầu, có thể vẫn trở thành thành viên của Hội 

đồng. Hội đồng QLRCĐ của các tổ chức có liên quan mô tả ở sơ đồ 4.2.   
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Sơ đồ 4.2: Hội đồng quản lý rừng cộng đồng và các tổ chức có liên quan 

Như trên đã nêu, Hội đồng chịu sự QLNN của các cơ quan QLNN có liên quan 

đến BV&PTR và chịu sự giám sát của nhiều tổ chức khác trên địa bàn của thôn, buôn. 

Trong quá trình QLRCĐ thì cộng đồng dân cư thôn là chủ thể chính chủ động và 

tự chủ trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng trên cơ sở 

các quy chế, phương án đã được phê duyệt.  

Để cộng đồng quản lý và sử dụng rừng một cách có hiệu quả và đúng pháp 

luật phải có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của các tổ chức bên ngoài cộng đồng, 

tổ chức bên ngoài cộng đồng bao gồm:  

- Chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện các nội dung QLNN về rừng; 

- Các cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện có vai trò hỗ 

trợ, hướng dẫn và thúc đẩy cộng đồng quản lý rừng, ngăn chặn và xử lý vi phạm; 

- Các tổ chức lâm nghiệp thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, 

chuyển giao kỹ thuật, đầu tư vốn cho hoạt động BV&PTR; 

- Các tổ chức chính trị, đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền, thuyết phục mọi 

người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng và tham gia hoạt động giám sát QLRCĐ.  

Các thành viên của Hội 
đồng: 
- Chủ tịch hội đồng; 
- Các ủy viên hội đồng; 
- Già làng; 
- Trưởng bản. 

Cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành về bảo vệ và 
phát triển rừng (chủ yếu là hạt 
kiểm lâm và kiểm lâm thuộc 
xã) 

Các tổ chức khác: 
- Các tổ chức chính trị xã hội 
trên địa bàn; 
- Nhân dân trên địa bàn; 
- Các cơ quan liên quan đến 
bảo vệ và phát triển rừng như 
Công ty lâm nghiệp; trung 
tâm khuyến lâm; 
- Khác. 

 

Hội đồng 
QLRCĐ 

Ghi chú: 
Chức năng quản lý nhà nước 
Chức năng 
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Các tổ chức trong và ngoài cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ và hoạt động 

theo chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm giúp cộng đồng quản lý, bảo vệ và sử 

dụng rừng một cách hiệu quả nhất.  

3.3.2.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý rừng cộng đồng và các bên  liên quan 

Để mô hình QLRCĐ đạt được mục tiêu, cần xác định những quy chế hoạt động 

quản lý BV&PTR; Quy chế hoạt động của Hội đồng QLRCĐ của thôn, buôn; Quy chế 

quản lý và sử dụng quỹ và cơ chế hưởng lợi; Quy ước BV&PTR cộng đồng; Quy chế 

phối hợp giữa các bên liên quan trong QLRCĐ, đây là những cơ sở pháp lý quan trọng 

để vận hành mô hình QLRCĐ. 

Quy chế  hoạt động của Hội đồng QLRCĐ 

Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy của Hội đồng QLRCĐ, các hoạt động 

của Hội đồng QLRCĐ cũng như quyền và trách nhiệm của các cá nhân trong Hội đồng, 

mối quan hệ giữa các thành viên trong Hội đồng QLRCĐ. Nhiệm vụ của Hội đồng 

QLRCĐ là phân công, điều phối và giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng và 

phát triển rừng, các hoạt động cải thiện sinh kế và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh 

trong các hoạt động này; quyết định việc chia sẻ lợi ích từ rừng trong cộng đồng.  

Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng QLRCĐ là điều hành, giám sát các hoạt động 

lâm nghiệp trên địa bàn thôn theo quy chế, quy ước và kế hoạch QLRCĐ do thôn xây 

dựng; thay mặt thôn thực hiện các giao dịch liên quan đến ký kết hợp đồng LDLK, vay 

vốn, giải quyết tranh chấp, các hoạt động khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

thôn; có trách nhiệm chỉ đạo và cùng với Hội đồng QLRCĐ xây dựng kế hoạch 

QLRCĐ; phân chia các tổ chuyên trách và phân công nhiệm vụ, giao kế hoạch quản lý 

rừng cho mỗi tổ; huy động vốn và nhân lực để thực hiện kế hoạch quản lý rừng; kiểm 

tra, giám sát việc khai thác rừng và phân chia lợi ích từ rừng cho cộng đồng; lập và thực 

hiện kế hoạch chi tiêu quỹ BV&PTR, lập báo cáo kết quả QLRCĐ định kỳ cho xã.  

Tổ chuyên trách bảo vệ rừng tổ trồng rừng, tổ khai thác lâm sản có nhiệm vụ 

triển khai các hoạt động tuần tra rừng, trồng rừng, khai thác rừng theo kế hoạch của 

cộng đồng; tổ thanh tra lâm nghiệp có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng QLRCĐ kiểm 

tra giám sát các hoạt động sản xuất của cộng đồng, giải quyết các tranh chấp, xác minh 
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làm rõ các vụ việc vi phạm, đồng thời đại diện cho người dân trong cộng đồng giám sát 

hoạt động của chính Hội đồng QLRCĐ và việc thu chi của quỹ BV&PTR. 

Quy ước BV&PTR cộng đồng 

Quy ước BV&PTR cộng đồng có vai trò quan trọng trong quản lý rừng của 

cộng đồng có giá trị hỗ trợ, bổ sung cho pháp luật bảo vệ rừng. Quy ước BV&PTR 

cộng đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật, kế thừa và phát huy thuần phong 

mỹ tục của cộng đồng địa phương, đồng thời nội dung của quy ước phải rõ ràng, dễ 

hiểu, dễ thực hiện. Nội dung của quy ước phải thể hiện được những nội dung sau: 

(1) Quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên trong cộng đồng: Cộng đồng được 

hưởng toàn bộ số gỗ và lâm sản ngoài gỗ khai thác trên diện tích rừng được Nhà nước 

giao; được sử dụng 30% diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp để sản 

xuất nông nghiệp, được tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trên diện tích rừng được 

Nhà nước giao; được hưởng các lợi ích khi tham gia vào các chương trình, dự án lâm 

nghiệp trong khu rừng được giao. Cùng với quyền lợi, cộng đồng có nghĩa vụ phải triển 

khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo về rừng; sử dụng đúng mục đích ghi trong 

quyết định giao rừng, định kỳ báo cáo diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động 

BV&PTR cho UBND xã; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 

không được phân chia rừng cho các thành viên trong cộng đồng. 

(2) Quy định về việc phát nương làm rẫy trên địa bàn; quy định về việc khai 

thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và bảo vệ, săn bắt và sử dụng động vật rừng; quy 

định về phòng cháy chữa cháy và các vấn đề phòng trừ sâu bệnh hại rừng; quy định về 

việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại rừng; quy định về việc huy động 

các nguồn lực của cộng đồng để chăm sóc, nuôi dưỡng phát triển rừng cộng đồng; về 

việc tương trợ giúp đỡ nhau trong BV&PTR và tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

(3) Quy định về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, vi phạm về BV&PTR 

thuộc nội bộ cộng đồng; những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý của Hội đồng 

thì phải chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Việc xây dựng Quy ước QLRCĐ phải được tiến hành thảo luận rộng rãi, biểu 

quyết công khai để lấy ý kiến của toàn bộ các thành viên trong cộng đồng dưới sự điều 
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hành của Hội đồng QLRCĐ và sự tư vấn, hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm, sau đó được 

gửi đến UBND xã xem xét và đề nghị UBND huyện phê duyệt. Quy ước QLRCĐ sau 

khi được phê duyệt phải đảm bảo phổ biến đến toàn bộ các thành viên trong cộng đồng 

và xây dựng kế hoạch thực hiện quy ước đó. 

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ và cơ chế hưởng lợi 

Nội dung của quy chế quản lý quỹ bao gồm: 

(1) Quy định về các nguồn thu và cơ chế chi, định mức các khoản chi; 

(2) Trách nhiệm và cơ chế hoạt động của Ban quản lý quỹ: Lập kế hoạch thu, 

chi hàng năm, cân đối thu chi và thông qua hội nghị thôn; tạo mối liên kết với các hoạt 

động tín dụng và dịch vụ; định kỳ hàng tháng hoặc quý báo cáo trước cộng đồng, đảm 

bảo công khai minh bạch trong việc thu chi quỹ; chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ thanh 

tra cộng đồng, các tổ chức quần chúng và chính quyền địa phương; 

(3) Trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên trong cộng đồng trong việc 

đóng góp xây dựng và sử dụng quỹ. 

Ban quản lý quỹ do Chủ tịch Hội đồng QLRCĐ kiêm trưởng Ban quản lý quỹ, 

một phó trưởng ban và 3 nhân viên do cộng đồng bầu ra. 

Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan trong QLRCĐ 

Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các tổ chức bên 

trong và bên ngoài cộng đồng để triển khai các hoạt động liên quan đến QLRCĐ; Quy 

chế này được các bên cùng tham gia soạn thảo và trình UBND huyện ký ban hành. 

4.3.2.3. Hoàn thiện cách thức giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý rừng  

Trong quá trình triển khai mô hình QLRCĐ, việc tiến hành GĐGR và cấp 

quyền sử dụng rừng cho cộng đồng dân cư thôn là một việc làm quan trọng đầu tiên và 

cần phải xác định hai nhóm đối tượng rừng giao cho cộng đồng quản lý: 

- Những khu rừng phục vụ cho mục đích chung của cộng đồng liên quan đến sinh 

kế và văn hóa, tín ngưỡng do cộng đồng công nhận và tự giác quản lý từ lâu đời như: 

Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng, rừng ma, rừng thiêng, rừng cung cấp những 

lâm sản thiết yếu cho đời sống của cộng đồng;  
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- Những khu rừng tự nhiên là rừng sản xuất, đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng 

sản xuất được giao để cộng đồng có thể tổ chức sản xuất kinh doanh tăng thu nhập. 

Ở Tây Nguyên hiện tại, rừng giao cho cộng đồng đáp ứng nhu cầu sinh kế là phù 

hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và truyền thống của các dân tộc bản địa nơi 

đây, còn việc giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất và đất lâm nghiệp cho cộng đồng ở 

Tây Nguyên để sản xuất hàng hóa chỉ phù hợp và khả thi khi cộng đồng có tính pháp 

nhân đầy đủ và trình độ sản xuất, quản lý phát triển ở trình độ cao hơn trong tương lai.  

Hoàn thiện quá trình GĐGR cho cộng đồng theo thủ tục và trình tự các bước sau: 

(1) Công tác chuẩn bị: Thành lập Hội đồng GĐGR, Tổ GĐGR cấp huyện, cấp xã 

và thống nhất về chủ trương, kế hoạch và thời gian triển khai nhằm xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch GĐGR, bầu nhóm nông dân nòng cốt; phổ biến, tuyên truyền 

chủ chương chính sách của Nhà nước về GĐGR; giải quyết những vướng mắc, tranh 

chấp về rừng và đất rừng, lập hồ sơ giao rừng; thu thập, phân tích và bổ sung tài liệu 

liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã và cộng đồng thôn buôn; rà soát 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch BV&PTR của xã. 

(2) Xây dựng phương án GĐGR: Phương án GĐGR phải có sự tham của người 

dân trong thôn, buôn, các đoàn thể trong xã và đại diện các thôn, buôn liền kề. Nội 

dung của phương án GĐGR phải thể hiện cụ thể rừng cần giao về trạng thái, trữ lượng 

và khả năng sinh trưởng, phát triển, nhu cầu và năng lực quản lý sử dụng rừng của cộng 

đồng, vị trí và diện tích rừng được giao, đối tượng rừng được giao, thời gian và tiến độ 

thực hiện cũng như kinh phí và con người để tổ chức thực hiện. Để có được kết quả về 

hiện trạng rừng cần phải tiến hành điều tra tài nguyên rừng, đánh giá tiềm năng phát 

triển và khai thác lâm sản ngoài gỗ. Quá trình điều tra rừng phải tiến hành với sự tham 

gia của Hội đồng GĐGR ở xã và người dân trong cộng. 

 (3) Lấy ý kiến người dân trong thôn, buôn: Về các nội dung trong dự thảo 

phương án giao rừng cộng đồng, mục tiêu quản lý và phương án sử dụng rừng cộng 

đồng,  phương thức GĐGR cho cộng đồng. 

 (4) Lập, nộp và nhận hồ sơ: Về GĐGR cho cộng đồng; thẩm định và quyết định 

GĐGR cho cộng đồng trên cơ sở thẩm tra xác minh hồ sơ và xác minh ngoài thực địa. 
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 (5) Thực hiện GĐGR cho cộng đồng: Ở thực địa, rà soát ranh giới và cắm 

mốc, lập biên bản GĐGR và công khai kết quả GĐGR tại cuộc họp thôn, buôn. 

 (6) Tiến hành cấp GCNQSDĐ và sử dụng rừng cho cộng đồng thôn, buôn. 

4.3.2.4. Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 

Lập kế hoạch QLRCĐ là một công cụ quan trọng nhất, được tiến hành sau 

GĐGR làm cơ sở cho cộng đồng dựa vào đó để có thể tự quản lý và triển khai những 

hoạt động cụ thể. Kế hoạch QLRCĐ cần phải được thể chế hóa đầy đủ về nội dung kỹ 

thuật, trình tự thủ tục tính bắt buộc để cộng đồng tuân thủ thực hiện, đồng thời các cơ 

quan QLNN căn cứ vào đó để kiểm tra, giám sát quá trình quản lý rừng của cộng đồng.  

Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng rừng của cộng đồng, tiến hành xây dựng 

kế hoạch QLRCĐ 5 năm và 1 năm gồm các hoạt động chủ yếu sau: 

- Lập kế hoạch tuần tra, canh gác, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; lập các 

chòi kiểm soát các các đầu nút của các tuyến đường dẫn vào các khu rừng có nguy cơ 

xâm hại cao; tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ rừng và quy chế bảo vệ rừng trong 

cộng đồng; xây dựng các hệ thống biển báo, pa nô, áp phích về cấm chặt phá rừng; tiến 

hành các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác và 

tham gia chữa cháy rừng trong mùa khô. 

- Lập kế hoạch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và làm giầu rừng ở những diện 

tích rừng nghèo kiệt chưa đến kỳ khai thác; những khu vực tiến hành khoanh nuôi tái 

sinh cần phải phân định rõ ranh giới và cột mốc. 

- Lập kế hoạch trồng rừng ở những nơi đất trống quy hoạch để trồng rừng, đất 

rừng sau khai thác trắng, nơi rừng nghèo ít có khả năng phục hồi thành công.  

- Lập kế hoạch khai thác, sử dụng rừng: Đối với những rừng thiêng, rừng ma, 

rừng mỏ nước, rừng sản xuất được khai thác nhưng chưa đủ diều kiện khai thác thì lập 

kế hoạch tận dụng cây chết, cây đổ ngã tự nhiên, cây sâu bệnh và một số lâm sản ngoài 

gỗ nhưng không được vi phạm quy ước của cộng đồng và không làm ảnh hưởng lớn 

đến rừng. Đối với rừng đủ điều kiện khai thác, căn cứ vào nhu cầu sử dụng gỗ của cộng 

đồng vào mức tăng trưởng của rừng so với mô hình rừng ổn định để xác định số cây 

cần khai thác dưới sự hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý lâm nghiệp. 
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4.3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ từ bên ngoài đối với quản lý rừng cộng đồng 

Trong mô hình quản lý rừng cộng đồng thì cộng đồng đóng vai trò trung tâm và 

quyết định trong việc ra quyết định và trực tiếp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt 

động quản lý, bảo vệ, sử dụng và kinh doanh rừng trên diện tích được giao. Tuy nhiên, 

do những đặc thù và hạn chế về tính pháp nhân của cộng đồng, nên sự hỗ trợ hợp lý từ 

bên ngoài đối với cộng đồng trong quản lý và hưởng lợi từ rừng có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng để phát huy hiệu quả nội lực của cộng đồng. Có thể kể ra một số hình thức 

hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài đối QLRCĐ như sau: 

- Hỗ trợ về mặt pháp lý và thể chế: Nhà nước và các tổ chức xã hội hỗ trợ đối với 

cộng đồng trong quản lý rừng về luật pháp, cơ chế chính sách, về vốn và đào tạo nâng 

cao năng lực cộng đồng; để phát huy tối đa hiệu quả của rừng, thỏa mãn nhu cầu sử 

dụng rừng và sinh kế của người dân, phù hợp với các quy định của pháp luật thì cần 

phải có những cán bộ, chuyên gia kỹ thuật có năng lực và thấu hiểu phong tục, tập 

quán, văn hóa truyền thống của cộng đồng để giúp người dân trong cộng đồng tự tổ 

chức, xây dựng cơ cấu, quy chế quản lý rừng phù hợp; hỗ trợ nguồn lực và pháp lý 

trong việc ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; hướng dẫn và hỗ trợ cộng đồng làm các 

thủ tục liên quan đến khai thác gỗ và tiêu thụ lâm sản.  

- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật: Cần tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cần thiết cho 

cộng đồng trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển 

rừng cộng đồng thông qua các khóa đào tạo, tập huấn; chuyển giao khoa học kỹ thuật 

về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, chuyển giao 

kỹ thuật nuôi trồng các giống mới có năng xuất chất lượng cao và các mô hình nông 

lâm kết hợp, các kỹ thuật về khai thác và chế biến lâm sản. 

- Hỗ trợ về tài chính: Bao gồm cả việc đứng ra bảo lãnh để vay vốn tín dụng ưu 

đãi; hỗ trợ tiền ban đầu để khởi động Quỹ phát triển rừng thôn, buôn, đồng thời hỗ trợ  

tiền cho công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và năng lực quản lý tài chính. 

4.3.3. Mô hình đồng quản lý rừng 

Cùng với mô hình QLRCĐ, Mô hình ĐQLR hứa hẹn đem lại hiệu quả và phát 

triển rừng bền vững, mang lại lợi ích cho các bên tham gia, góp phần xóa đói giảm 
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nghèo, giải quyết hài hòa về vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đang được 

Bộ NN&PTNT quan tâm nghiên cứu xây dựng mô hình. Tuy nhiên, ở Tây Nguyên mô 

hình này mới chỉ được áp dụng thí điểm tại Công ty lâm nghiệp Đắk Tô, tỉnh Kon Tum 

từ năm 2013 nên chưa được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.  

4.3.3.1. Các yếu tố cấu thành tổ chức trong mô hình đồng quản lý rừng 

Có nhiều chủ thể cùng tham gia vào mô hình ĐQLR đó là: Cơ quan QLNN, 

chính quyền địa phương cấp xã; công ty lâm nghiệp hoặc các ban quản lý rừng; cộng 

đồng dân cư thôn, v.v. Các chủ thể này cùng tham gia quản lý rừng trên cơ sở cùng 

chia sẻ trách nhiệm quản lý BV&PTR và cùng hưởng lợi ích từ rừng. Thành lập 

Hội đồng ĐQLR của xã và Nhóm ĐQLR ở các thôn, buôn để thực thi các hoạt động 

BV&PTR. Ngoài các chủ thể chính trực tiếp thực hiện ĐQLR kể trên, còn có sự hỗ trợ 

từ các cơ quan, tổ chức khác bên ngoài là: UNBD tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện, 

Hạt kiểm lâm, Trạm khuyến lâm, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức khác.  

Hội đồng đồng quản lý rừng của xã 

Hội đồng này bao gồm đại diện: Công ty lâm nghiệp; UBND xã; cán bộ địa 

chính; kiểm lâm địa bàn; cán bộ khuyến lâm; các tổ chức đoàn thể trong xã và các 

cộng đồng dân cư thôn. Hội đồng ĐQLR của xã có nhiệm vụ tổ chức và điều phối 

hoạt động ĐQLR, giám sát công việc và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong 

tổ chức BV&PTR, các hoạt động cải thiện sinh kế cho cộng đồng; thực hiện việc 

lập kế hoạch ĐQLR, chia sẻ lợi ích đến từng hộ gia đình, cá nhân trong cộng đồng 

và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng đất rừng, vốn rừng. Cơ cấu tổ chức và quy 

chế hoạt động của Hội đồng ĐQLR của xã do UBND huyện xem xét, quyết định. 

Nhóm đồng quản lý rừng ở các thôn 

Hội đồng này bao gồm: Nhóm trưởng, nhóm phó và các thành viên trong nhóm. 

Số lượng thành viên trong nhóm, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của nhóm do 

UBND xã xem xét và quyết định; làm cầu nối với Hội đồng ĐQLR của xã trong việc 

thực hiện ĐQLR ở mỗi thôn, buôn. 

Mô hình tổ chức bộ máy đồng quản lý rừng mô tả ở sơ đồ 4.3: 
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Sơ đồ 4.3: Tổ chức bộ máy đồng quản lý rừng 

4.3.3.2. Cơ chế hoạt động của mô hình đồng quản lý rừng  

- Thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư thôn: Công ty lâm 

nghiệp sẽ tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo như những quy định pháp luật 

hiện hành hoặc có thể theo mức do công ty lâm nghiệp quy định nhưng không được thấp 

hơn định mức của Nhà nước và kinh phí này lấy từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty lâm nghiệp. 

 - Thực hiện hỗ trợ cây giống trồng rừng sản xuất: Công ty lâm nghiệp hỗ 

trợ cây giống cho các hộ gia đình nghèo, có lực lượng lao động và có đất để trồng 

rừng, công ty lâm nghiệp hỗ trợ các gia đình về lập kế hoạch triển khai và kỹ thuật 

trồng rừng. Các sản phẩm từ rừng trồng này cộng đồng được hưởng toàn bộ. 

 - Thực hiện trồng rừng liên kết: Công ty lâm nghiệp thực hiện LDLK với các hộ 

gia đình trong cộng đồng. Rừng có thể được trồng trên đất của hộ gia đình, công ty đầu tư 

cây giống, vốn và kỹ thuật; người dân trong thực hiện việc trồng, chăm sóc, bảo vệ. Tỷ lệ 

hưởng lợi giũa các bên được thống nhất theo hợp đồng ký kết trước khi trồng rừng. 

 - Hỗ trợ các mô hình cải thiện sinh kế: Căn cứ vào điều kiện lập địa, khí hậu thổ 

nhưỡng và thị trường tiêu thụ nông lâm sản, công ty lâm nghiệp hướng dẫn và chuyển giao 

Hội đồng quản lý cấp xã 

Nhóm đồng quản lý 
cấp thôn, bản, ấp, 
buôn… 

Rừng và đất rừng; 
Bảo vệ và phát 

triển rừng 

Sở 
NN&PTNT 

Phòng 
NN&PTNT 

Trạm 
khuyến lâm 

Các tổ chức 
khác 

Hạt kiểm 
lâm 

UBND 
huyện 

UBND tỉnh 
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các mô hình cải thiện sinh kế cho người dân trong cộng đồng trong việc sản xuất, chăn nuôi 

nông lâm nghiệp hiệu quả và phù hợp. 

 - Thực hiện việc khai thác gỗ: Phục vụ nhu cầu xây dựng các công trình công cộng 

của thôn, buôn; làm mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình tham gia quản lý, BV&PTR 

cùng công ty lâm nghiệp sau khi được Hội đồng ĐQLR xét duyệt và đề nghị hỗ trợ. 

 - Xây dựng kế hoạch đồng quản lý rừng: Kế hoạch ĐQLR  được xây dựng ở cấp 

xã và cấp thôn, thể hiện được nội dung về giao khoán quản lý bảo vệ rừng, về kế hoạch 

nhu cầu sử dụng gỗ trong cộng đồng, về nhu cầu hỗ trợ cây giống trồng rừng sản xuất, 

về kế hoạch trồng rừng liên kết, về kế hoạch triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế. 

- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đồng quản lý rừng: 

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng ĐQLR xã, Hội đồng ĐQLR này là cơ quan độc lập có sự tham gia của Chính 

quyền xã, Công ty lâm nghiệp và đại diện cộng đồng dân cư các thôn trong xã. Hội 

đồng có chức năng tư vấn và giám sát việc thực hiện Quy chế ĐQLR, việc chia sẻ lợi 

ích từ rừng giữa Công ty lâm nghiệp với cộng đồng dân cư theo quy chế hưởng lợi 

được các bên tham gia thống nhất ban hành.  

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐQLR xã là lập và tổ chức thực hiện 

giám sát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch quản lý, BV&PTR; theo dõi đánh giá việc 

thực hiện kế hoạch theo định kỳ hàng năm và báo cáo lên UBND huyện về tình hình 

quản lý BV&PTR và các vụ việc vi phạm BV&PTR trên địa bàn xã; đôn đốc kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ĐQLR của thôn, buôn; tham mưu giúp UBND 

xã và Công ty lâm nghiệp điều hòa lợi ích và giải quyết các tranh chấp về rừng, đất 

rừng; đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp về quản lý, 

BV&PTR, tham gia xây dựng và quản lý quỹ ĐQLR của xã. 

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng ĐQLR xã gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ 

tịch Hội đồng và các Ủy viên thường trực Hội đồng ĐQLR do Hội đồng ĐQLR 

bầu lên trong số tất cả các thành viên trong Hội đồng; các ủy viên là đại diện của 

công ty lâm nghiệp, chính quyền, đoàn thể xã và các Nhóm ĐQLR của thôn, buôn. 



 

143 
 

Trách nhiệm và quyền hạn các chức danh trong Hội đồng ĐQLR xã được quy định 

cụ thể trong Quy chế này; Hội đồng ĐQLR làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tập 

thể, họp theo quý hoặc họp bất thường khi cần thiết; Hội đồng ĐQLR có thể gửi tài 

liệu để lấy ý kiến của các thành viên trong Hội đồng mà không cần nhóm họp; kinh 

phí hoạt động của Hội đồng do Hội đồng ĐQLR lập dự toán chi tiết và được Công ty 

lâm nghiệp hỗ trợ và các nguồn tài trợ, nguồn thu khác. 

 - Xây dựng quy chế đồng quản lý rừng cộng đồng giữa các bên liên quan: 

Nhằm quản lý, sử dụng rừng, đất rừng và tài nguyên thiên nhiên khác có hiệu quả 

và bền vững, mang lại lợi ích cho các bên liên quan, tạo ra sự đồng thuận và cộng 

đồng trách nhiệm giữa các bên trong việc quản lý, sử dụng và phát triển bền vững 

rừng. ĐQLR theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai 

và đồng thuận khi ra các quyết định, quyền và lợi ích của các bên tham gia; đồng 

thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

 Quy chế ĐQLR quy định về quyền trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên 

liên quan trong thực hiện ĐQLR; về phân chia lợi ích trong trồng rừng và giao 

khoán quản lý bảo vệ rừng; về việc giám sát các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng 

và khai thác lâm sản; giải quyết các tranh chấp và xử lý vi phạm liên quan đến 

rừng; xây dựng Quỹ ĐQLR; quy định chế độ thưởng phạt trong bảo vệ rừng. 

4.3.3.3. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia 

Về trách nhiệm của các bên tham gia 

- Đối với công ty lâm nghiệp hoặc ban quản lý rừng: Chủ động lập kế hoạch thực 

hiện các hoạt động ĐQLR cùng Nhóm ĐQLR và công khai kế hoạch cho chính quyền xã  

và cộng đồng biết để cùng thực hiện; phối hợp với các nhóm ĐQLR tổ chức tuần tra, ngăn 

chặn các hành vi vi phạm; phối hợp với chính quyền xã lập kế hoạch trồng rừng, khoán 

quản lý bảo vệ rừng; cung cấp cây giống và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. 

- Đối với chính quyền xã: Thực hiện chức năng QLNN trên địa bàn, chỉ đạo công tác 

kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động ĐQLR; thành lập các nhóm ĐQLR; 

xử lý các vi phạm về rừng, tiến hành hòa giải và giải quyết các tranh chấp theo thẩm quyền; 

phối hợp cùng với công ty lâm nghiệp thực hiện các công việc theo quy định trong quy chế. 
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- Đối với cộng đồng dân cư thôn: Tham gia phối hợp cùng với chính quyền cấp xã, 

công ty lâm nghiệp xây dựng kế hoạch ĐQLR; xây dựng hương ước, quy ước về ĐQLR; 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng; thực hiện BV&PTR theo theo kế hoạch, 

quy chế ĐQLR; phối hợp với chính quyền xã và công ty lâm nghiệp tuần tra, ngăn chặn 

các hành vi xâm hại rừng trong diện tích rừng giao khoán. 

Về quyền lợi của các bên tham gia 

- Công ty Lâm nghiệp và bên nhận khoán là các hộ trong cộng đồng cùng bỏ 

vốn đầu tư trồng rừng sản xuất, sau đó giao cho người dân chăm sóc, quản lý bảo 

vệ đến kỳ tỉa thưa, khai thác rừng, sau khi trừ các khoản chi phí, tỷ lệ phân chia lợi 

nhuận được tính theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.  

- Công ty lâm nghiệp đầu tư toàn bộ trồng rừng sản xuất, chăm sóc bảo vệ 

rừng sau đó giao cho dân chăm sóc, quản lý bảo vệ đến kỳ tỉa thưa, khai thác rừng, 

tỷ lệ phân chia lợi nhuận được tính theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên và 

người dân được hưởng lợi ít nhất là 50% sau khi trừ các chi phí. 

- Người dân trong cộng đồng được hưởng kinh phí quản lý bảo vệ rừng và 

được tận thu cây gỗ chết khô, cây sâu bệnh; được trả tiền công quản lý bảo vệ rừng 

theo hợp đồng giữa Công ty lâm nghiệp với cộng đồng; được chăn thả gia súc; 

được khai thác gỗ cho xây dựng, sửa chữa các công trình của gia đình, cộng đồng; 

được hỗ trợ giống, kỹ thuật, vốn để trồng rừng sản xuất, được tham gia hợp đồng 

LDLK trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng và chia lợi nhuận theo thỏa thuận. 

4.3.3.4. Cơ chế giám sát và giải quyết tranh chấp 

- Giám sát qua các cuộc họp định kỳ hay đột suất của Hội đồng ĐQLR của xã: 

Các thông tin về kế hoạch ĐQLR, các quy chế và các văn bản khác có liên quan được 

công khai và cung cấp đầy đủ để Hội đồng và người dân có thể tham gia và giám sát. 

- Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng thực hiện đầy đủ việc 

giám sát các nội dung trong quy chế hoạt động của Hội đồng ĐQLR của xã, các Nhóm 

ĐQLR của các thôn để giám sát việc thực hiện kế hoạch ĐQLR. 

- Các bên có sự giám sát lẫn nhau để đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm 

theo kế hoạch cũng như sự vi phạm của mỗi bên tham gia để có những chế độ thưởng 
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phạt. Trong đó, Nhóm ĐQLR các thôn cử các thành viên giám sát các hoạt động 

BV&PTR và tham gia cùng ban giám sát của Hội đồng ĐQLR khi có yêu cầu. 

 Khi có tranh chấp xẩy ra giữa cá nhân, hộ gia đình với với nhau hoặc với 

công ty lâm nghiệp thì tùy tính chất mà Hội đồng ĐQLR sẽ phối hợp với UBND 

xã và các bên liên quan tiến hành hòa giải và giải quyết tranh chấp theo quy chế, 

quy ước ĐQLR. Trường hợp sau khi mọi hòa giải không đi đến thống nhất thì 

chuyển lên UBND huyện và các cơ quan chức năng giải quyết theo luật định.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

 Xét trên bình diện tổng thể, các nhà nước không đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu 

cung cấp các dịch vụ cho xã hội mà phải chuyển giao, thu hút các chủ thể khác cùng tham 

gia cung cấp nhằm năng cao tính cộng đồng trách nhiệm và hiệu quả trong sản xuất vật 

chất và cung ứng dịch vụ, vì vậy, đây là cũng là xu thế phát triển lâm nghiệp Tây Nguyên 

trong thời gian tới.  

Định hướng của Đảng và Nhà nước về XHH  lâm nghiệp là khuyến khích, thu hút 

các thành phần kinh tế tham gia vào BV&PTR; phát triển bền vững và hài hòa lợi ích giữa 

các chủ thể tham gia trong BV&PTR; khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển các mô 

hình LDLK trong BV&PTR; khuyến khích phát triển LNCĐ. 

 Để đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quá trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên cũng 

như nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với quá trình này, Luận án đề xuất ba 

nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động QLNN về XHH BV&PTR, gồm:  

- Hoàn thiện về hệ thống chính sách pháp luật để thúc đẩy quá trình XHH 

BV&PTR ở Tây Nguyên; 

- Hoàn thiện tổ chức và hoạt động QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với quá trình XHH BV&PTR ở Tây 

Nguyên liên quan đến GĐGR, đầu tư và thu hút đầu tư, phát triển các mô hình LNCĐ. 

Đồng thời, Luận án đề xuất hoàn thiện các mô hình XHH BV&PTR liên quan đến: 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước ở Tây Nguyên; mô 

hình QLRCĐ; mô hình đồng quản lý rừng. 

 



 

146 
 

KẾT LUẬN 

Lâm nghiệp Việt Nam đã có sự chuyển hướng căn bản từ lâm nghiệp nhà nước 

sang lâm nghiệp xã hội và quá trình XHH BV&PTR diễn ra như một đòi hỏi khách quan 

nhằm giải quyết những thất bại của lâm nghiệp nhà nước truyền thống.  

 Kết quả nghiên cứu của đề tài Luận án “ Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng ở Tây Nguyên” được khái quát như sau: 

Kết quả nghiên cứu lý luận 

XHH BV&PTR được xem như một phương thức, một công cụ hỗ trợ cho lâm 

nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững. Trong quá trình này, người dân vừa là đối tượng 

hướng tới vừa là lực lượng chính trực tiếp BV&PTR. Đồng thời, qua quá trình XHH 

BVPTR, Nhà nước huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư vào BV&PTR hiệu quả. 

XHH BV&PTR được nhìn nhận trên ba phương diện chính là XHH về sở hữu 

rừng và đất rừng; XHH về đầu tư cho BV&PTR; XHH về tổ chức sản xuất, kinh doanh 

rừng và được thực hiện thông qua các chính sách về GĐGR, cho thuê rừng, khoán quản 

lý bảo vệ rừng; các chính sách về đầu tư và thu hút đầu tư cho BV&PTR; các chính sách 

về phát triển LNCĐ. Dù thực hiện theo hình thức nào thì XHH BV&PTR đều đòi hỏi sự 

tham gia của nhiều chủ thể, đặc biệt là người dân và cộng đồng địa phương trên cơ sở 

cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ lợi ích. 

Trong quá trình XHH BV&PTR diễn ra, Nhà nước đóng một vai trò quan trọng 

trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật; hệ thống chính sách nhằm động viên, khuyến 

khích, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của tất cả các chủ thể xã hội 

vào hoạt động BV&PTR; đồng thời tổ chức thực hiện, điều tiết, giám sát và dẫn dắt quá 

trình XHH BV&PTR đạt được mục tiêu đề ra. 

Vấn đề đặt ra đối với Nhà nước trong QLNN về XHH BV&PTR là phải làm rõ 

được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia, trong đó giải quyết những vấn đề cơ bản 

liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền hưởng lợi từ rừng của các chủ thể 

tham gia BV&PTR; đặc biệt là Nhà nước phải tạo ra cơ chế để các chủ thể có thể thực 

hiện được các quyền này trên thực tế. 
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Qua nghiên cứu ở phần này có thể khẳng định rằng XHH BV&PTR diễn ra như 

một xu thế tất yếu nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội vào BV&PTR, tuy nhiên, 

để quá trình XHH BV&PTR đem lại hiệu quả thì lại phụ thuộc rất lớn vai trò của Nhà 

nước trong việc xây dựng hệ thống các chính sách và các biện pháp nhằm quản lý, hỗ trợ 

và thúc đẩy quá trình này đi đúng hướng và đạt mục tiêu đề ra. 

 Kết quả nghiên cứu thực tiễn 

Đề tài tập trung vào việc đánh giá phân tích thực trạng XHH BV&PTR và QLNN 

về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên, từ đó rút ra những vấn đề cơ bản sau: 

- Mặt mạnh: Thông qua việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách pháp luật 

liên quan đến XHH BV&PTR về: GĐGR, thu hút đầu tư, phát triển LNCĐ đã làm tiền 

đề cho việc tham gia của các tổ chức, các nhà đầu tư tư nhân, các tổ chức quốc tế, đặc 

biệt là sự tham gia của người dân và cộng đồng địa phương vào hoạt động BV&PTR; 

qua đó đã nâng cao trong nhận thức của người dân và xã hội đối với BV&PTR; rừng 

được bảo vệ tốt hơn và sử dụng hiệu quả hơn; đời sống người dân ngày được cải thiện. 

- Những hạn chế: Diện tích rừng và đất rừng giao người dân và cộng đồng còn quá 

ít so với tổng diện tích đã giao, đồng thời còn thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết và kịp 

thời, đối tượng rừng giao cho dân chưa phù hợp, giao rừng chưa gắn với giao đất lâm 

nghiệp; còn thiếu các chính sách ưu đãi hỗ trợ hậu giao rừng liên quan đến đầu tư, tín 

dụng, thuế và đặc biệt là các chính sách liên quan đến sử dụng và hưởng lợi từ rừng; chưa 

xây dựng được khung pháp lý cơ bản nhằm điều chỉnh các vấn đề liên quan đến LNCĐ, 

các quyền chủ thể của cộng đồng liên quan đến quyền sở hữu và hưởng dụng cũng như 

cơ chế để thực hiện các quyền này trên thực tế; chưa có chính sách hỗ trợ cho cộng đồng 

về tài chính và kỹ thuật cho quản lý rừng cộng đồng. 

Từ thực trạng QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên, để tiếp tục đẩy mạnh quá 

trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên cũng như nâng cao hiệu lực QLNN đối với quá 

trình này phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và nghiên cứu triển khai 

áp dụng các mô hình LNCĐ phù hợp và hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp  
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Luận án đề xuất những giải pháp và mô hình quản lý rừng chủ yếu để nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả hoạt động QLNN đối với XHH BV&PTR ở Tây Nguyên như sau: 

Một là, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến các chính sách về 

GĐGR cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; về khai thác, sử dụng rừng; về hưởng lợi 

từ rừng; về hỗ trợ, ưu đãi đối với các hoạt động đầu tư cho BV&PTR; các chính sách về 

đầu tư và thu hút đầu tư cho BV&PTR; các chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh 

nghiệp, các nhà đầu tư trong việc LDLK với người dân địa phương trong BV&PTR. 

Hai là, hoàn thiện tổ chức và hoạt động QLNN về XHH BV&PTR ở Tây Nguyên 

liên quan đến việc hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN về BV&PTR; công tác 

lập quy hoạch, kế hoạch. 

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình XHH BV&PTR ở Tây Nguyên. 

Bốn là, đề xuất việc tổ chức, đổi mới các công ty lâm nghiệp nhà nước; các mô 

hình quản lý rừng bền vững là mô hình QLRDVCĐ và mô hình đồng quản lý rừng. 

Luận án đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu, đóng góp nhiều điểm mới 

cho khoa học về QLNN về BV&PTR, làm cơ sở cho việc nghiên cứu áp dụng các mô 

hình quản lý rừng hiệu quả, bền vững ở Tây Nguyên. Hy vọng Luận án sẽ đóng góp hữu 

ích cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn về BV&PTR ở Tây Nguyên. 

Luận án nghiên cứu về một đề tài khoa học xã hội phức tạp, liên quan đến nhiều 

lĩnh vực khác nhau, đề cập đến nhiều vấn đề lớn và phức tạp đòi hỏi phải tiếp tục có 

những nghiên cứu sâu hơn và giải quyết nhiều vấn đề cụ thể liên quan tiếp theo. Luận án 

chắc chắn còn nhiều những sai sót hạn chế cần được tiếp tục bổ xung và chỉnh lý để hoàn 

thiện. Tác giả mong nhận được sự tham gia góp ý của các nhà khoa học và quý độc giả./. 
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PHẦN PHỤ LỤC LUẬN ÁN 
 
 

PHỤ LỤC 1 

Tóm tắt về đối tượng, địa điểm điều tra xã hội học 
 

Về đối tượng và địa điểm nghiên cứu: Trong quá trình XHH BV&PTR luôn có sự 

tham gia của nhiều chủ thể có liên quan đến rừng; để có nguồn thông tin và cái nhìn đa 

chiều, toàn diện về quá trình này, tác giả chọn 3 nhóm đối tượng chính để tiến hành điều 

tra, phỏng vấn: (1) đại diện cho các chủ thể ngoài nhà nước trực tiếp tham gia vào hoạt 

động BV&PTR bao gồm các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng địa phương sống ở gần 

rừng được GĐGR, nhận khoán quản lý bảo vệ rừng; (2) đại diện cho các cơ quan lâm 

nghiệp do Nhà nước thành lập để thực hiện nhiệm vụ BV&PTR (hiện đang quản lý phần 

lớn diện tích rừng hiện có) bao gồm các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp (hiện 

nay hầu hết các công ty lâm nghiệp được đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên lâm nghiệp); (3) là các nhà quản lý, các nhà khoa học đang công tác tại các cơ 

quan QLNN về lâm nghiệp, cơ quan nghiên cứu và tư vấn chính sách về lâm nghiệp.  

 + Về các hộ gia đình, cá nhân nhận GĐGR: Chọn 300 hộ thuộc 6 huyện, 4 tỉnh là 

Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia lai, Kon Tum để khảo sát bằng phiếu hỏi. Việc chọn mẫu khảo 

sát như trên sẽ vừa thể hiện được tính ngẫu nhiên, tính đại diện và phân tầng khi chọn các 

tỉnh và huyện ở Tây Nguyên liên quan đến GĐGR cho người dân (nhiều, ít, thuận lợi, 

khó khăn, xa, gần), đến việc giao rừng có khai thác hưởng lợi. Việc chọn 300 hộ thuộc 6 

huyện, 4 tỉnh theo các tiêu chí ghi trong phiếu hỏi (mỗi huyện chọn 40-60 hộ) nhằm đảm 

bảo cho dung lượng mẫu thu được đủ độ tin cậy cho những kết quả nghiên cứu (>30). 

+ Cộng đồng dân cư thôn: Chọn nghiên cứu 11 cộng đồng đã thực hiện GĐGR thí 

điểm cho cộng đồng quản lý,thuộc 4 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia lai và Kon Tum. 

Tiến hành phỏng vấn, khảo sát các thôn trưởng, buôn trưởng theo phiếu. Việc chọn mẫu 

khảo sát này dựa trên lý thuyết lấy mẫu hệ thống phân tầng, tức là dựa trên đặc trưng văn 

hóa, tập tục, truyền thống của các cộng đồng dân tộc được GĐGR (cộng đồng người 
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kinh, cộng đồng các dân tộc thiểu số bản địa hoặc ở di cư từ nơi khác), dựa trên đặc điểm 

cộng đồng được GĐGR có khai thác hưởng lợi hoặc không có khai thác hưởng lợi. 

+ Công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng: Chọn khảo sát ít nhất 08 đơn vị mang tính 

đại diện nằm trên 03 tỉnh là Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Trong đó, có 02 công ty 

lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk và ở tỉnh Kon Tum đã được phê duyệt phương án quản lý 

rừng bền vững; 01 công ty lâm nghiệp tham gia liên doanh, liên kết (LDLK); 01 công ty 

lâm nghiệp chưa tham gia LDLK; 02 Vườn quốc gia; 02 ban quản lý rừng. 

 + Về các nhà khoa học và các nhà quản lý lâm nghiệp: Tiến hành phỏng vấn ít 

nhất 40 cá nhân là các nhà khoa học đang công tác tại trường Đại học Lâm nghiệp, 

Trường đại học Tây Nguyên, các viện nghiên cứu về lâm nghiệp; các nhà quản lý đang 

làm việc tại các sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên. 
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PHỤ LỤC 2 

 
 

          Mẫu 1A 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Các hộ gia đình về giao đất giao rừng hưởng lợi 

Kính thưa Ông/Bà:  

Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng ở Tây Nguyên” cho Luận án tiến sỹ. Việc  lựa  chọn hộ gia đình ông/bà  tham  gia  

vào  cuộc  khảo  sát  này  là  hoàn  toàn ngẫu nhiên. Những thông tin hộ gia đình ông/bà  

cung cấp nhằm góp phần hoàn chỉnh thêm cho đề tài nghiên cứu, thông tin mà hộ gia 

đình ông/bà  cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học.   

Xin cám ơn sự cộng tác của hộ gia đình ông/bà!   
 

Tên chủ hộ:  ....................................................  Loại hộ:  .............................................  
Người trả lời:  ..................................................  Nam,  Nữ.  
Quan hệ gia đình:  .............................................................  
Tên thôn / bản:  ..................... Xã:  ............................ Huyện: ................. Tỉnh ..............  
Diện tích rừng và đất rừng được giao:  ................................. Năm giao: ......................  
Ngày trả lời phiếu:  .............................................................  

 
Vui lòng đánh dấu X vào các lựa chọn của hộ gia đình ông/bà . 
 

 
A. Tình hình chung 

1. Gia đình ông/ bà có bao nhiêu người ? ...................................... bao gồm:  
 

TT Họ và Tên Tuổi 
Giới 
tính 

Dân tộc 
Trình 

độ 
Nghề 

nghiệp 
Ghi chú 

1        
2        
3        
4        

 2. Gia đình ông/bà ở đây từ năm nào  ? 
 ...............................................................................................................................................  
 Nếu từ nơi khác chuyển đến thì đến từ nơi nào ? 
 ...............................................................................................................................................  
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Lý do chuyển đến vùng đất này ? 
 ...............................................................................................................................................  

3. Xin ông/bà cho biết:  
- Tình hình kinh tế gia đình trước khi nhận giao đất giao rừng thuộc diện:  

  Giàu  Trung bình  Cận nghèo  Nghèo 
- Nguồn thu chủ yếu từ:  

  Nông nghiệp (Sản xuất cây lương thực, chăn nuôi) 
  Lâm nghiệp ( Trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác và kinh doanh rừng) 
  Từ các lĩnh vực khác 

- Tình hình kinh tế gia đình sau khi nhận giao đất giao rừng thuộc diện:  
  Giàu  Trung bình  Cận nghèo  Nghèo 
B. Tình hình đất đai và tài nguyên rừng 

4. Xin ông/bà cho biết diện tích đất canh tác của gia đình:  
- Trước khi được giao đất giao rừng:   

+ Diện tích đất nông nghiệp:  ........................................................................  
 + Diện tích đất lâm nghiệp: ...........................................................................  
- Sau khi được giao đất giao rừng:  

+ Diện tích đất nông nghiệp:  ........................................................................  
  Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
+ Diện tích đất lâm nghiệp: ...........................................................................  

   Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
 Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

+ Diện tích rừng được giao:  ..........................................................................  
    Rừng giàu  Rừng trung bình   Rừng nghèo 
5. Diện tích rừng và đất rừng được giao cách xa thôn/ buôn bao nhiêu km ?………, 

ông/bà phải mất mấy giờ đi bộ để đến rừng được giao ?………………… 
6. Sự tham gia của người dân trong quá trình giao đất giao rừng theo đánh giá của 

ông/bà ? 
 Được tham gia Được tham gia nhưng rất hạn chế  Không được tham gia 
7. Theo ông/bà diện tích rừng và đất rừng được giao cho phù hợp với nhu cầu và 

năng lực của gia đình không ? 
 Phù hợp với năng lực  Cao hơn năng lực đáp ứng Dưới mức năng lực 

C. Các hoạt động bảo vệ và kinh doanh rừng 
8. Khi nhận rừng và đất rừng, ông/bà tiến hành các hoạt động tuần tra rừng không ? 

  Có     Không 
Hàng ngày , trung bình mấy lần một ngày ? ............ lần, làm gì:  .......................  
Hàng tuần , trung bình mấy lần một tuần ? ............. lần, làm gì:  .......................  
Hàng tháng , trung bình mấy lần một tháng ? ........... lần, làm gì:  .......................  
Hàng năm , trung bình mấy lần một năm ? ............. lần, làm gì:  .......................  

9. Số lượng người đi tuần tra rừng là bao nhiêu người ?……………người, có phối 
hợp với các hộ gia đình khác hoặc lực lượng kiểm lâm không ? 

   Có     Không 
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10. Khi tuần tra rừng, hộ gia đình ông/bà có gặp trở ngại, khó khăn gì trong việc 
ngăn chặn và bắt các đối tượng vi phạm không ? 

   Có     Không 
11. Ông/bà có trồng những loại cây gì trên đất rừng được giao không ? 
   Có     Không 
- Cây:  ...................................................... , Diện tích:  ................................................... ; 
- Cây:  ...................................................... , Diện tích:  ................................................... ; 
12. Ông/bà có được vay vốn để đầu tư cho hoạt động bảo vệ và kinh doanh trên 

diện tích rừng và đất rừng được giao không ? 
   Có     Không 
 Vay cho hoạt động bảo vệ rừng, số lượng tiền, vật tư:  ...........................................  
 Vay cho hoạt động trồng rừng, số lượng tiền, vật tư:  .............................................  
 Vay cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, số lượng tiền, vật tư:  ............................  
 Vay cho hoạt động trồng cây lâm sản phụ dưới tán rừng tự nhiên, số lượng tiền, 

vật tư:…………………………………………………........................................................ 
13. Ông/bà có được khai thác lâm sản phục vụ cho nhu cầu cuộc sống không ? 
   Có     Không 
- Gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng , bao nhiêu m3 ?.......................................................... 
- Củi phục vụ nhu cầu chất đốt , bao nhiêu m3 ?.......................................................... 
- Lâm sản làm thức ăn:  
   Lương thực, thực phẩm  

 Thuốc chữa bệnh  
 các loại sản phẩm phục vụ cho trong nước 

-Các loại lâm sản phụ khác:  ........................................................................................  
14. Tổng thu nhập hàng năm từ rừng và đất rừng được giao của gia đình ông/bà là 

bao nhiêu ? 
- Từ tiền khai thác gỗ hưởng lợi:  .................................................................................  
- Tiền nhà nước trả, hỗ trợ:  ..........................................................................................  
- Tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng:  ........................................................................  
- Tiền từ khai thác lâm sản phụ:  ...................................................................................  
- Tiền từ sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô và cây hoa mầu các loại, chăm nuôi gia 

súc, trồng cây dưới tán rừng):  ...............................................................................................  
- Tiền thu từ xử phạt vi phạm lâm luật:  .......................................................................  
15. Thu nhập từ rừng và đất rừng củ gia đình ông/bà hàng năm có là nguồn thu 

nhập chủ yếu không ? 
 Có, Khoảng bao nhiêu % ? ......................................................................................  
 Không 
16. Gia đình ông/bà có tham gia liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác 

để sản xuất kinh doanh trên diện tích rừng và đất rừng được giao không ? 
   Có    Không 
- Dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh:  có;  Không;  
- Ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến lâm sản:  
   có   Không 
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- Liên kết với các hộ gia đình khác theo mô hình hợp tác xã tự nguyện:  
   có   Không 
17. Gia đình đã tự bỏ vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ và kinh doanh trên diện tích 

rừng và đất rừng hàng năm về: :  có;  Không; 
- Số công lao động:  ......................................................................................................  
- Số tiền gia đình tự bỏ ra:  ............................................................................................  
18. Xin ông/bà cho biết, so với khi chưa nhận rừng và đất rừng để quản lý bảo vệ và 

kinh doanh thì đời sống kinh tế của gia đình ông/bà thay đổi theo hướng nào ? 
- Nâng cao thu nhập:   có;  Không; 
- Thu nhập có nâng lên nhưng không đáng kể:   có;  Không; 
- Không có thu nhập từ rừng:   đồng ý;  Không đồng ý; 
- Thu nhập giảm xuống do bỏ công sức và vốn đầu tư nhưng không thu được lãi:  

 có   Không 
19. Diện tích rừng và đất rừng trong những năm qua giao cho ông/bà bảo vệ có bị 

chặt phá, lấn chiếm không ? 
   Có    Không 
- Chặt phá rừng chiếm đất:  có;  Không; số lượng:  .......................................... ha 
- Khai thác lâm sản trái phép :  có;  Không; bao nhiêu vụ ? .................................  
- Lấn chiếm đất rừng :  có;  Không; bao nhiêu ha  ............................................ ha 
20. Ông/bà có sử dụng rừng và đất rừng sai mục đích không ? 

 Có    Không 
Nếu có sử dụng sai mục đích thì diện tích là bao nhiêu ? .............................................  

cho mục đích gì ? ...................................................................................................................  
D. Những khó khăn và hạn chế trong chính sách giao đất giao rừng 
 21. Xin ông/bà cho biết chính sách giao đất giao rừng hiện nay có những hạn chế 
gì ? 

- Diện tích rừng và đất rừng giao cho mỗi hộ ? 
   Nhiều  Vừa đúng năng lực   Ít 
- Thời gian giao đất lâm nghiệp 50 năm ? 
   Dài   Phù hợp    Ngắn 
- Đối tượng rừng giao chủ yếu là rừng nghèo ? 
   Hợp lý  Không hợp lý  
- Diện tích rừng được giao ở xa, đi lại khó khăn 
   Có   Không 
22. Ông/bà có nhận được sự hỗ trợ nào từ Nhà nước không ?  có;  Không; 
- Hỗ trợ gạo:   có;   Không; bao nhiêu ? ..................................................  
- Hỗ trợ vật tư:   có;   Không; bao nhiêu ? ..................................................  
- Hỗ trợ cây giống:   có;   Không; bao nhiêu ? ..................................................  
- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật ?  Có   Không 
- Được vay vốn ưu đãi để sản xuất lâm nghiệp ?  Có   Không 
23. Nếu ông/bà được hỗ trợ một trong những loại sau, ông/bà sẽ chọn loại nào ? 
- Giao thêm rừng và đất rừng:   chọn  Không 
- Cho vay vốn ưu đãi để trồng, chăm sóc, kinh doanh rừng:  chọn;  Không 
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- Hỗ trợ gạo, cây giống, vật tư:   chọn  Không 
- Hỗ trợ kỹ thuật:   chọn  Không 
- Làm công ăn lương:   chọn  Không 
- Bao tiêu các sản phẩm lâm nghiệp:   chọn  Không 
- Hỗ trợ khác 
Vì sao ? .........................................................................................................................  
24. Theo ông/bà chính sách hưởng lợi trong giao đất giao rừng hiện nay có những 

hạn chế gì ? 
- Quyền lợi của người nhận đất rừng chưa được quy định cụ thể:  
   đồng ý   Không  
- Quy trình khai thác lâm sản còn phức tạp, không có tính khả thi:  
   đồng ý   Không   
- Giao đất gia rừng không đi kèm với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  
   đồng ý   Không   
- Mức được hưởng 2% giá trị gỗ đến chu kỳ khai thác là:  
   Phù hợp   Thấp   Quá thấp 
- Chưa có quy định cụ thể hướng dẫn về việc phân chia lợi ích về rừng:  
   đồng ý   Không   
25. Ông/bà có kiến nghị gì về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách liên quan đến 

giao đất giao rừng ? 
- Chính sách về đất đai:  ................................................................................................  
- Về các nội dung trong giao đất giao rừng:  

+ Diện tích giao:  .................................................................................................  
+ Thời gian giao:  ................................................................................................  
+ Đối tượng rừng giao:  ......................................................................................  

- Chính sách liên quan đến khai thác, sử dụng rừng:  
+ Khai thác sử dụng lâm sản phụ: ......................................................................  
+ Khai thác gỗ, củi cho nhu cầu gia dụng và chất đốt:  ......................................  
+ Sử dụng đất lâm nghiệp trồng sản xuất nông nghiệp:  ....................................  

- Chính sách hỗ trợ:  
+ Hỗ trợ về đầu tư tài chính, tín dụng:  ...............................................................  
+ Giảm thuế đất và thuế tài nguyên:  ..................................................................  
+ Hỗ trợ kỹ thuật:  ...............................................................................................  
+ Hỗ trợ cây giống, vật tư:  .................................................................................  

- Về chính sách hưởng lợi:  
+ Về mức hưởng lợi:  ..........................................................................................  
+ Cơ chế chia sẻ lợi ích:  .....................................................................................  
+ Về chi trả dịch vụ môi trường rừng:  ...............................................................  

26. Ông/bà có yêu cầu gì từ phía Nhà nước, chính quyền địa phương ? 
- Tập huấn, đào tạo kỹ năng tuần tra quản lý bảo vệ rừng:  .........................................  
- Hỗ trợ lực lượng và xử lý vi phạm:  ...........................................................................  
- Cung cấp thông tin thị trường:  ...................................................................................  
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27. Xin ông/bà cho biết những khó khăn trở ngại gì trong bảo vệ và kinh doanh rừng 
và đất rừng được giao hiện nay ? 

 

Về tự 
nhiên 

 - Rừng quá xa, đi lại khó khăn:  đồng ý; Không 
 - Rừng nghèo, không có trữ lượng:  đồng ý; Không 
 - Đất cằn cỗi, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả:  đồng ý; Không 

Về đất đai 
- Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  đồng ý; Không 
 -Thiếu đất canh tác:  đồng ý; Không 

Về nguồn 
lực 

-Thiếu vốn để đầu tư trồng rừng:  đồng ý; Không 
 -Không có thu nhập để trang trải cuộc sống:  đồng ý; Không 
 -Thiếu lao động:  đồng ý; Không 

Về kỹ 
thuật 

-Thiếu cán bộ khuyến lâm hướng dẫn:  đồng ý; Không 
-Thiếu kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp:  đồng ý; Không 
-Thiếu thông tin về thị trường:  đồng ý; Không 

Tuần tra 
rừng và xử 
lý vi phạm 

 -Lực lượng ít không đủ ngăn chặn:  đồng ý; Không 
 -Chưa được tập huấn kỹ thuật tuần tra và phòng cháy chữa cháy rừng:  
 đồng ý; Không 
 -Thiếu các phương tiện và công cụ hỗ trợ:  đồng ý; Không 
- Không có chức năng xử lý:  đồng ý; Không 
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Mẫu 1B 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Các thôn/buôn được giao rừng cộng đồng hưởng lợi 

 
Kính thưa Ông/Bà:  

Chúng tôi đang nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng ở Tây Nguyên” cho Luận án tiến sỹ. Việc  lựa  chọn thôn/buôn ông/bà tham gia  

vào  cuộc  khảo  sát  này  là  cần thiết và phù hợp với nội dung của Luận án. Những 

thông tin ông/bà  cung cấp nhằm góp phần hoàn chỉnh thêm cho đề tài nghiên cứu, thông 

tin mà ông/bà  cung cấp sẽ được giữ kín và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học.   

Xin cám ơn sự cộng tác của ông/bà!   
 

Tên thôn/ buôn được giao đất rừng: ......................... , xã: ............................................  
Huyện .............................................................. , tỉnh .....................................................  
Người trả lời:  ......................................................  Nam,  Nữ; tuổi: ........................  
Vai trò trong thôn/ buôn: ..............................................................................................  
Diện tích rừng và đất rừng thôn/buôn được giao:  ................ Năm giao: ......................  
Ngày trả lời phiếu:  .............................................................  

A. Tình hình chung 
1. Thôn/buôn có bao nhiêu người ? ................................................ ; bao nhiêu hộ gia 

đình; có bao nhiêu hộ nghèo; phân theo dân tộc bao gồm:  
 

TT Dân tộc Số hộ gia đình Số lượng dân cư Ghi chú 
1     
2     
3     
4     

 
 2. Khu rừng giao cho cộng đồng cách trung tâm thôn/buôn bao xa ?.............; đi bộ 
từ trung tâm thôn/buôn đến khu rừng được giao mất bao nhiêu thời gian 
?........................................................................................; 
Khu rừng trước khi giao cho thôn/buôn do tổ chức, cá nhân nào quản lý ............................  
 .......................................................................... ; Khu rừng giao cho thôn/buôn quản lý 
trong thời hạn bao nhiêu năm ? ........................ ; đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất chưa ? .......................................................... ,năm nào ? ..................................................  

3. Xin ông/bà cho biết:  
- Tình hình kinh tế thôn/buôn trước khi nhận giao đất giao rừng có bao nhiêu hộ 

gia đình thuộc diện:  
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 Giàu ................. ; Trung bình ............ ; Cận nghèo ............ ; Nghèo ................. ; 
- Nguồn thu chủ yếu từ:  ............................................................................................  
- Nông nghiệp (Sản xuất cây lương thực, chăn nuôi):  đồng ý Không 

 - Lâm nghiệp(chăm sóc, bảo vệ, khai thác và kinh doanh rừng): 
 đồng ý   Không 

 - Từ các lĩnh vực khác:  đồng ý Không 
- Tình hình kinh tế các hộ gia đình trong thôn/buôn sau khi nhận giao đất giao 

rừng thuộc diện: Giàu    Trung bình    Cận nghèo   nghèo. 
B. Tình hình đất đai và tài nguyên rừng 

4. Xin ông/bà cho biết tình trạng rừng và đất rừng giao cho cộng đồng:  
- Trước khi được giao khu rừng này, người dân trong thôn/bản có sự tác động hoặc 

có mối quan hệ gì với khu rừng này:  
+ Khu rừng này do thôn/buôn quản lý theo truyền thống: Có, Không 
+Tác động của người dân vào khu rừng: Không tác động: Có, Không; 

khai thác lâm sản phục vụ cho nhu cầu cuộc sống(gỗ làm nhà, chất đốt, thức ăn, cây 
thuốc…): Có , Không , canh tác nông nghiệp: Có, Không, phá rừng làm rẫy: 
Có, Không, săn bắn thú rừng: Có, Không 

  - Sau khi được giao đất giao rừng:  
+ Diện tích đất nông nghiệp:  ........................................................................  
  Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
+ Diện tích đất lâm nghiệp: ...........................................................................  

   Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
 Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

+ Diện tích rừng được giao:  ..........................................................................  
    Rừng giàu    Rừng trung bình   Rừng nghèo 

5. Sự tham gia của người dân trong quá trình giao đất giao rừng cho thôn buôn theo 
đánh giá của ông/bà ? 

  - Được tham gia: Có,  Không  
- Được tham gia nhưng rất hạn chế: Có, Không 
- Không được tham gia: Có, Không 

6. Theo ông/bà diện tích rừng và đất rừng được giao cho thôn/buôn có phù hợp với 
nhu cầu và năng lực của thôn/buôn không ? 

  - Phù hợp với năng lực và nhu cầu: Có, Không 
- Cao hơn năng lực đáp ứng: Có, Không   
- Dưới mức năng lực: Có, Không 

C. Các hoạt động bảo vệ và kinh doanh rừng 
7. Sau khi giao rừng cho cộng đồng, những nội dung nào liên quan đến việc tổ chức 

quản lý đã được xây dựng:  
- Đã hình thành Ban quản lý rừng cộng đồng của thôn/buôn chưa ?  Có,  

Không, gồm bao nhiêu người: ............................................................................................... ; 
- Đã xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng chưa ? 
  Có,   Không, năm nào ............................................................................ ; 
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- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh của cộng đồng chưa ?  Có,  Không; 
- Đã lập kế hoạch quản lý rừng đơn giản của cộng đồng ?  Có,  Không; đánh 

giá tài nguyên rừng ? Có,  Không;  
- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và giám sát việc bảo vệ và phát triển 

rừng chưa ?  Có,  Không; 
- Đã xây dựng cơ chế hưởng lợi chưa ?  Có,  Không. 
8. Khi nhận rừng và đất rừng, thôn/buôn có tiến hành các hoạt động tuần tra rừng 

không ?  Có,  Không 
- Hàng ngày , trung bình mấy lần một ngày ? ................ lần, làm gì: ........................  
- Trung bình bao nhiêu người tham gia trong một chuyến tuần tra ..............................  
- Hàng tuần , trung bình mấy lần một tuần ?.................. lần, làm gì: ........................  
- Hàng tháng , trung bình mấy lần một tháng ? ............. lần, làm gì: ........................  
- Hàng năm , trung bình mấy lần một năm ? ................. lần, làm gì: ........................  
9. Trong các chuyến tuần tra có phối hợp với lực lượng của xã hoặc lực lượng kiểm 

lâm không ?   Có ,  Không 
10. Khi tuần tra rừng, lực lượng tuần tra thôn/ buôn của ông/bà có gặp trở ngại, khó 

khăn gì trong việc ngăn chặn và bắt các đối tượng vi phạm không ?  
   Có,   Không 
11. Thôn/buôn của Ông/bà có sản xuất kinh doanh gì trên đất rừng được giao không 

?  Có ,  Không 
- Cây:  ...................................................... , Diện tích: ....................................................  
- Cây:  ...................................................... , Diện tích: ....................................................  
12. Thôn/buôn của Ông/bà có được vay vốn để đầu tư cho hoạt động bảo vệ và kinh 

doanh trên diện tích rừng và đất rừng được giao không ? 
   Có     Không 
- Vay cho hoạt động bảo vệ rừng, số lượng tiền, vật tư:Có, Không 
- Vay cho hoạt động trồng rừng, số lượng tiền, vật tư: Có, Không 
- Vay cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, số lượng tiền, vật tư:Có, Không 
-  Vay cho hoạt động trồng cây lâm sản phụ dưới tán rừng tự nhiên, số lượng tiền, 

vật tư: Có, Không 
13. Thôn/buôn của Ông/bà có được khai thác lâm sản phục vụ cho nhu cầu cuộc 

sống không ?  Có,  Không 
- Gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng: Có, Không, bao nhiêu m3 ? ................................  
- Củi phục vụ nhu cầu chất đốt: Có, Không, bao nhiêu m3 ? ................................  
- Lâm sản làm thức ăn:  
  - Lương thực, thực phẩm: Có,  Không 

- Thuốc chữa bệnh: Có, Không 
- Các loại sản phẩm phục vụ cho trong nước: Có, Không 

- Các loại lâm sản phụ khác: ........................................................................................  
14. Tổng thu nhập hàng năm từ rừng và đất rừng được giao của thôn/buôn là bao 

nhiêu ? 
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- Khai thác gỗ hưởng lợi: Lượng gỗ khai thác ……………….m3, số tiền thu 
được…………………....., trích quỹ thôn/buôn……………......., bình quân hộ gia đình 
trong thôn/buôn được hưởng……………….......; 

- Tiền nhà nước trả, hỗ trợ: ...........................................................................................  
- Tiền thu từ dịch vụ môi trường rừng:  ........................................................................  
- Tiền từ khai thác lâm sản phụ:  ...................................................................................  
- Tiền từ sản xuất nông nghiệp (lúa, ngô và cây hoa mầu các loại, chăm nuôi gia 

súc, trồng cây dưới tán rừng): ................................................................................................  
- Tiền thu từ xử phạt vi phạm lâm luật: ........................................................................  
16. Thôn/buôn của ông/bà có tham gia liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân 

khác để sản xuất kinh doanh trên diện tích rừng và đất rừng được giao không ?  
 Có   Không 

- Dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh: Có, Không 
- Ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến lâm sản:  
  Có  Không 
7. Thôn/ buôn của ông/bà đã tự bỏ vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ và kinh doanh 

trên diện tích rừng và đất rừng hàng năm về:  
- Số công lao động: .......................................................................................................  
- Số tiền gia đình tự bỏ ra: .............................................................................................  
18. Diện tích rừng và đất rừng trong những năm qua giao cho thôn/buôn của ông/bà 

bảo vệ có bị chặt phá, lấn chiếm không ?  Có,  Không 
- Chặt phá rừng chiếm đất: Có, Không, số lượng:  ........................................... ha 
- Khai thác lâm sản trái phép: Có, Không, bao nhiêu vụ ? 
- Lấn chiếm đất rừng: Có , Không , bao nhiêu ha:  ........................................... ha 
19.Thôn/buôn của ông/bà có sử dụng rừng, đất rừng sai mục đích không ? 

 Có    Không 
Nếu có sử dụng sai mục đích thì diện tích là bao nhiêu ?..................................... mục 

đích gì ? 
D. Những khó khăn và hạn chế trong thực quản lý rừng cộng đồng của thôn/buôn 
hiện nay 

20. Xin ông/bà cho biết chính sách giao đất giao rừng hiện nay cho cộng đồng 
thôn/buôn có những hạn chế gì ? 

- Về tính pháp lý và các quyền hạn chế so với các chủ thể khác ? Vay vốn ưu đãi 
đầu tư :  thuận lợi,  khó khăn,  không được vay. 

- Về xử lý tranh chấp với các chủ thể khác liên quan đến rừng cộng đồng thôn/buôn 
được giao quản lý ?  xử lý được,  rất khó khăn,  không xử lý được. 

- Chính sách hưởng lợi từ rừng chưa điều chỉnh cho đối tượng thôn/buôn nhận quản 
lý rừng cộng đồng gây khó khăn cho việc xây dựng cơ chế hưởng lợi:  

 rất khó khăn   không có cơ sở pháp lý. 
21. Xin ông/bà cho biết quy trình, thủ tục khai thác gỗ ở rừng cộng đồng thôn/buôn 

hiện nay có những hạn chế gì ? 
- Về khai thác gỗ phục vụ cho làm nhà, chuồng trại chăn nuôi có khó khăn gì ? Về 

thủ tục khai thác:  
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 phức tạp,  khai thác khó khăn,  không có đủ gỗ để khai thác,  thuận lợi. 
- Về khai thác gỗ thương mại hưởng lợi của thôn/buôn có khó khăn gì ? 

+ Thủ tục khai thác:  Phức tạp,  Không phức tạp;  
+ Chi phí khai thác:  lớn,  trung bình,  thấp;  
+ Việc bán đấu giá gỗ chưa hợp lý:  hợp lý,  chưa hợp lý. 

- Việc phân chia lợi ích từ lợi nhuận khai thác gỗ thương mại giữa UBND xã và 
thôn/buôn đã hợp lý chưa ?  hợp lý,  không hợp lý. Nếu không hợp lý thì cần tăng 
giảm thành phần nào ?..............., tỷ lệ bao nhiêu ?.................................................. 

22. Xin ông/bà cho biết công tác quản lý rừng ở rừng cộng đồng thôn/buôn hiện nay 
gặp khó khăn gì ? 

- Về ranh giới:   đã xác định ngoài thực địa 
chưa xác định rõ ràng, còn xẩy ra tranh chấp với các chủ thể 

khác 
 không tranh chấp 

- Về quyền hạn trong xử lý vi phạm:  
 được xử lý theo quy ước   không được xử lý 

- Về hoạt động tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn vi phạm:  
 Đủ sức mạnh ngăn chặn   không đủ sức mạnh ngăn chặn   

- Về quyền đòi bồi thường:  hợp lý,  không hợp lý  
- Về mức phạt theo quy ước của thôn/buôn:  hợp lý,  không hợp lý   
- Về khó khăn, vướng mắc trong xử phạt theo quy ước:  

 có hiệu lực   không có hiệu lực.   
23. Xin ông/bà cho biết sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và 

các cơ quan chức năng với cộng đồng thôn/buôn trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng 
cộng đồng ? 

- Chính quyền xã:  thường xuyên,  không thường xuyên. 
- Lực lượng kiểm lâm:  thường xuyên,  không thường xuyên. 
- Cán bộ khuyến lâm, khuyến nông:  thường xuyên,  không thường xuyên. 
- Các công ty lâm nghiệp:  thường xuyên,  không thường xuyên. 
24. Thôn/buôn của Ông/bà có nhận được sự hỗ trợ nào từ Nhà nước để quản lý rừng 

cộng đồng không ? Có , Không  
- Hỗ trợ gạo: Có , Không , bao nhiêu ? .................................................................  
- Hỗ trợ vật tư: Có , Không , bao nhiêu ? ..............................................................  
- Hỗ trợ cây giống: Có , Không , bao nhiêu ? .......................................................  
- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật ?  Có,  Không 
- Được vay vốn ưu đãi để sản xuất lâm nghiệp ?  Có,  Không 
25. Nếu ông/bà được hỗ trợ một trong những loại sau, ông/bà sẽ chọn loại nào ? 
- Giao thêm rừng và đất rừng cho thôn/buôn của mình: Chọn, Không 
- Cho vay vốn ưu đãi để trồng, chăm sóc, kinh doanh rừng: Chọn, Không 
- Hỗ trợ gạo, cây giống, vật tư: Chọn, Không 
- Hỗ trợ kỹ thuật:Chọn,  Không 
- Hưởng lợi nhiều hơn từ rừng: Chọn, Không 
- Hỗ trợ khác .................................................................................................................  
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Vì sao ? .........................................................................................................................  
26. Theo ông/bà chính sách hưởng lợi trong giao đất giao rừng hiện nay có những 

hạn chế gì ? 
- Quyền lợi của người nhận đất rừng chưa được quy định cụ thể: 

Đúng Không 
- Quy trình khai thác lâm sản còn phức tạp, không có tính khả thi:  

Đúng  Không  
- Giao đất gia rừng không đi kèm với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

Đúng  Không 
27. Xin ông/bà cho biết những khó khăn trở ngại gì trong quản lý bảo vệ và kinh 

doanh rừng cộng đồng hiện nay ? 
 

Về tự 
nhiên 

- Rừng quá xa, đi lại khó khăn: Đúng, Không 
- Rừng nghèo, không có trữ lượng: Đúng, Không 
- Đất cằn cỗi, sản xuất nông nghiệp không hiệu quả: Đúng, Không 

Về đất đai 
- Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đúng, Không 
- Thiếu đất canh tác: Đúng, Không 

Về nguồn 
lực 

- Thiếu vốn để đầu tư trồng rừng: Đúng, Không 
- Không có thu nhập để trang trải cuộc sống: Đúng, Không 
- Thiếu lao động: Đúng, Không 

Về kỹ 
thuật 

- Thiếu cán bộ khuyến lâm hướng dẫn: Đúng, Không 
- Thiếu kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp: Đúng, Không 
- Thiếu thông tin về thị trường: Đúng, Không 

Tuần tra 
rừng và xử 
lý vi phạm 

- Lực lượng ít không đủ ngăn chặn: Đúng, Không 
- Chưa được tập huấn kỹ thuật tuần tra và phòng cháy chữa cháy rừng:  
Đúng, Không 
-Thiếu các phương tiện và công cụ hỗ trợ: Đúng, Không 
- Không có chức năng xử lýĐúng, Không 

 
E. Những đề xuất kiến nghị  

28. Ông/bà có kiến nghị gì về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách liên quan đến 
giao đất giao rừng cộng đồng cho thôn/buôn quản lý ? 

- Chính sách về đất đai: .................................................................................................  
- Về các nội dung trong giao đất giao rừng:  

+ Diện tích giao: ..................................................................................................  
+ Thời gian giao: .................................................................................................  
+ Đối tượng rừng giao: .......................................................................................  

- Chính sách liên quan đến khai thác, sử dụng rừng:  
+ Khai thác sử dụng lâm sản phụ: ......................................................................  
+ Khai thác gỗ, củi cho nhu cầu gia dụng và chất đốt: .......................................  
+ Sử dụng đất lâm nghiệp trồng sản xuất nông nghiệp: .....................................  

- Chính sách hỗ trợ:  
+ Hỗ trợ về đầu tư tài chính, tín dụng: ................................................................  
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+ Giảm thuế đất và thuế tài nguyên: ...................................................................  
+ Hỗ trợ kỹ thuật: ................................................................................................  
+ Hỗ trợ cây giống, vật tư: ..................................................................................  

- Về chính sách hưởng lợi:  
+ Về mức hưởng lợi: ...........................................................................................  
+ Cơ chế chia sẻ lợi ích: ......................................................................................  
+ Về chi trả dịch vụ môi trường rừng: ................................................................  

29. Ông/bà có yêu cầu gì từ phía Nhà nước, chính quyền địa phương ? 
- Tập huấn, đào tạo kỹ năng tuần tra quản lý bảo vệ rừng: ..........................................  
- Hỗ trợ lực lượng và xử lý vi phạm: ............................................................................  
- Cung cấp thông tin thị trường: ...................................................................................  
 
 
                                                             Người trả lời phiếu khảo sát 
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         Mẫu 2A 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

( Phiếu phỏng vấn chuyên gia là các nhà quản lý nhà nước về lâm nghiệp và 

các nhà khoa học nghiên cứu và giảng dạy về lâm nghiệp) 

Người phỏng vấn: .........................................................................................................  
Người trả lời phỏng vấn: ...............................................................................................  
Chức vụ: ........................................................................................................................  
Tên cơ quan công tác: ...................................................................................................  
Ngày phỏng vấn: ...........................................................................................................  
Chủ đề phỏng vấn: Những vấn đề liên quan đến xã hội hóa và quản lý nhà nước về 

xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở khu vực Tây Nguyên. 
 

1. Quan niệm về xã hội hóa và xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: Hiện nay, 
còn nhiều quan niệm khác nhau và chưa đầy đủ về xã hội hóa và xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng. Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về  các quan niệm sau (có tóm 
tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) là đồng ý 
với quan niệm, (2) là  đồng ý một phần, (3) là không đồng ý . 

Quan niệm về xã hội hóa (1) (2) (3) 

1 
Quá trình con người tiếp thu văn hóa xã hội để trở thành con người 
xã hội 

   

2 Làm cho trở thành của chung của xã hội    
3 Là sự chuyển hóa hình thức sở hữu tư nhân sang sở hữu công cộng    

4 
Là sự mở rộng sự tham gia của xã hội vào các công việc do Nhà 
nước đang làm trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm 

   

5 Xã hội hóa đồng nhất với tư nhân hóa    

6 
Là sự đóng góp bằng tiền của xã hội để làm giảm gánh nặng Ngân 
sách nhà nước 

   

7 Quan niệm khác    

 
Quan niệm về xã hội hóa bảo vệ phát triển rừng (1) (2) (3) 

1 
Có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội vào các hoạt 
động lâm nghiệp 

   

2 
Quá trình chuyển đổi từ nền lâm nghiệp nhà nước sang lâm nghiệp xã 
hội 

   

3 
Là giảm bớt vai trò của nhà nước đối với ngành lâm nghiệp để bớt 
gánh nặng về ngân sách đối với rừng 

   

4 

Quá trình biến đổi từ nền kinh tế lâm nghiệp truyền thống sang xây 
dựng nền kinh tế lâm nghiệp xã hội với đặc trưng chủ yếu là phát huy 
vai trò của con người trong quá trình xây dựng và quản lý hệ sinh thái 
rừng  
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5 

LNXH là thu hút được cao độ sự tham gia của người dân vào các 
hoạt động lâm nghiệp, từ những hoạt động về quản lý, bảo vệ kinh 
doanh rừng, nuôi trồng rừng đến khai thác, chế biến lâm sản và các 
dịch vụ lâm nghiệp khác dựa trên cơ sở tài nguyên rừng 

   

6 

Là sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội như các tổ chức, 
cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân vào việc thực hiện các hoạt động 
quản lý bảo vệ rừng, gây trồng rừng, khai thác sử dụng rừng và cung 
cấp các dịch vụ từ rừng, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho 
các bên tham gia, mà trước đó các hoạt động này do các cơ quan nhà 
nước thực hiện là chủ yếu 

   

7 Quan niệm khác    
 
2. Những nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng  

Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo 
vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy 
hợp lý. Trong đó (1) rất cơ bản, (2) cơ bản, (3)  không cơ bản . 

Nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (1) (2) (3) 

1 

Khuyến khích, thu hút sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước 
vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng thông qua các hình thức 
giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, khoán quản lý 
bảo vệ rừng, cùng tham gia quản lý rừng 

   

2 
Thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách ở trong và ngoài nước 
vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng 

   

3 
Là sự tham gia của các tổ chức, cá nhân cùng với Nhà nước trong 
hoạt động bảo vệ và phát triển rừng thông qua liên doanh, liên kết, 
đồng quản lý rừng 

   

4 
Sắp xếp, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan lâm nghiệp 
nhà nước 

   

5 
Là sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động khoa học 
công nghệ liên quan đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng và công 
tác khuyến lâm 

   

6 Các nội dung khác    
 
3. Những nguyên tắc và hình thức cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo 
vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy 
hợp lý. Trong đó (1) rất cần thiết, (2) cần thiết, (3)  ít cần thiết, (4) không cần thiết. Phần 
những nguyên tắc cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (1) rất cơ bản, (2) cơ 
bản, (3)  không cơ bản 

Những nguyên tắc cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng 

(1) (2) (3) (4) 
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4. Những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 
 
Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những yếu tố cơ bản nào ảnh hưởng đến xã 
hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà 
Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất cơ bản, (2) cơ bản, (3)  ít cơ bản, (4) không cơ bản. 
 
Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến xã hội hóa bảo vệ và phát 

triển rừng 
(1) (2) (3) (4) 

1 Ảnh hưởng của cơ chế, chính sách     
2 Ảnh hưởng từ các điều kiện kinh tế - xã hội     

3 
Ảnh hưởng từ nhận thức của chính quyền các cấp và xã hội về 
xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

    

4 Ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống     

5 
Ảnh hưởng từ hoạt động quản lý Nhà nước đối với quá trình xã 
hội hóa lâm nghiệp 

    

1 
Xuất phát từ nhu cầu, khả năng đáp ứng của các bên tham gia 
và phù hợp với pháp luật 

    

2 
Hài hòa lợi ích giữa kinh tế, môi trường, xã hội và lợi ích giữa 
các chủ thể tham gia 

    

3 
Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt 
động lien quan đến bảo vệ và phát triển rừng 

    

4 Mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cộng đồng và xã hội     

5 
Đảm bảo tính ổn định, thích ứng và phù hợp với chủ thể tham 
gia và đặc điểm từng địa phương 

    

6 
Tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng, tập tục, tình cảm của người địa 
phương 

    

7 
Quyền hạn, trách nhiệm các bên tham gia được xác lập dựa trên 
chức năng, quyền hạn và đặc điểm của từng chủ thể 

    

8 Ý kiến khác     
Những hình thức cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng 
(1) (2) (3) 

 

1 
Chuyển giao cho khu vực tư một số dịch vụ công cộng mang 
tính cá nhân, hoạt động theo cơ chế không vì lợi nhuận 

    

2 
Nhà nước đặt hàng mua dịch vụ công cộng thông qua hợp đồng 
với khu vực tư  

    

3 
Nhà nước ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân ngoài xã hội cung 
cấp một số dịch vụ theo quy định Nhà nước và được Nhà nước 
cấp toàn bộ hoặc một phần kinh phí  

    

4 
Nhà nước liên doanh với một số tổ chức, cá nhân trên cơ sở góp 
vốn, chia lợi nhuận và rủi ro 

    

5 Nhà nước bán phương tiện, cơ sở vật chất (cổ phần hóa)     
6 Ý kiến khác:      
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6 Ý kiến khác     
 
5. Quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên trong thời gian qua 
có những hạn chế, khó khăn gì, nguyên nhân cơ bản của những hạn chế đó 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những hạn chế, khó khăn, nguyên 
nhân cơ bản của quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng 
cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất quan trọng, (2) quan 
trọng, (3)  ít quan trọng, (4) không quan trọng. Phần những nguyên nhân cơ bản của 
những hạn chế  trong quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (1) rất cơ bản, (2) cơ 
bản, (3)  không cơ bản 

Những hạn chế, khó khăn của quá trình xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng ở Tây Nguyên trong thời gian qua 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Vẫn còn nhiều diện tích rừng và đất rừng chưa có chủ rừng thực 
sự chiếm 21,5% tổng diện tích đất lâm nghiệm (hiện do UBND 
xã quản lý) 

    

2 
Diện tích đã giao cho người dân và cộng đồng chiếm tỷ lệ rất ích  
2,8% tổng diện tích rừng và đất rừng đã giao 

    

3 
Tỷ trọng đầu tư từ khu vực tư nhân còn thấp so với đầu tư từ 
ngân sách nhà nước 

    

4 
Chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa các nhà đầu tư, các cơ sở chế 
biến với các chủ rừng và các nhà khoa học 

    

5 Ý kiến khác:      
Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trên (1) (2) (3)  

1 

Người dân không thiết tha với việc tham gia vào hoạt động bảo 
vệ và phát triển rừng vì rừng chưa đem lại thu nhập tương xứng 
với sức lao động bỏ ra (Rừng chưa đem lại lợi ích cho người 
dân) 

    

2 
Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 
luật, nhận thức về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng còn chưa 
đúng (còn nhiều hạn chế) 

    

3 Chưa có cơ sở hậu giao rừng phù hợp     

4 
Chưa làm rõ được các quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng đối 
với chủ rừng 

    

5 
Giá trị gia tăng từ nghề rừng thấp, lợi thế cạnh tranh kém, rừng 
chưa được tính đúng và đủ về các giá trị do rừng mang lại 

    

6 Kinh phí thực hiện thấp     

7 
Công tác quy hoạch thiếu ổn định, thống nhất, chưa làm tốt công 
tác khảo sát, điều tra 

    

8 Quản lý Nhà nước còn thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết     
9 Kiểm tra, giám sát kém     
 Ý kiến khác     
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6. Có cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa nghề rừng ở Tây 
Nguyên không ? Nếu có thì theo hướng nào ? Và những vấn đề đặt ra đối với quản 
lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân 
cơ bản của quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách 
đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất quan trọng, (2) quan trọng, (3)  
ít quan trọng, (4) không quan trọng. 
  cần thiết đẩy mạnh   không cần thiết đẩy mạnh 

Đẩy mạnh theo hướng (1) (2) (3) (4) 

1 
Theo hướng tăng cường giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá 
nhân đối với rừng sản xuất và rừng phòng hộ ít xung yếu, ưu 
tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số 

    

2 
Đồng quản lý rừng: Người dân và các cơ quan Nhà nước cùng 
tham gia quản lý bảo vệ  

    

3 
Giao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ rừng,  và quy định rõ 
quyền hạn, trách nhiệm các bên tham gia 

    

4 
Tăng quyền hưởng lợi của các chủ rừng để người làm nghề 
rừng có thể sống và làm giàu từ rừng theo hướng tính đúng, tính 
đủ các giá trị mà rừng đem lại 

    

5 
Mở rộng quyền tiếp cận tài nguyên rừng của người dân địa 
phương theo hướng bền vững 

    

6 Ý kiến khác     
 
7. Để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên, nhà 
nước cần phải sửa đổi và xây dựng những cơ chế, chính sách theo hướng như thế 
nào ? Và những điều kiện gì ? Đâu là những chính sách đặc thù cho Tây Nguyên 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về việc sửa đổi cơ chế chính sách để thúc 
đẩy quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh 
dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất cần thiết, (2) cần thiết, (3)  ít cần 
thiết, (4) không cần thiết. 
 

Nhà nước cần phải xây dựng những cơ chế, chính sách theo 
hướng sau 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Làm rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng cho các chủ rừng là 
các hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là địa vị pháp lý và các quyền 
sử dụng rừng cho cộng đồng được giao quản lý rừng 

    

2 
Sửa đổi và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quyền hưởng lợi từ 
rừng đối với các chủ rừng và những người tham gia các hoạt 
động quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

    

3 
Xây dựng và triển khai áp dụng thực hiện chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, tính đúng, tính đủ các giá trị mà rừng 
đem lại 

    

4 Có chính sách hỗ trợ ưu đãi vay tín dụng và đầu tư cho hoạt     
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động bảo vệ và phát triển rừng 

5 
Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các cơ quan, đơn vị lâm 
nghiệp sử dụng, tuyển dụng và liên doanh, liên kết người dân 
địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số 

    

6 Ý kiến khác     
 
8. Dự báo xu hướng xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam nói chung và 
khu vực Tây Nguyên nói riêng trong thời gian tới 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về. Dự báo xu hướng xã hội hóa bảo vệ 
và phát triển rừng ở Việt Nam nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng trong thời gian 
tới (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô theo mức độ khả năng xẩy ra. Trong 
đó (1) rất cao, (2) khá cao, (3)  cao, (4) không cao. 

Dự báo xu hướng xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Việt 
Nam và Tây Nguyên trong thời gian tới 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Có nhiều chủ thể tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng 
cùng với Nhà nước, trong đó khu vực tư nhân có xu hướng tham 
gia ngày một nhiều hơn; xu hướng các chủ rừng, các nhà đầu tư 
liên doanh, liên kết tạo ra sức mạnh tài chính, sức cạnh tranh và 
vùng nguyên liệu ổn định là xu hướng chính 

    

2 
Việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng và mô hình đồng quản lý 
rừng là xu hướng vừa mang tính chủ đạo, vừa mang tính đặc thù 
đối với Tây Nguyên 

    

3 Ý kiến khác:      
 
9. Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng thể hiện ở những nội 
dung cơ bản nào ? Nhà nước quản lý bằng những công cụ gì ? Cách thức ra sao ? 
Quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng và quyền hưởng lợi từ rừng nên tiếp cận theo 
hướng nào ? 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những nội dung cơ bản và những công 
cụ, cách thức ra của quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm 
tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất quan 
trọng, (2) quan trọng, (3)  ít quan trọng, (4) không quan trọng 

Nội dung cơ bản và những công cụ, cách thức ra của quản lý 
nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật làm cơ sở 
cho việc triển khai xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

    

2 
Xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về xã 
hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

    

3 
Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng bộ máy, đào 
tạo nguồn nhân lực, cung cấp tài chính, hỗ trợ về khoa học, kỹ 
thuật 

    

4 
Kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm trong quá trình xã hội hóa 
bảo vệ và phát triển rừng 
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5 Công cụ quản lý: pháp luật, kinh tế, hành chính…     

6 
Quản lý nhà nước chuyển từ quản lý trực tiếp sang quản lý gián 
tiếp (quản lý vĩ mô) 

    

7 

Quyền sở hữu và quyền sử dụng rừng tiếp cận theo hướng tăng 
quyền sử dụng rừng gắn với nghĩa vụ và trách nhiệm, tạo tính 
chủ động và khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh của các 
chủ thể tham gia 

    

 
10. Hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng ở Tây Nguyên trong thời gian qua, những hạn chế gì cần khắc phục ? nguyên 
nhân và những thách thức ? 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những nguyên nhân và thách thức cơ 
bản của quản lý nhà nước đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm 
tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất quan 
trọng, (2) quan trọng, (3)  ít quan trọng, (4) không quan trọng.  
Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng ở Tây Nguyên 
(1) (2) (3) (4) 

Hiệu lực, hiệu quả cao, Khá cao,Không cao  
Nguyên nhân và những thách thức     

1 
Các văn bản pháp luật còn chồng chéo, chậm sửa đổi và không 
phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn 

    

2 
Chưa xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về xã hội hóa 
bảo vệ và phát triển rừng 

    

3 
Các chính sách hỗ trợ về đầu tư, tín dụng và khoa học công 
nghệ chưa phù hợp và ít khả thi 

    

4 
Kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, thường xuyên, xử lý chưa 
kịp thời và chưa đủ sức răn đe 

    

5 Ý kiến khác     
 
11. Nhà nước có vai trò và trách nhiệm như thế nào trong việc quản lý, hỗ trợ và 
thúc đẩy đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ? 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về vai trò và trách nhiệm của Nhà nước 
trong việc quản lý, hỗ trợ và thúc đẩy đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó 
(1) rất quan trọng, (2) quan trọng, (3)  ít quan trọng, (4) không quan trọng.  

Vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc quản lý, hỗ trợ 
và thúc đẩy đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng 
(1) (2) (3) (4) 

1 
Tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho quá trình xã hội 
hóa bảo vệ và phát triển rừng  

    

2 
Đưa ra quy định, quy chuẩn thống nhất trong triển khai thực hiện 
xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

    

3 Hỗ trợ, điều tiết, khuyến khích và đảm bảo pháp lý cho quá trình     
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xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

4 
Kiểm tra, hướng dẫn, điều chỉnh quá trình xã hội hóa đi đúng 
hướng và đạt mục tiêu của Nhà nước 

    

5 Ý kiến khác     
12. Để thu hút người dân địa phương tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát 
triển rừng, Nhà nước tiến hành giao đất giao rừng, cho thuê rừng, khoán quản lý 
bảo vệ rừng cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, 
giao rừng cho cộng đồng quản lý, hoặc Nhà nước và người dân cùng quản lý và 
cùng hưởng lợi, những hình thức trên triển khai ở Tây Nguyên có những thuận lợi 
khó khăn gì ? Hình thức nào phù hợp và có hiệu quả nhất ? 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về những hạn chế, khó khăn, nguyên 
nhân cơ bản của quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (có tóm tắt đính kèm) bằng 
cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) rất quan trọng, (2) quan 
trọng, (3)  ít quan trọng, (4) không quan trọng. Phần những nguyên nhân cơ bản của 
những hạn chế  trong quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng (1) rất cơ bản, (2) khá 
cơ bản, (3) cơ bản, (4) không cơ bản 

Thuận lợi (1) (2) (3) (4) 
1 Có diện tích rừng lớn     
2 Người dân địa phương phụ thuộc vào rừng     

3 
Các cộng đồng Tây Nguyên sống gắn bó và sử dụng bền vững 
rừng, tính cố kết cộng đồng cao 

    

Khó khăn     
1 Đời sống khó khăn, dân trí thấp, thiếu đất sản xuất     

2 
Sức ép dân di cư tự do lớn và sức cạnh tranh của các sản phẩm 
lâm nghiệp thấp 

    

Hình thức phù hợp     

1 
Giao rừng cộng đồng, đồng quản lý rừng, liên doanh liên kết 
giữa các nhà đầu tư (các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm lâm nghiệp), chủ rừng, nhà khoa học 

    

2 Ý kiến khác     
 
13. Trong thời gian tới, ở khu vực Tây Nguyên có nên tiếp tục đẩy mạnh giao đất 
giao rừng, cho thuê rừng và khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá 
nhân và cộng đồng không ? Nếu có thì ưu tiên cho đối tượng chủ rừng nào ? Và với 
từng loại rừng(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) việc giao đất giao rừng trên có gì khác 
biệt về phương thức, mức độ và quyền hưởng lợi ? 
 Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ ưu tiên (có tóm tắt đính kèm) 
bằng cách đánh dấu x vào ô mà Ông/Bà thấy hợp lý. Trong đó (1) ưu tiên cao, (2) ưu tiên, 
(3)  ít ưu tiên, (4) không ưu tiên.  

Tiếp tục đẩy mạnh (1) (2) (3) (4) 
 Cần thiết đẩy mạnh, Không cần thiết đẩy mạnh 

Ưu tiên cho đối tượng chủ rừng     
1 Ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân sống ở gần rừng (đặc biệt     
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là các hộ dân tộc ít người) và giao rừng cộng đồng  
Với từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản 
xuất) việc giao đất giao rừng trên có gì khác biệt về phương 

thức, mức độ và quyền hưởng lợi 

    

1 

Rừng đặc dụng: Người dân cùng tham gia vào các hoạt động 
bảo vệ rừng, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa; khoán quản lý 
bảo vệ rừng (không tiến hành giao đất), cho thuê môi trường 
rừng 

    

2 Rừng phòng hộ rất suy yếu     

3 
Rừng phòng hộ ít suy yếu và rừng sản xuất: giao đất giao rừng 
lâu dài cho dân, khoán quản lý bảo vệ rừng, liên doanh liên kết 

    

4 Ý kiến khác:      
15. Ông/Bà có thể gợi mở những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên trong 
thời gian tới ? ........................................................................................................................  
16. Nếu có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và chính 
quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên, Ông/Bà có kiến nghị gì để rừng Tây 
Nguyên được bảo vệ tốt, sử dụng hiệu quả và phát triển bền vững ? ............................  
 
    Họ tên và chữ ký của người trả lời phỏng vấn 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

186 
 

Mẫu 2B 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

(Các công ty lâm nghiệp) 

Bảng câu hỏi phỏng vấn liên quan đến nội dung xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng của các Công ty lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên: Về giao đất giao rừng, cho 
thuê rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ 
và phát triển rừng; liên doanh liên kết. 

Tên công ty lâm nghiệp: ................................. , xã: .......................................................  
Huyện .............................................................. ,tỉnh ......................................................  
Người trả lời:  ......................................................  Nam,  Nữ;  
Chức vụ: ........................................................................................................................  
Diện tích rừng và đất rừng của Công ty được giao:  ....................................................  
Ngày phỏng vấn: ...........................................................................................................  
Người phỏng vấn: .........................................................................................................  
 
1. Xin đồng chí vui lòng cho biết những nét chính trong hoạt động của Công ty 

trong giai đoạn hiện nay ? 
2. Xin đồng chí vui lòng cho biết công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như hoạt 

động sản xuất kinh rừng của Công ty nơi đồng chí công tác có những thuận lợi và khó 
khăn gì ? .................................................................................................................................  

3. Theo đồng chí xã hội hóa lâm nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản nào ? vai 
trò và ý nghĩa của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đối với quản lý rừng bền vững ở 
Tây Nguyên ? ........................................................................................................................  

4. Xin đồng chí vui lòng cho biết kết quả triển khai chủ trương xã hội hóa nghề 
rừng của Công ty nơi đồng chí công tác trên các mặt: Về giao đất giao rừng, cho thuê 
rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ 
và phát triển rừng; đồng quản lý rừng ? .............................................................................  

- Về giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng ..................................................  
- Về khoán quản lý bảo vệ rừng .................................................................................  
- Vê đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng .................................  
- Về liên doanh liên kết ...............................................................................................  
 5. Theo đồng chí, những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chủ trương 

xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng là gi ? Tại sao ? ............................................................  
6. Theo đồng chí, có cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa nghề 

rừng ở Tây Nguyên cũng như đối với công tác quản lý bảo vệ rừng ở đơn vị đồng chí 
công tác trong thời gian tới không ? Nếu có thì theo hướng nào ? Tại sao ? ........................  

7. Theo đồng chí, để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhà 
nước cần phải sửa đổi và xây dựng những cơ chế, chính sách theo hướng như thế nào ? 
Và những điều kiện gì ?. ........................................................................................................  

8. Theo đồng chí, để công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ở khu 
vực Tây Nguyên đạt hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của vùng, nhà nước cần phải ban 
hành những cơ chế chính sách đặc thù gì ? Tại sao ? ............................................................  
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9. Đồng chí có nhận xét, đánh giá gì về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 
nước đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng của địa phương trong thời 
gian qua( về ban hành cơ chế chính sách; hướng dẫn, tổ chức thực hiện; giám sát và xử lý 
vi phạm) ? ..............................................................................................................................  

10. Cơ quan đồng chí trong thời gian tới tiến hành xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát 
triển rừng ở các nội dung: Giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng, khoán quản 
lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng; đồng quản lý 
rừng như thế nào ? ...............................................................................................................  

11. Để việc triển khai xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được thuận lợi, 
hiệu quả, đồng thời thu hút được sự tham gia tích cực của người dân và các thành 
phần kinh tế ngoài xã hội vào các hoạt động đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng, 
đồng chí có kiến nghị gì ?  .................................................................................................  

12. Đồng chí có những kiến nghị gì đối với Nhà nước nhằm tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc hiện nay của các công ty lâm nghiệp ở Tây Nguyên để tạo 
điều kiện cho các công ty này sản xuất kinh doanh hiệu quả và quản lý rừng bền 
vững ? .....................................................................................................................  
 Người trả lời phỏng vấn  
 (ghi rõ họ và tên)  
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Mẫu 2C 

PHIẾU PHỎNG VẤN 

( Các ban quản lý rừng) 

Bảng câu hỏi phỏng vấn liên quan đến nội dung xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng của các Ban quản lý rừng ở khu vực Tây Nguyên: Về giao đất giao rừng, cho thuê 
rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và 
phát triển rừng; đồng quản lý rừng. 

Tên ban quản lý rừng: ..................................... ,xã: ........................................................  
Huyện .............................................................. , tỉnh .....................................................  
Người trả lời:  ......................................................  Nam,  Nữ;  
Chức vụ: ........................................................................................................................  
Năm thành lập Ban quản lý rừng: .................................................................................  
Diện tích rừng và đất rừng Ban quản lý rừng được giao: .............................................  
Ngày phỏng vấn: ...........................................................................................................  
Người phỏng vấn: .........................................................................................................  
 
 1. Theo đồng chí xã hội hóa lâm nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản nào ? vai 

trò và ý nghĩa của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đối với quản lý rừng bền vững ở 
Tây Nguyên ? ........................................................................................................................  

Câu hỏi 2: Xin đồng chí vui lòng cho biết kết quả triển khai chủ trương xã hội hóa 
nghề rừng của Ban quản lý nơi đồng chí công tác trên các mặt: Về giao đất giao rừng, 
cho thuê rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong 
bảo vệ và phát triển rừng; đồng quản lý rừng ? 

- Về giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng...............................................  
- Về khoán quản lý bảo vệ rừng ..............................................................................  
- Vê đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng ..............................  
- Về đồng quản lý rừng ............................................................................................  
3. Theo đồng chí, những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chủ trương 

này là gi ? Tại sao ? ................................................................................................................  
4. Theo đồng chí, có cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa nghề 

rừng ở Tây Nguyên cũng như đối với công tác quản lý bảo vệ rừng ở đơn vị đồng chí 
công tác trong thời gian tới không ? Nếu có thì theo hướng nào ? Tại sao ? ........................  

5. Theo đồng chí, để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhà 
nước cần phải sửa đổi và xây dựng những cơ chế, chính sách theo hướng như thế nào ? 
Và những điều kiện gì ? .........................................................................................................  

6. Theo đồng chí, để công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ở khu 
vực Tây Nguyên đạt hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của vùng, nhà nước cần phải ban 
hành những cơ chế chính sách đặc thù gì ? Tại sao ? ............................................................  

7. Đồng chí có nhận xét, đánh giá gì về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 
nước đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng của địa phương trong thời 
gian qua( về ban hành cơ chế chính sách; hướng dẫn, tổ chức thực hiện; giám sát và xử lý 
vi phạm) ? ..............................................................................................................................  
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8. Cơ quan đồng chí trong thời gian tới tiến hành xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát 
triển rừng ở các nội dung: Giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng, khoán quản 
lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng; đồng quản lý 
rừng như thế nào ? ...............................................................................................................  

9. Để việc triển khai xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được thuận lợi, hiệu quả, 
đồng thời thu hút được sự tham gia tích cực của người dân và các thành phần kinh tế 
ngoài xã hội vào các hoạt động đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng, đồng chí có kiến nghị gì 
? ..............................................................................................................................................  

 Người trả lời phỏng vấn 
 (ghi rõ họ và tên) 
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PHỤ LỤC 3 

BẢNG KẾT QUẢ PHỎNG VẤN, KHẢO SÁT, TRƯNG CẦU Ý KIẾN 
 

Bảng 2.1. Kết quả khảo sát hộ gia đình, cá nhân nhận giao đất giao rừng  

hưởng lợi ở Tây Nguyên 

(số phiếu phát ra 300, số phiếu thu vào 240) 

 
Cao-dài 

Có-phù hợp-

vừa- đồng ý 
không 

Thấp-

ngắn-ít 

Quá 

thấp 

Thực 

trạng 

quản 

lý bảo 

vệ và 

kinh 

doanh 

rừng 

Diện tích rừng giao cho mỗi hộ  141(58,75%)  99(41,25%)  

Thời gian giao đất 66(27,5%) 84(35%)  100(37,5%)  

Đối tượng giao là rừng nghèo  111(46,25%) 129(53,75%)   

Diện tích rừng xa, đi lại khó khăn  135(56,25%) 105(43,75%)   

Có được vay vốn để kinh doanh  6(2,5%) 234(97,5%)   

Có tham gia liên doanh liên kết  40(12,5%) 210(87,5%)   

Thiếu đất để canh tác  153(63,75%) 83(36,25%)   

Thiếu vốn cho hoạt động bảo vệ 

và kinh doanh rừng 
 186(77,5%) 54(22,5%)   

Đất cằn cỗi, canh tác không hiệu 

quả 
 144(60%) 96(40%)   

Thiếu cán bộ hướng dẫn kỹ thuật  168(70%) 72(30%)   

Thiếu lao động  15(6,25%) 222(93,7%)   

Thiếu thông tin thị trường  230(95,8%) 10(4,2%)   

Lực lượng tuần tra ít  144(60%) 96(40%)   

Chưa được tập huấn về chuyên 

môn nghiệp vụ 
 156(65%) 84(35%)   

Không có chức năng xử lý  180(75%) 60(25%)   

Thiếu phương tiện  24(10%) 216(90%)   

Hạn 

chê, 

trong 

chính 

sách 

Quyền lợi của người được giao 

rừng chưa được quy định cụ thể 
 150(62,5%) 90(37,5%)   

Quy trình khai thác lâm sản 

hưởng lợi còn phức tạp, ít khả thi 
 180(75%) 60(25%)   

Giao đất giao rừng chưa kèm  135(56%) 105(44%)   
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giao 

rừng 

hưởng 

lợi 

giao giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Mức hưởng lợi 2% giá trị gỗ đến 

kỳ khai thác 
   234(97,5%) 6(2,5%) 

Đề 

xuất, 

kiến 

nghị 

với 

Nhà 

nước 

Giao thêm rừng  90(37,5%) 150(62,5%)   

Đối tượng giao là rừng giầu  156(65%) 84(35%)   

Hỗ trợ kỹ thuật  132(55%) 108(45%)   

Hỗ trợ cây, con giống  148(70%) 92(30%)   

Bao tiêu sản phẩm  192(80%) 48(20%)   

Làm công ăn lương  18(7,5%) 222(92,5%)   

Cho vay vốn ưu đãi  180(75%) 60(25%)   

Đơn giản các thủ tục khai thác 

lâm sản hưởng lợi 
 173(72%) 67(28%)   

Cung cấp thông tin thị trường  216(90%) 24(10%)   

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ  204(85%) 36(15%)   

Hỗ trợ lực lượng  144(60%) 96(40%)   

Chi trả dịch vụ môi trường rừng  228(95%) 12(5%)   

Tăng mức hưởng lợi  210(87,5%) 30(12,5%)   

Nguồn: Xử lý Phiếu khảo sát 

 

Bảng 2.2. Danh sách các thôn/buôn tham gia khảo sát, phỏng vấn 

 
 

Buôn/làng Người trả lời Vị trí trong buôn/làng 
Diện tích 

rừng 
giao(ha) 

Năm 
giao 

1 
Buôn Mo, Eatrang, Mađrăk, 
Đắk Lắk 

Y Han Niê Buôn trưởng 518,4 2013 

2 
Buôn Chàm, Easol, Eahleo, 
Đắk Lắk  

Ksor Khi Buôn trưởng 772,3 2006 

3 
Buôn Taly, Easol, Eahleo, 
Đắk Lắk 

Ksor Tul 
Trưởng ban quản lý rừng 
cộng đồng Buôn Taly 

1127,5 2006 

4 
Buôn Tul, Yang Mao, 
Krông Bông, Đắk Lắk  

Y Hiển Niê Buôn trưởng 964,0 2001 

5 
Thôn 12, Hòa Lễ, Krông 
Bông, Đắk Lắk 

Đỗ Trọng Hải Tổ trưởng tổ dân cư 572,0 2005 

6 
Pon Bu Nđrơr, Quảng Tân, 
Tuy Đức, Đắk Nông 

Điểu Rơi Pon trưởng 34,9 2000 
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7 
Buôn Tung, Marai, Sa Thầy, 
Kon Tum 

A Hưng Thôn trưởng 215,0 2003 

8 
Làng Le, Môrai, Sa Thầy, 
Kon Tum 

A Buk Trưởng Làng 250,1 2003 

9 
Thôn Tê Pen, Văn Lem, 
Đắk Tô, Kon Tum 

A Oan Trưởng thôn 216,0 2003 

10 
Thôn Tê Rông, Văn Lem, 
Đắk Tô, Kon Tum 

A Mét Trưởng thôn 200,6 2003 

11 
Buôn Đê Tan, Kon Chiêng, 
Măng yang, Gia Lai 

Bởi Buôn trưởng 2594,0 2004 

 

 

Bảng 2.3. Kết quả khảo sát về giao đất giao rừng cho cộng đồng 

thôn/buôn 

Nội dung phỏng vấn 

Có- đồng 

ý-thuận 

lợi-hợp lý-

đã xác 

định-

thường 

xuyên 

Không-

chưa 

Khó 

khăn-

hạn chế-

phức tạp 

Thực 

trạng 

quản lý 

bảo vệ 

và kinh 

doanh 

rừng 

của 

thôn/ 

buôn 

Đã hình thành Ban quản lý bảo vệ rừng thôn/buôn 11(100%) - - 

Đã xây dựng quy ước cộng đồng 8(72,7%) 3(27,3%) - 

Đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cộng đồng 4(36,4%) 7(65,6%) - 

Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng đơn giản 9(81,8%) 2(18,2%) - 

Kế hoạch tổ chức thực hiện và giám sát việc bảo vệ và phát 

triển rừng 
7(65,6%) 4(36,4%) - 

Xây dựng cơ chế hưởng lợi 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Tuần tra rừng cộng đồng có sự phối hợp với lực lượng xã 

hoặc kiểm lâm 
8(72,7%) 3(27,3%) - 

Khi tuần tra có gặp khó khăn, trở ngại không 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Có kinh doanh trên diện tích rừng được giao 3(27,3%) 8(72,7%) - 

Có được vay vốn để bảo vệ và kinh doanh rừng  11(100%) - 
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Có được khai thác lâm sản để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho 

cuộc sống 
6(54,5%) 5(45,5%) - 

Có tham gia liên doanh liên kết trong bảo vệ và kinh doanh 

rừng 
1(9%) 10(91%) - 

Diện tích rừng cộng đồng có bị chặt phá, lấn chiếm  5(45,5%) 6(54,5%) - 

Có sử dụng rừng sai mục đích không 3(27,3%) 8(72,7%) - 

Khó 

khăn, 

thách 

thức 

trong 

quản lý 

bảo vệ 

rừng 

cộng 

đồng 

Vay vốn ưu đãi 1(9%) 9(82%) 1(9%) 

Xử lý về tranh chấp 5(45,5%) 2(18%) 4(36,5) 

Chính sách hưởng lợi không điều chỉnh cho đối tượng cộng 

đồng gây nhiều khó khăn 
 2(18%) 9(82%) 

Thủ tục khai thác gỗ làm nhà 1(9%) - 10(91%) 

Thủ tục khai thác gỗ thương mại 1(9%) - 10(91%) 

Phân chia lợi ích từ rừng 9(81,8%) 2(18,2%) - 

Phân chia ranh giới rõ ràng 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Thôn/buôn được quyền xử lý vi phạm về rừng theo quy ước 8(72,7%) 3(27,3%) - 

Đủ sức mạnh kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm về 

rừng 
2(18,2%) 9(81,8%) - 

Về quyền đòi bồi thường 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Về mức phạt theo quy ước 6(54,5%) 5(45,5%) - 

Về sự hỗ trợ của chính quyền xã 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Về sự hỗ trợ của kiểm lâm 6(54,5%) 5(45,5%) - 

Về sự hỗ trợ của các công ty lâm nghiệp 2(18,2%) 9(81,8%) - 

Rừng ở xa, đi lại khó khăn 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Rừng nghèo, không có trữ lượng 8(72,7%) 3(27,3%) - 

Đất cằn cỗi 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Thiếu đất canh tác 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Thiếu cán bộ hướng dẫn kỹ thuật 10(91%) 1(9%) - 

Thiếu thông tin thị trường 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Thiếu vốn để đầu tư trồng rừng 8(72,7%) 3(27,3%) - 

Không có thu nhập từ rừng 8(72,7%) 3(27,3%) - 
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Lực lượng không đủ sức ngăn chặn vì thiếu công cụ hỗ trợ và 

chức năng xử lý 
7(65,6%) 4(36,4%) - 

Chưa được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Quyền hưởng lợi từ rừng của cộng đồng chưa được quy định 

cụ thể 
8(72,7%) 3(27,3%) - 

Đề 

xuất 

Chính sách đất đai phải quy định rõ ràng và được phổ biến cụ 

thể 
7(65,6%) 4(36,4%) - 

Hỗ trợ gạo 8(72,7%) 3(27,3%) - 

Hỗ trợ kỹ thuật 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Hỗ trợ cây giống, vật nuôi 7(65,6%) 4(36,4%) - 

Được khai thác lâm sản phục vụ nhu cầu thiết yếu  8(72,7%) 3(27,3%) - 

Được khai thác lâm sản thương mại hưởng lợi 7(65,6%) 4(36,4%) - 

 

Nguồn: Kết quả xử lý phiếu khảo sát 
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Bảng 2.4. Kết quả phỏng vấn các chuyên gia là các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy về lâm nghiệp 

(số phiếu phát ra 40, thu vào 32 phiếu) 
 

Nôi dung phỏng vấn 

Rất cơ bản- rất 
cần thiết- rất 

quan trọng- rất 
cao 

 đồng ý- cơ bản- 
cần thiết- quan 

trọng, cao 

 đồng ý một phần- 
ít cần thiết- ít cơ 

bản-ít quan trọng 
không 

Xã hội 
hóa là 

Quá trình con người tiếp thu văn hóa xã hội 
để trở thành con người xã hội 

- 12(37,5%) 14(43,75%) 6(18,75%) 

Làm cho trở thành của chung của xã hội - 10(31,25%) 14(43,75%) 8(25%) 
Là sự chuyển hóa hình thức sở hữu tư nhân 
sang sở hữu công cộng 

- 8(25%) 16(50%) 8(25%) 

Là sự mở rộng sự tham gia của xã hội vào 
các công việc do Nhà nước đang làm trên cơ 
sở cộng đồng trách nhiệm 

- 20(62,5%) 8(25%) 4(12,5%) 

Xã hội hóa đồng nhất với tư nhân hóa - 8(25%) 10(31,25%) 10(31,25%) 
Là sự đóng góp bằng tiền của xã hội để làm 
giảm gánh nặng Ngân sách nhà nước 

- 8(25%) 12(37,5%) 12(37,5%) 

Xã hội 
hóa bảo 

vệ và 
phát 
triển 

rừng là 

Có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể 
trong xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp 

- 24(75%) 6(18,75%) 2(6,25%) 

Quá trình chuyển đổi từ nền lâm nghiệp nhà 
nước sang lâm nghiệp xã hội 

- 20(62,5%) 8(25%) 4(12,5%) 

Là giảm bớt vai trò của nhà nước đối với 
ngành lâm nghiệp để bớt gánh nặng về ngân 
sách đối với rừng 

- 24(75%) 4(12,5%) 4(12,5%) 

Quá trình biến đổi từ nền kinh tế lâm nghiệp 
truyền thống sang xây dựng nền kinh tế lâm 

- 26(81,25%) 4(12,5%) 2(6,25%) 
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nghiệp xã hội với đặc trưng chủ yếu là phát 
huy vai trò của con người trong quá trình 
xây dựng và quản lý hệ sinh thái rừng  
LNXH là thu hút được cao độ sự tham gia 
của người dân vào các hoạt động lâm 
nghiệp, từ những hoạt động về quản lý, bảo 
vệ kinh doanh rừng, nuôi trồng rừng đến 
khai thác, chế biến lâm sản và các dịch vụ 
lâm nghiệp khác dựa trên cơ sở tài nguyên 
rừng 

- 26(81,25%) 6(18,75%) - 

Là sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong 
xã hội như các tổ chức, cộng đồng, hộ gia 
đình và cá nhân vào việc thực hiện các hoạt 
động quản lý bảo vệ rừng, gây trồng rừng, 
khai thác sử dụng rừng và cung cấp các dịch 
vụ từ rừng, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết 
thực cho các bên tham gia, mà trước đó các 
hoạt động này do các cơ quan nhà nước thực 
hiện là chủ yếu 

- 24(75%) 6(18,75%) 2(6,25%) 

Nội 
dung cơ 
bản của 
xã hội 

hóa bảo 
vệ và 
phát 
triển 
rừng 

Khuyến khích, thu hút sự tham gia của các 
chủ thể ngoài nhà nước vào các hoạt động 
bảo vệ và phát triển rừng thông qua các hình 
thức giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất 
lâm nghiệp, khoán quản lý bảo vệ rừng, 
cùng tham gia quản lý rừng 

28(87,5%) 4(12,5%) - - 

Thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân 
sách ở trong và ngoài nước vào hoạt động 
bảo vệ và phát triển rừng 

18(56,25%) 12(37,5%) 2(6,25%) - 
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Là sự tham gia của các tổ chức, cá nhân 
cùng với Nhà nước trong hoạt động bảo vệ 
và phát triển rừng thông qua liên doanh, liên 
kết, đồng quản lý rừng 

22(68,75%) 8(25%) 2(6,25%) - 

Sắp xếp, đổi mới phương thức hoạt động của 
các cơ quan lâm nghiệp nhà nước 

14(43,75%) 14(43,75%) 4(12,5%) - 

Là sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào 
các hoạt động khoa học công nghệ liên quan 
đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng và 
công tác khuyến lâm 

14(43,75%) 14(43,75%) 4(12,5%) - 

Những 
nguyên 
tắc cơ 

bản của 
xã hội 
hóa 

Xuất phát từ nhu cầu, khả năng đáp ứng của 
các bên tham gia và phù hợp với pháp luật 

24(75%) 8(25%) - - 

Hài hòa lợi ích giữa kinh tế, môi trường, xã 
hội và lợi ích giữa các chủ thể tham gia 

22(68,75%) 10(31,25%) - - 

Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch 
trong tất cả các hoạt động lien quan đến bảo 
vệ và phát triển rừng 

16(50%) 16(50%) - - 

Mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cộng 
đồng và xã hội 

22(68,75%) 10(31,25%) - - 

Đảm bảo tính ổn định, thích ứng và phù hợp 
với chủ thể tham gia và đặc điểm từng địa 
phương 

20(62,5%) 12(37,5%) - - 

Tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng, tập tục, tình 
cảm của người địa phương 

12(37,5%) 16(50%) 4(12,5%) - 

Quyền hạn, trách nhiệm các bên tham gia 
được xác lập dựa trên chức năng, quyền hạn 
và đặc điểm của từng chủ thể 

12(37,5%) 20(62,5%) - - 

Chuyển giao cho khu vực tư một số dịch vụ 14(43,75%) 14(43,75%) 2(6,25%) 2(6,25%) 
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công cộng mang tính cá nhân, hoạt động 
theo cơ chế không vì lợi nhuận 

Những 
hình 

thức cơ 
bản của 
xã hội 
hóa 

Nhà nước đặt hàng mua dịch vụ công cộng 
thông qua hợp đồng với khu vực tư  

6(18,75%) 16(50%) 8(25%) 2(6,25%) 

Nhà nước ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân 
ngoài xã hội cung cấp một số dịch vụ theo 
quy định Nhà nước và được Nhà nước cấp 
toàn bộ hoặc một phần kinh phí  

14(43,75%) 12(37,5%) 4(12,5%) 2(6,25%) 

Nhà nước liên doanh với một số tổ chức, cá 
nhân trên cơ sở góp vốn, chia lợi nhuận và 
rủi ro 

12(37,5%) 18(56,25%) - 2(6,25%) 

Nhà nước bán phương tiện, cơ sở vật chất 
(cổ phần hóa) 

6(18,75%) 18(56,25%) 4(12,5%) 4(12,5%) 

Yếu tố 
ảnh 

hưởng 
đến xã 
hội hóa 
bảo vệ 
và phát 

triển 
rừng 

Ảnh hưởng của cơ chế, chính sách 30(93,75%) 2(6,25%) - - 
Ảnh hưởng từ các điều kiện kinh tế - xã hội 10(31,25%) 22(68,75%) - - 
Ảnh hưởng từ nhận thức của chính quyền 
các cấp và xã hội về xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng 

20(62,5%) 10(31,25%) 2(6,25%) - 

Ảnh hưởng từ văn hóa truyền thống 18(56,25%) 12(37,5%) 2(6,25%) - 
Ảnh hưởng từ hoạt động quản lý Nhà nước 
đối với quá trình xã hội hóa lâm nghiệp 14(43,75%) 14(43,75%) 2(6,25%) - 

Những 
khó 

khăn, 
hạn chế 

Vẫn còn nhiều diện tích rừng và đất rừng 
chưa có chủ rừng thực sự chiếm 21,5% tổng 
diện tích đất lâm nghiệm (hiện do UBND xã 
quản lý) 

30(93,75%) - 2(6,25%) - 

Diện tích đã giao cho người dân và cộng 
đồng chiếm tỷ lệ rất ích  2,8% tổng diện tích 

26(81,25%) 4(12,5%) 2(6,25%) - 
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rừng và đất rừng đã giao 
Tỷ trọng đầu tư từ khu vực tư nhân còn thấp 
so với đầu tư từ ngân sách nhà nước 

12(37,5%) 18(56,25%) - 2(6,25%) 

Chưa có mối liên kết chặt chẽ giữa các nhà 
đầu tư, các cơ sở chế biến với các chủ rừng 
và các nhà khoa học 

20(62,5%) 8(25%) - 4(12,5%) 

Nguyên 
nhân 
của 

những 
hạn chế 

Người dân không thiết tha với việc tham gia 
vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng vì 
rừng chưa đem lại thu nhập tương xứng với 
sức lao động bỏ ra (Rừng chưa đem lại lợi 
ích cho người dân) 

24(75%) 2(6,25%) 4(12,5%) 2(6,25%) 

Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, pháp luật, nhận thức về xã hội 
hóa bảo vệ và phát triển rừng còn chưa đúng 
(còn nhiều hạn chế) 

14(43,75%) 16(50%) 2(6,25%) - 

Chưa có cơ sở hậu giao rừng phù hợp 14(43,75%) 14(43,75%) 2(6,25%) 2(6,25%) 
Chưa làm rõ được các quyền sở hữu, quyền 
sử dụng rừng đối với chủ rừng 

26(81,25%) 6(18,75%) - - 

Giá trị gia tăng từ nghề rừng thấp, lợi thế 
cạnh tranh kém, rừng chưa được tính đúng 
và đủ về các giá trị do rừng mang lại 

22(68,75%) 8(25%) 2(6,25%) - 

Kinh phí thực hiện thấp 18(56,25%) 10(31,25%) 4(12,5%) - 
Công tác quy hoạch thiếu ổn định, thống 
nhất, chưa làm tốt công tác khảo sát, điều tra 

16(50%) 14(43,75%) 2(6,25%) - 

Quản lý Nhà nước còn thiếu chặt chẽ, thiếu 
kiên quyết 

26(81,25%) 6(18,75%) - - 

Kiểm tra, giám sát kém 26(81,25%) 6(18,75%) - - 
Xu Theo hướng tăng cường giao đất, giao rừng 14(43,75%) 10(31,25%) 6(18,75%) 2(6,25%) 
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hướng 
và 

những 
vấn đề 
đặt ra 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với rừng sản 
xuất và rừng phòng hộ ít xung yếu, ưu tiên 
cho đồng bào dân tộc thiểu số 
Đồng quản lý rừng: Người dân và các cơ 
quan Nhà nước cùng tham gia quản lý bảo 
vệ  

20(62,5%) 12(37,5%) - - 

Giao quyền chủ động nhiều hơn cho chủ 
rừng,  và quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm 
các bên tham gia 

26(81,25%) 4(12,5%) - 2(6,25%) 

Tăng quyền hưởng lợi của các chủ rừng để 
người làm nghề rừng có thể sống và làm 
giàu từ rừng theo hướng tính đúng, tính đủ 
các giá trị mà rừng đem lại 

26(81,25%) 6(18,75%) - - 

Mở rộng quyền tiếp cận tài nguyên rừng của 
người dân địa phương theo hướng bền vững 

14(43,75%) 18(56,25%) - - 

Phải 
xây 

dựng cơ 
chế 

chính 
sách 
theo 

hướng 

Làm rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng 
cho các chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, 
đặc biệt là địa vị pháp lý và các quyền sử 
dụng rừng cho cộng đồng được giao quản lý 
rừng 

24(75%) 8(25%) - - 

Sửa đổi và hoàn thiện cơ chế, chính sách về 
quyền hưởng lợi từ rừng đối với các chủ 
rừng và những người tham gia các hoạt động 
quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

26(81,25%) 6(18,75%) - - 

Xây dựng và triển khai áp dụng thực hiện 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 
tính đúng, tính đủ các giá trị mà rừng đem lại 

30(93,75%) 2(6,25%) - - 

Có chính sách hỗ trợ ưu đãi vay tín dụng và 20(62,5%) 10(31,25%) 2(6,25%)  
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đầu tư cho hoạt động bảo vệ và phát triển 
rừng 
Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các cơ 
quan, đơn vị lâm nghiệp sử dụng, tuyển 
dụng và liên doanh, liên kết người dân địa 
phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số 

16(50%) 12(37,5%) - 4(12,5%) 

Dự báo 
xu 

hướng 
xã hội 

hóa bảo 
vệ và 
phát 
triển 
rừng 

Có nhiều chủ thể tham gia quản lý bảo vệ và 
phát triển rừng cùng với Nhà nước, trong đó 
khu vực tư nhân có xu hướng tham gia ngày 
một nhiều hơn; xu hướng các chủ rừng, các 
nhà đầu tư liên doanh, liên kết tạo ra sức 
mạnh tài chính, sức cạnh tranh và vùng 
nguyên liệu ổn định là xu hướng chính 

4(12,5%) 18(56,25%) 6(18,75%) 4(12,5%) 

Việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng và mô 
hình đồng quản lý rừng là xu hướng vừa 
mang tính chủ đạo, vừa mang tính đặc thù 
đối với Tây Nguyên 

18(56,25%) 12(37,5%) - 12(37,5%) 

Nội 
dung, 
cách 
thức 

quản lý 
nhà 

nước về 
xã hội 

hóa bảo 
vệ và 
phát 

Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện chính sách 
pháp luật làm cơ sở cho việc triển khai xã 
hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

30(93,75%) 2(6,25%) - - 

Xây dựng và triển khai chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch về xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng 

14(43,75%) 16(50%) 2(6,25%) - 

Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây 
dựng bộ máy, đào tạo nguồn nhân lực, cung 
cấp tài chính, hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật 

14(43,75%) 16(50%) 2(6,25%) - 

Kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm trong 
quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

18(56,25%) 10(31,25%) 2(6,25%) 2(6,25%) 
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triển 
rừng 

rừng 
Công cụ quản lý: pháp luật, kinh tế, hành 
chính… 

8(25%) 22(68,75%) 2(6,25%) - 

Quản lý nhà nước chuyển từ quản lý trực 
tiếp sang quản lý gián tiếp (quản lý vĩ mô) 

10(31,25%) 18(56,25%) 4(12,5%) - 

Quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng tiếp cận 
theo hướng tăng quyền sử dụng rừng gắn với 
nghĩa vụ, trách nhiệm, tạo tính chủ động và 
khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh 
của các chủ thể tham gia 

26(81,25%) 2(6,25%) 4(12,5%) - 

Hạn 
chế, 

thách 
thức và 
nguyên 
nhân 

Các văn bản pháp luật còn chồng chéo, 
chậm sửa đổi và không phù hợp với đòi hỏi 
của thực tiễn 

30(93,75%) 2(6,25%) - - 

Chưa xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng 

16(50%) 16(50%) - - 

Các chính sách hỗ trợ về đầu tư, tín dụng và 
khoa học công nghệ chưa phù hợp và ít khả 
thi 

10(31,25%) 16(50%) 4(12,5%) 2(6,25%) 

Kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, thường 
xuyên, xử lý chưa kịp thời và chưa đủ sức 
răn đe 

20(62,5%) 12(37,5%) - - 

Vai trò 
của nhà 

nước 

Tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi 
cho quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển 
rừng  

30(93,75%) 2(6,25%)   

Đưa ra quy định, quy chuẩn thống nhất trong 
triển khai thực hiện xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng 

12(37,5%) 18(56,25%) 2(6,25%)  



 

203 
 

Hỗ trợ, điều tiết, khuyến khích và đảm bảo 
pháp lý cho quá trình xã hội hóa bảo vệ và 
phát triển rừng 

18(56,25%) 10(31,25%) 4(12,5%)  

Kiểm tra, hướng dẫn, điều chỉnh quá trình xã 
hội hóa đi đúng hướng và đạt mục tiêu của 
Nhà nước 

20(62,5%) 6(18,75%) 6(18,75%)  

Thuận 
lợi 

trong 
thu hút 
người 
dân 

Có diện tích rừng lớn 14(43,75%) 16(50%)  2(6,25%) 
Người dân địa phương phụ thuộc vào rừng 14(43,75%) 16(50%) 2(6,25%)  
Các cộng đồng Tây Nguyên sống gắn bó và 
sử dụng bền vững rừng, tính cố kết cộng 
đồng cao 

20(62,5%) 10(31,25%) 2(6,25%)  

Khó 
khăn 

Đời sống khó khăn, dân trí thấp, thiếu đất 
sản xuất 

28(87,5%) 2(6,25%)   

Sức ép dân di cư tự do lớn và sức cạnh tranh 
của các sản phẩm lâm nghiệp thấp 

30(93,75%) 2(6,25%)   

Hình 
thức 
giao 
phù 
hợp 

Giao rừng cộng đồng 22(68,75%) 6(18,75%) 4(12,5%)  
Đồng quản lý rừng 20(62,5%) 6(18,75%) 6(18,75%)  
Khoán quản lý bảo vệ rừng 14(43,75%) 14(43,75%) 2(6,25%) 2(6,25%) 
Liên doanh liên kết giữa các nhà đầu tư (các 
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm 
lâm nghiệp), các chủ rừng, các nhà khoa học 

8(25%) 18(56,25%) 4(12,5%) 2(6,25%) 
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PHỤ LỤC 4 

 
3.1. Tổng hợp phỏng vấn các công ty lâm nghiệp ở tây nguyên về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng 

1. Xin đồng chí vui lòng cho biết công tác bảo vệ rừng và kinh doanh rừng 

của Công ty nơi đồng chí công tác có những thuận lợi và khó khăn gì ? 

Những nội dung trả lời 

1.Ông Bùi Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên 

lâm nghiệp Krông Bông, Đắk Lắk 

Thuận lợi: Có đội ngũ cán bộ phần lớn đã qua đào tạo căn bản, có thâm 

niên trong nghề, yêu nghề, không ngại khó ngại khổ bám rừng, bám hiện trường 

để thực thi nhiệm vụ; có sự tương hỗ giữa các hoạt động bảo vệ rừng và sản xuất 

kinh doanh rừng về nguồn vốn và nguồn nhân lực. 

Khó khăn: Sức ép về dân di cư tự do vào địa bàn huyện và lâm phần của 

Công ty ngày càng lớn nên công tác quản lý bảo vệ ngày càng phải đối mặt với 

tình trạng phá rừng trái phép, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy; nguồn kinh phí và 

vốn vay cho hoạt động bảo vệ và kinh doanh rừng gặp nhiều khó khăn, khó tiếp 

cận và không ổn định; chỉ tiêu khai thác gỗ có năm được giao, có năm không được 

giao mặc dù Công ty đã xây dựng và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững. 

2. Ông Phạm Tấn Việt – Giám đốc Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên 

lâm nghiệp Eawy, Đắk Lắk 

Thuận lợi: Được sự hỗ trợ của các cấp các ngành trong công tác bảo vệ 

rừng, được hỗ trợ một phần kinh phí để trả lương cho cán bộ làm công tác bảo vệ 

rừng. 

Khó khăn: Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ở địa phương chưa thật 

sự quyết liệt, chưa phân rõ nhiệm vụ của các cơ quan thực thi trong việc phối hợp 

ngăn chặn và xử lý vi phạm về rừng; vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của chủ rừng còn rất hạn chế, hầu như không có quyền hạn gì trong công tác xử lý 

vi phạm. Nhà nước cho thuê đất, thuê rừng nhưng không cho phát triển sản xuất 
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kinh doanh; phần hỗ trợ kinh phí cho bảo vệ rừng rất nhỏ không đủ để trả lương 

cho lực lượng bảo vệ rừng; diện tích rừng trải dài trên địa phận 4 xã có nhiều đồng 

bào dân tộc sinh sống dựa vào rừng cộng với sự gia tăng dân di cư tự do; các chế 

tài xử phạt vi phạm về rừng còn nhẹ, không sát thực và chưa đủ sức răn đe. 

3.Ông Phạm Xuân Kỳ - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Công ty trách nghiệm 

hữu hạn một thành viên lâm nghiệp M’Đrăk, Đắk Lắk 

Thuận lợi: Được sự quan tâm của các cấp các ngành và chính quyền địa 

phương trong công tác bảo vệ và kinh doanh rừng.  

Khó khăn: Một số chính sách về lâm nghiệp chưa thực sự phù hợp, đơn vị 

liên tục phải chuyển đổi mô hình và cơ chế hoạt động gây lên sự không ổn định 

trong bộ máy và kế hoạch phát triển của Công ty; đời sống của người dân trên địa 

bàn quản lý còn quá khó khăn, dân trí thấp, tình trạng phá rừng trái phép và lấn 

chiếm đất đai còn xẩy ra thường xuyên và diễn biến phức tạp nhưng chưa được 

ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm; tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều 

khó khăn, mất cân đối và khả năng thanh toán. 

2. Theo đồng chí, xã hội hóa lâm nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản nào 

? Vai trò, ý nghĩa của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đối với quản lý 

rừng bề vững ở Tây Nguyên ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

- Xã hội hóa lâm nghiệp trước tiên phải nói đến việc giao quyền sử dụng rừng 

đến các thành phần trong xã hội, nhất là người dân sống ở gần rừng(trong đó có cả 

rừng và đất chưa có rừng) thông qua các giải pháp giao rừng, cho thuê đất, cho 

thuê rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tiến hành công tác giao 

khoán công tác quản lý bảo vệ rừng, giao khoán đất rừng để sản xuất lâm nghiệp; 

xây dựng và đẩy mạnh áp dụng mô hình đồng quản lý rừng giữa các công ty lâm 

nghiệp, ban quản lý với người dân sống và cộng đồng thôn/buôn sống ở gần rừng. 

- Xã hội hóa nghề rừng có vai trò rất lớn trong công tác bảo vệ và phát triển 

rừng vì nó phát huy được sức mạnh tập thể, tạo được nhiều lá chắn để bảo vệ rừng 
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được tốt hơn, làm thay đổi từng bước tư duy nhận thức của người dân, nhất là 

người đồng bào dân tộc tại chỗ sống ở gần rừng và tầm quan trọng của rừng trong 

việc tạo ra sinh kế cho người dân địa phương, tạo nguồn thu nhập cố định từ rừng. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

- Xã hội hóa nghề rừng là nhằm huy động đến mức cao nhất của các thành 

phần kinh tế và tổ chức xã hội, nhà nhà, người người góp phần đưa lâm nghiệp 

phát triển bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người 

dân địa phương sống ở gần rừng, đảm bảo hiêu quả trong việc sử dụng rừng và đất 

rừng, góp phần giữ vững ổn định xã hội và an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng 

sâu vùng xa. 

- Xã hội hóa nghề rừng có vai trò và ý nghĩa làm gia tăng các giá trị về kinh 

tế, xã hội của rừng, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên rừng, làm giầu rừng, bảo 

vệ môi trường sinh thái, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương 

đặc biệt là người dân tộc thiểu số. 

3. Xin đồng chí vui lòng cho biết kết quả triển khai chủ trương xã hội hóa nghề 
rừng của Công ty nơi đồng chí công tác trên các mặt: Về giao đất giao rừng, cho 
thuê rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong 
bảo vệ và phát triển rừng; đồng quản lý rừng ? 

Nội dung trả lời:  

1.Ông Bùi Quốc Tuấn 

- Về giao đất giao rừng: Từ năm 2000 đến nay, Công ty đã giao đất giao 

rừng cho 729 hộ dân(trong đó có 582 hộ đồng bào dân tộc tại chỗ) vớidiện tích là 

5826,3 ha của 3 xã là Cư Đrăm, Cư Pui, xã Yang Mao của huyện Krông Bông. 

- Về khoán quản lý bảo vệ rừng: Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng 

là công tác được công ty thực hiện giao hằng năm, từ nhiều nguồn vốn khác nhau 

đã góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Năm 2013, Công ty đã lập hồ sơ 

giao khoán 5165 ha rừng và đất rừng xung yếu cho 202 hộ dân thuộc 4 xã là Cư 

Đrăm, Cư Pui, xã Yang Mao của huyện Krông Bông và xã Cư San, huyện M’Đrăk. 

- Về thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng: Trước năm 2013, ngoài 

nguồn vốn ngân sách cấp theo chương trình 327, 661 thì Công ty còn trích từ lợi 
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nhuận trong khai thác gỗ để thực hiện công tác giao khoán cho người dân theo suất 

đầu tư 100.000 đ/ha/năm, số còn lại Công ty quản lý bảo vệ rừng tập trung. Từ 

năm 2013, từ nguồn vốn của Quỹ dịch vụ môi trường rừng của Tỉnh, Công ty đã 

tiếp tục thực hiện công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho dân những diện 

tích xung yếu, gần dân, số còn lại Công ty quản lý bảo vệ rừng tập trung bằng lực 

lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty. 

- Về liên doanh liên kết: Chủ yếu ở lĩnh vực trồng rừng sản xuất với hai 

hình thức, (1) Công ty liên kết với người dân tại chỗ để trồng rừng(Công ty đầu tư 

vốn, người dân có đất trống đưa vào liên kết đồng thời thực hiện chăm sóc và bảo 

vệ) và hưởng lợi theo thỏa thuận hợp đồng, (2) Công ty liên kết với Công ty liên 

doanh TNHH Cát Phú(Khánh Hòa) đầu tư vốn cho Công ty trồng rừng( diện tích 

trồng rừng năm 2011-2013 là 550 ha). 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

Đến năm 2013, Công ty đã giao đất trồng rừng với diện tích 2766,9 ha cho 

1600 hộ gia đình(trong đó hộ gia đình là người dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 

50%, dân tộc di cư từ phía Bắc là 40%, 10 là những hộ người kinh sống ở gần 

rừng) việc trồng rừng này bằng nguồn vốn hỗ trợ của Công ty, vốn hỗ trợ theo 

Quyết định 147/của Thủ tướng Chính phủ rất ít. Kết quả là: Các hộ dân đều nhận 

thức được trồng rừng là cần thiết và tham gia rất tích cực ở giai đoạn đầu, luân kỳ 

đầu, sau đó người dân không mặn mà nữa bởi vì lợi nhuận đem lại cho các hộ gia 

đình từ việc trồng rừng là rất thấp, khoảng 30 triệu đồng/ha/07 năm. Công tác giao 

rừng tại Công ty không hiệu quả, rừng vẫn bị phá sau khi giao, một phần do người 

dân không đủ sức giữ, một phần kinh phí hỗ trợ cho quản lý rừng tự nhiên quá ít 

không làm cho người dân không thiết tha giữ rừng. 

- Về khoán quản lý bảo vệ rừng: Công ty chủ yếu khoán quản lý bảo vệ 

rừng cho các hộ là cán bộ trong Công ty để cân đối nguồn trả lương, tuy nhiên các 

hộ gia đình này cũng không mặn mà gì với việc giao khoán này do kinh phí hỗ trợ 

rất ít, lực lượng tuần tra mỏng, ngại va chạm với buôn, làng. Công ty thực hiện 
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phương án quản lý rừng tập trung đối với diện tích rừng nghèo kiệt, rừng phòng hộ 

với nguồn kinh phí hỗ trợ rất ít của Nhà nước nên rất khó khăn. 

 - Về đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng: Công ty 

không có nguồn đầu tư nào cho bảo vệ và phát triển ừng ngoài nguồn vốn ít ỏi từ 

ngân sách nhà nước(100.000 đ/ha/năm rừng tự nhiên và 200.000 đ/ha/năm rừng 

trồng). Việc vay vốn quá khó khăn và thủ tục phức tạp nên Công ty đã xây dựng 

dụ án phát triển rừng mà không thu hút được đầu tư cung như vay vốn. 

 - Về liên doanh liên kết: Từ năm 2008, Công ty đã xây dựng dự án liên 

doanh liên kết với Công ty cổ phần cao su Phú Riềng để trồng cao su và trồng 

rừng và Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Nhân Luật nhưng đến nay vẫn chưa 

được triển khai những vẫn chưa được cấp trên phê duyệt. 

4. Theo đồng chí, những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chủ 

trương xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng là gì ? Tại sao ? 

Nội dung trả lời 

 1.Ông Bùi Quốc Tuấn 

 Thói quen canh tác du canh du cư của đồng bào dân tộc sống ở gần rừng 

vẫn còn; nạn di dân tụ do vào lâm phần rất khó kiểm soát và ngăn chặn; thu nhập từ 

rừng cong thấp chưa đủ sức hấp dẫn và khuyến khích người dân tham gia; việc xử 

lý vi phạm pháp luật về rừng chưa quyết liệt và chưa đồng bộ từ các cấp chính 

quyền nên chưa tạo được sự răn đe và trừng trị những kẻ chủ mưu phá rừng. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

Nhận thức của người dân và các tổ chức về vai trò của rừng còn hạn chế, tất cả 

chỉ muốn khai thác nguồn lợi từ rừng mà đầu tư cho rừng thì rất hạn chế hoặc 

không có; nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và 

phát triển rừng còn rất thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi về kinh phí đầu tư; 

người dân sống ở gần rừng chủ yếu là người dân tộc tại chỗ, còn nghèo và sinh kế 

phụ thuộc vào săn bắn và khai thác lâm sản. Do đó, vấn đề bảo vệ và phát triển 

rừng phải có sự tham gia, ủng hộ của người dân địa phương và luôn gắn với công 

tác xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, nguồn lợi từ rừng đem lại thấp hơn nhiều so với 
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các loại cây công nghiệp khác và chu kỳ luân canh dài nên chưa thu hút được người 

dân tham gia trồng rừng. 

3. Ông Phan Xuân Kỳ 

 Nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra ngày càng phức tạp nhưng chưa 

được sử lý triệt để; người dân sống ở gần rừng là người dân tộc thiểu số nghèo, 

thiếu đất canh tác, chưa nhận thức được tầm quan trọng của rừng, công tác tuyên 

truyền các chính sách về xã hội bảo vệ và phát triển rừng chưa được thực hiện tốt 

và thường xuyên, kinh phí nhà nước đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng còn thấp. 

5. Theo đồng chí, có cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa 

nghề rừng ở Tây Nguyên cũng như đối với công tác quản lý bảo vệ rừng ở đơn 

vị đồng chí công tác trong thời gian tới không, nếu có thì theo hướng nào ? Tại 

sao ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

Để công tác xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên đạt hiệu quả 

cần phải làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để làm thay đổi 

nhận thức căn bản về tầm quan trọng của rừng. Thu nhập từ rừng phải được nhà 

nước quan tâm đúng mức như định mức về khoán quản lý bảo vệ rừng phải tăng từ 

200.000 đến 300.000 đ/ha/năm để thu hút người dân. Rừng phải thực sự có chủ, 

quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng phải được xác lập rõ ràng, cụ thể. Luật Bảo vệ 

và phát triển rừng cần được sửa đổi ở một số điều để chủ rừng nâng cao vai trò của 

mình trong trong xử phạt vi phạm lâm luật và phải tăng ché tài xử phạt để răn đe và 

trừng trị những kẻ xâm hại rừng. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

Công tác xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng cần phải tiếp tục đẩy mạnh và 

trước hết nhà nước cần phải ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hoặc đầu tư hợp 

lý cho công tác phát triển rừng, phải quy định rõ về quyền hạn, quyền lợi của người 

dân khi tham gia bảo vệ rừng, giải quyết dứt điểm tình trạng dân di cư tự do và sắp 

xếp ổn định cuộc sống cho họ. Kết hợp công tác bảo vệ phát triển rừng với xóa đói 
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giảm nghèo cho người dân địa phương, nghề rừng phải thực sự đem lợi lợi ích và 

nâng cao thu nhập cho họ. 

3. Ông Phan Xuân Kỳ 

Cần tiếp tục đẩy mạnh chủ chương xã hội hóa nghề rừng ở Tây Nguyên theo 

hướng phát triển bền vững, phải đảm bảo cho người làm nghề rừng sống được và 

giầu từ nghề rừng, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm của 

rừng, tuyên truyền sâu rộng đến các hộ gia đình sống ở gần rừng nhận thức được 

tầm quan trọng của rừng đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái. 

6. Theo đồng chí, để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 

nhà nước cần phải sửa đổi và xây dựng những cơ chế, chính sách theo hướng 

như thế nào ? Và những điều kiện gì ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ồng Bùi Quốc Tuấn 

Có chính sách ưu đãi với những người tham gia vào hoạt động bảo vệ và phát 

triển rừng như: chính sách thuế, giảm lãi xuất, hỗ trợ cơ sở hạ tầng như làm đường 

vào những diện tích rừng tập trung để thu hút các dự án đầu tư, tăng hiệu quả, giảm 

chi phí sản xuất; xác lập quyền và cơ chế hướng lợi rõ ràng cho các chủ rừng; tăng 

quyền xử lý vi phạm cho cấp xã; tăng mức xử phạt. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

Giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của người dân bảo vệ và phát triển rừng, 

hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của rừng với cuộc sống con người; có chính sách 

hỗ trợ đặc thù cho người dân tham gia bảo vệ rừng; tăng kinh phs đầu tư và hỗ trợ 

cho người dan trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Ông Phan Xuân Kỳ 

Đảm bảo quyền sử dụng đất lâm nghiệp lâu dài và ổn định cho các tổ chức và cá 

nhân được giao rừng, có phương tuyên truyền hiệu quả để nâng cao kiến thức và kỹ 

năng bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng, làm tốt công tác 

khuyến lâm để chuyển giao kỹ thuật và giống mới đạt nưng suất cao; quy hoạch 

khu dân cư ổn định, đảm bảo đất canh tác cho người dân. 
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7. Theo đồng chí, để công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ở 

khu vực Tây Nguyên đạt hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của vùng, nhà 

nước cần phải ban hành những cơ chế chính sách đặc thù gì ? Tại sao ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

Có quy hoạch vùng dân cư hợp lý, cung cấp đất ở, đất sản xuất cho những 

người dân sống ở gần rừng đi đôi với triển khai tốt công tác khuyến nông khuyến 

lâm để người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất trêm một 

đơn vị diện tích, giảm áp lực về quỹ đất; ổn định đầu ra của sản phẩm lâm nghiệp 

thông qua liên doanh liên kết. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

Nhà nước cần ban hành chính sách đặc thù, tăng cường đầu tư cho lâm nghiệp 

thông qua các dự án đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với xóa đói giảm 

nghèo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; làm tốt công tác quy hoạch rừng và đất 

lâm nghiệp; đa dạng hoá các hình thức giao đất rừng, xây dựng cơ chế hưởng lợi 

phù hợp với phong tục tập quán của người Tây Nguyên; đẩy mạnh giao rừng cho 

cộng đồng và quản lý rừng dựa vào cộng đồng; tiến hành khảo sát, điều tra đánh giá 

trữ lượng rừng, định giá rừng; người dân tham gia bảo vệ rừng phải được hưởng lợi 

nhiều hơn từ rừng; khuyến khích mô hình LDLK giữa các chủ rừng với các nhà đầu 

tư, nhà nước và nhà khoa học; tiến hành thực hiện chi trả tienf dịch vụ môi trường 

rừng cho các chủ rừng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các giá trị mà rừng đem lại. 

3. Ông Phan Xuân Kỳ 

Nhà nước phải tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về vai 

trò, ý nghĩa của rừng, tăng cường công tác khuyến lâm,  tăng quyền hưởng lợi cho 

người dân tham gia bảo vệ rừng, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

8. Đồng chí có nhận xét, đánh giá gì về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 

nước đối với quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng của địa phương 

trong thời gian qua(về ban hành cơ chế chính sách; hướng dẫn, tổ chức thực 

hiện; giám sát và xử lý vi phạm) ?  
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 Nội dung trả lời:  

 1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

 Chính sách đúng nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, sai sót 

nhưng nhà nước chưa sửa chữa kịp thời từ đó gây tâm lý không yên tâm cho người 

dân và chủ rừng như công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng có hưởng lợi nhưng 

trong thời gian dài người dân không được hưởng lợi gì; công tác hậu kiểm trong 

giao đất giao rừng chưa được làm định kỳ để kịp thời chấn chỉnh những sai sót và 

xử lý vi phạm; công tác dự báo khi xây dựng chính sách chưa được các nhà hoạch 

định quan tâm đúng mức như yếu tó về giá cả, nhu cầu vè gỗ, củi và đất ở, đất sản 

xuất cho người dân và xã hội. 

 2. Ông Phạm Tấn Việt 

 Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho triển 

khai xã hội bảo vệ và phát triển rừng, tuy nhiên công tác giám sát, đánh giá còn 

chưa được thực hiện có hiệu quả, thường xuyên và định kỳ; tình trạng rừng được 

giao sau một thời gian bị phá và lấn chiếm nhưng không có biện pháp xử lý, cơ chế 

giám sát của các cấp còn chồng chéo và chưa rõ ràng. 

 3. Ông Phan Xuân Kỳ 

 Nhà nước chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể và thống nhất về việc 

triển khai xã hội hóa nghề rừng, việc giám sát quá trình giao rừng và hậu giao rừng 

còn hạn chế và chưa thường xuyên. 

9. Cơ quan đồng chí trong thời gian tới tiến hành xã hội hóa quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng ở các nội dung: Giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng, 

khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển 

rừng; đồng quản lý rừng như thế nào ? 

 Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

Trong thời gian tới Công ty tiến hành đẩy mạnh công tác giao khoán quản lý 

bảo vệ rừng cho các hộ dân có sự hướng dẫn và giám sát của công ty xem như đây 

như hình thức đồng quản lý giữa chủ rừng và người dân. 
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2. Ông Phạm Tấn Việt 

Công ty tiếp tục thực hiện giao khoán đất lâm nghiệp cho các hộ dân địa 

phương, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để thực hiện trồng rừng 

theo các chương trình dự án phát triển rừng của nhà nước như trồng rừng phòng hộ, 

sản xuất thuộc dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên; 

tiếp tục công tác giao khoán quản lý ảo vệ rừng cho các hộ dân gần rừng (rừng tự 

nhiên là 5098,7 ha và rừng trồng là 2576,5 ha); thực hiện khoán đất để trồng rừng 

theo Nghị định 135 khoảng 200 ha/năm; khoán đất trồng rừng phòng hộ là 50 

ha/năm; thực hiện chi trả DVMTR cho các hộ nhận giao kháo là 2510,57 ha. 

10. Để việc triển khai xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được thuận lợi, 

hiệu quả, đồng thời thu hút được sự tham gia tích cực của người dân và các 

thành phần kinh tế ngoài xã hội vào các hoạt động đầu tư, bảo vệ và phát triển 

rừng, đồng chí có kiến nghị gì ?  

 Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

 Phải ổn định đời sống của lực lượng tham gia bảo vệ rừng gồm: Các công ty 

lâm nghiệp, các hộ dân sống ở gần rừng thông qua việc các công ty lâm nghiệp có 

phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững, được khai thác gỗ để có nguồn thu nuôi 

lực lượng bảo vệ rừng và có tích lũy vốn tái sản xuất mở rộng tạo tiền đề cho công 

tác quản lý bảo vệ rừng bền vững. Đối với những công ty không có phương án 

quản lý rừng bền vững, những nơi rừng không có đủ lượng gỗ tăng trưởng thì nhà 

nước cần cấp đủ kinh phí bảo vệ rừng. Có chính sách thu hút người dân sống ở gần 

rừng tham gia bảo vệ rừng thông qua chi trả môi trường rừng, khoán quản lý bảo vệ 

rừng, ho phép người dân xây dựng xây dựng các mô hình kinh doanh rừng bền 

vững như chăn thả gia súc trong rừng, trồng cây nông lâm sản dưới tán rừng, hỗ tợ 

người dân được vay vốn ưu đãi cho sản xuất lâm nghiệp. 

2. Ông Phạm tấn Việt 

 Nhà nước cần tăng cường hơn nữa các chính sách hỗ trợ về tài chính, chú 

trọng đến cải thiện đời sống và sinh kế cho người dân và cộng đồng sống ở gần 
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rừng; hoàn thiện các chính sách, quy trình thủ tục về GĐGR, cơ chế hưởng lợi và 

chính sách hậu giao rừng; tăng cường công tác giám sát đánh giá hiệu quả công tác 

giao rừng, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong bảo vệ rừng; thực 

hiện công tác quy hoạch rừng và đất rừng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư, LDLK trong BV&PTR. 

3. Ông Phan Xuân Kỳ 

Đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các tổ 

chức cá nhân có nhu cầu và khả năng bảo vệ và kinh doanh rừng; xây dựng cơ chế 

hưởng từ rừng cụ thể, chi tiết và phù hợp theo hướng tăng lợi ích từ rừng cho người 

dân và đơn giản hóa các thủ tục khai thác lâm sản. 

11. Đồng chí có những kiến nghị gì đối với Nhà nước nhằm tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc hiện nay của các công ty lâm nghiệp ở Tây Nguyên để tạo 

điều kiện cho các công ty này sản xuất kinh doanh hiệu quả và quản lý rừng 

bền vững ?  

 Nội dung trả lời:  

1. Ông Bùi Quốc Tuấn 

 Cấp sổ đỏ cho các công ty lâm nghiệp để có cơ sở tham gia liên doanh liên 

kết và thu hút vốn đầu tư; miễn thuế nông nghiệp đối với việc tiêu thụ gỗ rừng 

trồng(4% giá bán); có chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi và tăng thời gian vay 

cho các dự án trồng rừng; tăng nguồn kinh phí để nuôi lực lượng bảo vệ rừng; 

không chỉ quy định cứng nhắc về số lượng biên chế trên đơn vị diện tích được giao 

mà còn tùy theo tính phức tạp và khó khăn. 

2. Ông Phạm Tấn Việt 

 Có cơ chế đặc thù cho các đợn vị lâm nghiệp sử dụng nhiều người đồng bào 

dân tộc thiểu số, cấp đủ kinh phí cho hoạt đọng quản lý bảo vệ rừng; tạo điều kiện 

thuận lợi cho các công ty lâm nghiệp vay vốn cho phát triển rừng trồng; hỗ trợ và 

khuyến khích các đơn vị xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; 

tạo cơ chế thuận lợi cho các chủ rừng tham ia liên doanh liên kết thông qua việc 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 
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3. Ông Phan Xuân Kỳ 

Các cấp chính quyền tham gia tích cực trong việc giải quyết các tranh chấp 

đất đai; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số tại chỗ giảm áp lực 

lên tài nguyên rừng; cho phép công ty hoàn toàn tự chủ xây dựng phương án tổ 

chức sản xuất và kinh doanh rừng; không thu tiền thuê đất đối với diện tích rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên không có trữ lượng khai thác. 

3.2. Tổng hợp phỏng vấn các ban quản lý rừng ở tây nguyên về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng 

 1. Theo đồng chí xã hội hóa lâm nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản nào ? 

vai trò và ý nghĩa của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đối với quản lý 

rừng bền vững ở Tây Nguyên ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai 

 - Là trước đó đã có một hoặc một số chủ thể trực tiếp quản lý, chi phối. 

 - Mục tiêu đạt được của xã hội hóa nghề rừng là hướng tới lợi ích của các 

chủ thể và toàn xã hội 

           - Việc quản lý rừng không chỉ riêng một hay một vài chủ thể quản lý và chi 

phối mà phải do mọi người đều tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp và cùng 

hưởng lợi từ rừng, sẽ làm cho bảo vệ rừng được tốt hơn. 

         - Thông qua xã hội hóa sẽ làm cho mối quan hệ giữa các bên chặt chẽ hơn, 

hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và toàn xã hội, đảm bảo cân bằng giũa các 

giá trị về kinh tế, xã hội và môi trường góp phần quản lý rừng bền vững. 

2. Ông Lê Quang Dần, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông 

 - Nội dung cơ bản của xã hội hóa nghề rừng: Là đa dạng hóa các chủ thể 

trong xã hội tham gia vào các hoạt động lâm nghiệp;thu hút nhiều nguồn vốn khác 

nhau vào hoạt động lâm nghiệp;đa dạng các chủ sở hữu đối với rừng; 

 - Ý nghĩa: Huy động được các nguồn lực tham gia vào hoạt động lâm 

nghiệp; góp phần xóa đói, giảm nghèo và ổn định xã hội vùng Tây Nguyên. 

3. Ông Hoàng Văn Xuân – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lăk 
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 - Xã hội hóa nghề rừng là: làm sao để rừng có chủ thực sự; người làm rừng 

phải sống được bằng nghề rừng; phải rõ ràng về quyền sở hữu, quyền sử dụng, 

quyền hưởng lợi về rừng và đất lâm nghiệp; giao đất giao rừng cho các tổ chức và 

cá nhân; thu hút nguồn đầu tư ngoài xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp. 

 - Vai trò: Góp phần vào phát triển rừng bền vững, xóa đói giảm nghèo, giải 

quyết công ăn việc làm và ổn định đời sống người dân địa phương. 

  4. Ông Lê Tín Nghĩa – Phó Giám đốc Ban quản lý 661, Cư Mta, M’Đrắk, Đắk Lắk 

          - Có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể trong xã hội vào các hoạt động lâm 

nghiệp; là quá trình chuyển hóa từ một hoặc một số chủ thể quản lý và chi phối 

sang nhiều chủ thể cùng tham gia; nhằm hướng tới lợi ích của các chủ thể trong 

toàn xã hội. 

           - Vai trò: Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần 

bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phòng hộ môi trường và phát triển lâm 

nghiệp bền vững, hiệu quả. 

2. Xin đồng chí vui lòng cho biết kết quả triển khai chủ trương xã hội hóa 

nghề rừng của Ban quản lý nơi đồng chí công tác trên các mặt: Về giao đất 

giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu 

hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng; đồng quản lý rừng ? 

          1. Ông Nguyễn Văn Hoan 

          - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh không giao đất giao rừng, cho thuê rừng và 

đất rừng cho các tổ chức và cá nhân; 

        - Năm 2013, Vườn tổ chức giao khoán 9000 ha cho các hộ gia đình thuộc các 

xã vùng đệm theo nguồn thu từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức đơn 

giá là 292.936 đ/ha/năm(đối với lưu vực sông Ba), 200.000 đ/ha/năm( đối với lưu 

vực sông Sê San). 

        - Về đầu tư và thu hút đầu tư: Vườn hàng năm được đầu tư từ ngân sách nhà 

nước cho các hoạt động bảo vệ rừng, ngoài ra còn thu hút đầu tư từ Dự án bảo tồn 

và phát triển loài chà vá chân xám của tổ chức Green-Việt. 

          2. Ông Lê Quang Dần 
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 - Đơn vị không tiến hành giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng. 

 - Về khoán quản lý bảo vệ rừng: Đã giao khoán trong năm 2013 là 7962 ha. 

Việc giao khoán đã nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn 

định đời sống người dân địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân. 

          - Về thu hút đầu tư: Đơn vị đã thực hiện một số dự án bảo tồn quy mô nhỏ 

của dự án VCF(pha 1 và pha 2), chưa có các dự án quy mô đầu tư lớn. 

         3. Ông Hoàng Văn Xuân 

        - Vườn đã tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân sống ở gần 

rừng và đồn biên phòng với diện tích khoảng 25.000 ha; về đầu tư chủ yếu từ ngân 

sách nhà nước. 

 4. Ông Lê Tín Nghĩa 

 Đơn vị đã tiến hành giao rừng hưởng lợi cho các hộ dân sống ở gần rừng đạt 

nhiều kết quả như rừng được bảo vệ tốt hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng 

thu nhập cho người dân. Tiến hành liên doanh liên kết để thu hút đầu tư cho việc 

trồng rừng như Công ty Cát Phú - Nha Trang, công ty Sanh Chiến – Hiệp Lợi. Ký 

hợp đồng với Công ty Trường Thành để đầu tư vốn cho các hộ dân trồng rừng.  

3. Theo đồng chí, những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện chủ 

trương này là gì ? Tại sao ? 

 Nội dung trả lời:  

 1.Ông Nguyễn Văn Hoan 

Rất khó khăn trong quản lý nhà nước đối với các bên tham gia nếu không 

quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm, quy trách 

nhiệm để xử lý vi phạm. 

 2.Ông Lê Quang Dần 

Nhận thức về xã hội hóa nghề rừng còn hạn chế, ý thức ý của các bên tham 

gia chưa cao; nguồn vốn đầu tư vào lâm nghiệp còn ít chưa đáp ứng nhu cầu đòi 

hỏi; cơ chế chính sách còn bất cập chưa tạo điều kiện thúc đẩy quá trình này; lợi 

thế cạnh tranh của sản phẩm lâm nghiệp thấp, chưa thu hút sự tham gia của người 

dân cũng như các nhà đầu tư. 
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 3.Ông Hoàng Văn Xuân 

Nhận thức của người dân và xã hội về xã hội hóa nghề rừng còn hạn chế, 

hiểu chưa đúng và thống nhất, nghề rừng chưa thực sự hấp dẫn để thu hút đầu tư, 

các chính sách pháp luật về xã hội hóa nghề rừng chưa phù hợp, còn nhiều bất cập. 

 4.Ông Lê Tín Nghĩa 

 Phần lớn người đồng bào dân tộc được giao rừng là người nghèo, lạc hậu 

cần có thu nhập trước mắt, trong khi đó chưa có các chính sách hỗ trợ đặc thù cho 

các đối tượng này. Thu nhập từ việc bảo vệ rừng, trồng rừng thấp hơn nhiều so với 

các ngành nghề khác; diện tích rừng giao cho người dân thường là rừng nghèo, xa 

khu dân cư, đi lại khó khăn; chưa có mô hình liên kết hiệu quả giữa các Công ty 

lâm nghiệp, các nhà đầu tư,  công ty chế biến lâm sản với các hộ dân có đất rừng. 

4. Theo đồng chí, có cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa 

nghề rừng ở Tây Nguyên cũng như đối với công tác quản lý bảo vệ rừng ở đơn 

vị đồng chí công tác trong thời gian tới không ? Nếu có thì theo hướng nào ? 

Tại sao ? 

 Nội dung trả lời:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoan 

 Cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng ở Tây Nguyên và của Vườn, 

quá trình này phải hướng đến việc thu hút sự tham gia của người dân và cộng đồng 

địa phương sống ở gần rừng thông qua việc giao đất giao rừng, đồng quản lý rừng 

để tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân từ đó nâng cao ý thức trách 

nhiệm bảo vệ rừng của người dân. Chú trọng tới việc giao rừng cộng đồng và quản 

lý rừng dựa vào cộng đồng nhằm phát huy tính tích cực của hương ước và luật tục 

kết hợp với pháp luật trong bảo vệ rừng của các cộng đồng bản địa. 

2. Ông Lê Quang Dần 

Việc đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng là rất cần thiết và theo hướng huy động 

người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng trên cơ sở xây dựng cơ chế chia xẻ lợi ích 

hợp lý, người dân phải được hưởng lợi nhiều hơn từ rừng và có thể làm giầu từ 

nghề rừng; có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư vào các hoạt động bảo 
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vệ và phát triển rừng; thực hiện chế độ bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất lâm 

nghiệp, đẩy mạnh và nhân rộng đối tượng được hưởng tiền dịch vụ môi trường 

rừng, tang nguồn đầu tư từ ngân sách cho hoạt động bảo vệ rừng. 

3.Ông Hoàng Văn Xuân 

Rất cần nhưng phải xây dựng các chính sách đúng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy, phải 

hướng đến nâng cao thu nhập cho người dân và quản lý rừng bền vững 

 4. Ông Lê Tín Nghĩa 

Nên tiếp tục triển khai hướng đến việc thu hút sự tham gia của người dân địa 

phương vào công tác bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế 

bền vững cho họ. 

5. Theo đồng chí, để đẩy mạnh xã hội hóa quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 

nhà nước cần phải sửa đổi và xây dựng những cơ chế, chính sách theo hướng 

như thế nào ? Và những điều kiện gì ? 

Nội dung trả lời:  

 1. Ông Nguyễn Văn Hoan 

 Xây dựng cơ chế đóng góp nguồn tài chính của xã hội và những người thụ 

hưởng từ dịch vụ môi trường rừng cho công tác bảo vệ rừng và những người làm 

nghề rừng; quy định rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp 

các ngành, các chủ rừng và quy chế phối hợp giữa các chủ thể trong bảo vệ rừng. 

      2. Ông Lê Quang Dần 

Xây dựng và sửa đổi cơ chế, chính sách theo theo hướng đảm bảo hài hòa 

lợi ích giữa nhà nước và người dân, trong đó cần chú trọng đến việc xây dựng cơ 

chế hưởng lợi từ rừng. 

 3. Ông Lê Tín Nghĩa 

 Sửa đổi chính sách liên quan đến giao đất giao rừng, cho thuê rừng; cơ chế 

hưởng lợi từ rừng; khuyến khích đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng; tiến hành lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng và đất rừng; có các chính sách hỗ trợ về kỹ 

thuật, cây giống, vốn cho người dân. 



 

220 
 

6. Theo đồng chí, để công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ở 

khu vực Tây Nguyên đạt hiệu quả và phù hợp với đặc trưng của vùng, nhà 

nước cần phải ban hành những cơ chế chính sách đặc thù gì ? Tại sao ? 

Nội dung trả lời:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoan 

Gắn các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo 

với các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường và thu hút các dự án trong 

nước và quốc tế về lâm nghiệp và cải thiện sinh kế vùng Tây Nguyên; đẩy mạnh 

giao đất giao rừng, cho thuê môi trường rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho người 

dân tộc thiểu số tại chỗ với sự đa dạng về đối tượng và loại rừng. 

2. Ông Lê Quang Dần 

Phải xây dựng các chính sách đặc thù về giao đất giao rừng, cơ chế hưởng 

lợi cho phù hợp với Tây Nguyên, nâng cao hạn mức giao rừng so với các vùng 

miền khác; chú trọng đến việc giao rừng theo cộng đồng hoặc nhóm hộ; có chính 

sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong bảo vệ và kinh doanh rừng. 

3. Ông Hoàng Văn Xuân 

 Phải quy hoạch sử dụng đất và rừng rõ ràng, người dân tham gia vào các 

hoạt động bảo vệ rừng phải được hưởng lợi xứng đáng với công sức bỏ ra để đảm 

bảo cuộc sống. 

4. Ông Lê Tín Nghĩa 

 Nhà nước đẩy mạnh triển khai việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 

những người tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

8. Cơ quan đồng chí trong thời gian tới tiến hành xã hội hóa quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng ở các nội dung: Giao đất giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng, 

khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển 

rừng; đồng quản lý rừng như thế nào ?,  

 Nội dung trả lời:  

1. Ông Nguyễn Văn Hoan 
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Trong thời gian tới vẫn không tiến hành giao đất giao rừng, cho thuê rừng, 

nhưng tăng cường khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân ở các xã vùng đệm 

theo nguồn tiền thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng; tiếp tục thu hút người dân 

vùng đệm tham gia quản lý bảo vệ rừng. 

2. Ông Lê Quang Dần 

Tiến hành cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái; tiến 

hành khoán quản lý bảo vệ rừng cho nhóm hộ gia đình; đổi mới phương thức huy 

động người dân tham gia tuần tra bảo vệ rừng; Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư 

trong nước và các tổ chức phi chính phủ ở ngoài nước; triển khai quy hoạch bảo tồn 

và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và sử dụng nguồn vốn từ 

dịch vụ môi trường rừng cho bảo vệ rừng; triển khai mô hình đồng quản lý rừng 

trên cơ sở chia sẻ lợi ích hợp lý. 

3. Ông Hoàng Văn Xuân 

Tiếp tục khoán quản lý bảo vệ rừng cho nhóm hộ, có thưởng phạt rõ ràng; cho phép 

người dân tận thu lâm sản phụ trên lâm phần họ quản lý; tăng đầu tư cho cộng đồng 

ở vùng đệm cũng như hỗ trợ về phân bón, giống và kỹ thuật; thu hút sự tham gia 

của người dân trong phát triển du lịch sinh thái. 

4. Ông Lê Tín Nghĩa 

Tiếp tục giao khoán rừng hưởng lợi từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng; tăng cường hỗ trợ vốn, cây giống và kỹ thuật cho người dân. 

9. Để việc triển khai xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được thuận lợi, hiệu 

quả, đồng thời thu hút được sự tham gia tích cực của người dân và các thành 

phần kinh tế ngoài xã hội vào các hoạt động đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng, 

đồng chí có kiến nghị gì ?  

 Nội dung trả lời:  

2. Ông Nguyễn Văn Hoan 

 Cần làm rõ trách nhiệm và cơ chế hưởng lợi cho các hộ gia đình, cá nhân và 

cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát tiển rừng; các chủ rừng phải 

có quyền tự chủ, tự quyết trong một số lĩnh vực được phép đầu tư, khai thác để tăng 
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tính chủ động, sát thực và hiệu quả; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhà nước 

liên quan đến vấn đề khai thác, sử dụng và kinh doanh rừng, vay vốn trồng rừng và 

hưởng lợi từ rừng. 

3. Ông Lê Quang Dần 

Xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ và ổn định, thống nhất về xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng; có cơ chế hưởng lợi rõ ràng, đảm bảo người là nghề rừng 

phải sống được và từng bước nâng cao thu nhập từ nghề rừng; có các chính sách ưu 

đãi, khuyến khích và thu hút các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được và tích cực tham gia bảo 

vệ rừng. 

4. Ông Hoàng Văn Xuân 

 Phải có sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan nhà nước, đổi mới 

phương thức quản lý từ các cơ quan công quyền; xây dựng quy hoạch kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng rõ ràng; có chính sách thu hút ưu đãi các nhà đầu tư. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

223 
 

PHỤ LỤC 5 

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả giao đất, giao rừng theo chủ quản lý 

của khu vực Tây Nguyên tính đến hết năm 2011 

Chủ quản lý 
Số lượng 
chủ quản 

lý 

Diện tích đã 
giao (ha) 

Trong đó 
Tỷ lệ  
(%) 

Diện tích có 
rừng 

Chưa có 
rừng 

Doanh nghiệp Nhà nước 36 1.029.999,3 924.727,6 105.271,7 39,7 

Ban quản lý rừng 76 1.193.978,9 1.083.481,5 110.497,4 46,0 

Đơn vị vũ trang 13 147.094,3 132.823,2 14.271,1 5,7 

Hộ gia đình, cộng đồng 5.312 73.551,0 66.086,6 7.464,4 

2,8 - Hộ gia đình 5.280 52.747,1 47.091,0 5.656,1 

- Cộng đồng 32 20.804,0 18.995,7 1.808,3 

Tổ chức kinh tế 60 98.623,4 76.346,6 22.276,8 3,8 

Các tổ chức khác 478 51.530,8 39.119,8 12.411,0 2,0 

Tổng 5.975 2.594.777,7 2.322.585,3 279.658,9 100 

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT năm 2012 

Bảng 3.2. Kết quả GĐGR cho các chủ quản lý phân theo tỉnh ở Tây Nguyên 

năm 2014 

         Đơn vị tính: Ha 

Tỉnh 

Tổng diện 

tích rừng 

và đất rừng 

Các cơ 

quan lâm 

nghiệp nhà 

nước 

Các tổ 

chức 

khác 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 

Cộng 

đồng 

UBND 

xã (chưa 

giao) 

Đắk Lắk 720.371 482.045 36.131 4.817 12.387 184.991 

Đắk Nông 325.513 236.935 42.347 - 3.875 42.356 

Gia lai 870.104 462.378 59.706 37 2.842 345.141 

Kon Tum 733.778 506.132 46.165 52.868 808 127.805 

Lâm Đồng 647.899 501.240 129.941 14.125 70 2.523 

Toàn vùng 3.297.665 2.188.730 314.290 71.847 19.982 702.816 

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp (Báo cáo 9626/BC-BNN-TCLN, ngày 01/12/2014) 
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Bảng 3.3. Diện tích rừng và đất rừng giao cho các chủ quản lý biến động theo 

các năm từ năm 2001 đến năm 2014 

         Đơn vị tính: Ha 

Năm 

Tổng diện tích 

rừng và đất 

rừng đã giao 

Các cơ quan 

lâm nghiệp 

nhà nước 

Các tổ 

chức 

khác 

Hộ gia 

đình, cá 

nhân 

Cộng 

đồng 

UBND xã 

(chưa giao) 

2007 2.158.582 1.968.626 131.677 38.854 19.425 1.132.009 

2011 2.594.777 2.223.915 297.311 52.747 20.804 695.814 

6/2014 2.596.972 2.188.675 316.019 71.847 20.431 693.619 

Nguồn: Tổng hợp báo cáo các năm của Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT  

Bảng 3.4: Kết quả cho thuê đất, thuê rừng của các tỉnh Tây Nguyên 

Địa 

phương 

Tổng diện 

tích(ha) 

Đất có 

rừng (ha) 

Đất trống 

(ha) 
Mục đích sử dụng 

Đắk Lắk 36.869,4 19.545,2 17.314,2 - Trồng rừng: 17.314,2 ha;  Trồng cao su: 19.555,2 ha 

Đắk Nông 58.236,0 25.497,0 32.739,0 
- Trồng rừng: 31.714,5 ha; bảo vệ rừng và du lịch: 

25.497,0 ha 

Gia Lai 35.383,8 31.494,6 3.889,2 Chủ yếu trồng cao su 

Kon Tum 30.065,6 28.115,1 1.950,5 Chủ yếu trồng cao su 

Lâm Đồng 80.471,0 55.231,7 25.239,3 Chủ yếu phát triển du lịch sinh thái, trồng hoa, thủy điện 

Toàn vùng 241.025,8 159.883,6 81.142,2  

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Sở NN&PTNT các tỉnh Tây Nguyên năm 2013 

Bảng 3.5: Tổng hợp diện tích rừng giao cho cộng đồng và nhóm hộ 

Tỉnh Số cộng đồng Số nhóm hộ Tổng diện tích (ha) 

Kon Tum 6 - 1.497,5 

Gia Lai 7 - 4.328,5 

Đắk Lắk 20 55 19.353,4 
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Đắk Nông 11 - 8.160,0 

Lâm Đồng - - - 

Tổng 44 55 33.339,4 
 

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các sở NN&PTNT các tỉnh Tây Nguyên năm 2013 

Bảng 3.6: Kết quả giao đất, giao rừng theo tỉnh 

Tỉnh 
Loại đất, 

rừng 

Tổng diện 
tích đã 

giao(ha) 

Ban quản 
lý rừng 

Doanh 
nghiệp 

nhà nước 

Tổ chức 
khác 

Hộ gia 
đình, cá 
nhân và 

cộng đồng 

Diện tích 
chưa giao 

Đắk 
Lắk 

Cộng 531.073,2 274.524,3 210.037,5 29.879,3 16.632,1 158.517 

Đất có rừng  505.018,0 262.210,7 198.422,9 28.372,9 16.011,6 105.471 

Đất chưa có 
rừng  

26.055,1 12.313,5 11.614,7 0 620,49 5.304,6 

Số lượng các chủ rừng 
15 15 24 

HGĐ: 
1029;CĐ: 1 

 

Đắk 
Nông 

Cộng 316.227,7 64.934,8 191.248,1 55.746,1 4.298,7 96.861,0 

Đất có rừng  250.155,3 57.472,4 153.585,1 36.535,8 2.561,9 38.657,0 

Đất chưa có 
rừng  

66.072,4 7.462,4 37.663,0 19.210,2 1.736,7 58.203,0 

Số lượng các chủ rừng 
8 15 56 

HGĐ: 
1300;CĐ: 5 

 

Gia 
Lai 

Cộng 519.998,6 324.847,3 143.766,0 48.543,3 2.842,0 348.087,0 

Đất có rừng  445.231,5 276.876,3 128.247,0 37.266,2 2.842,0 274.580,0 

Đất  chưa có 
rừng  

74.767,1 47.971,0 15.519,0 11.277,1 0 73.507,0 

Số lượng các chủ rừng 

 
22 18 10 

HGĐ: 
1020;CĐ: 15 

 

Kon 
Tum 

Cộng 584.453,7 231.097,0 277.751,1 37.707,0 37.898,6 150.602 

Đất có rừng  522.631,2 213.679,8 246.914,8 28.098,3 33.938,3 131.432,0 

Đất  chưa có 
rừng 

61.822,5 17.417,2 30.836,3 9.608,7 3.960,3 19.170,0 

Số lượng các chủ rừng 
11 7 7 

HGĐ: 
1430;CĐ: 1 

 

Lâm 
Đồng 

Cộng 643.024,6 298.575,6 207.196,6 125.372,9 19.250,9 2.028,7 

Đất có rừng 599.549,3 273.242,2 197.557,8 118.016,6 18.270,9 1.657,8 

Đất chưa có 
rừng  

43.475,4 25.333,4 9.638,8 7.356,4 980,0 370,8 
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Số lượng các chủ rừng 
20 8 454 

HGĐ: 
1801;CĐ: 10 

 

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT năm 2012 
 

Bảng 3.7:  Kết quả thực hiện các dự án trồng cao su từ năm 2008-2012 ở 

Tây Nguyên 

TT Hạng mục 
Tổng 
(ha) 

Cụ thể từng tỉnh 

Kon 
Tum 

Gia Lai 
Đắk 
Lắk 

Đắk 
Nông 

Lâm 
Đồng 

1 Dự án đã phê duyệt 117,220 39,132 35,240 20,534 9,748 12,566 

2 
Dự án đã khai hoang, trồng cao 
su 

85,877 32,708 35,021 8,452 4,606 5,090 

3 
Diện tích trồng tính đến năm 
2012 

72,480 27,148 28,400 7,235 4,606 5,091 

4 Dự án chưa khai hoang 5.853   219 1,307    4.327 

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT năm 2012 
 

Bảng 3.8: Hiện trạng rừng của các đơn vị thí điểm quản lý rừng bền vững 

 
Tên đơn vị 

 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích có rừng (ha) Loại rừng (ha) 
Đất 

trống 
(ha) 

 

Đất 
Khác 
(ha) 

 

Tổng 
 

Rừng 
tự 

nhiên 

Rừng 
trồng 

Sản xuất Phòng hộ 
Rừng 

tự 
nhiên 

Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 

Rừng 
trồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tỉnh Gia 
Lai 

18,489 18,341 18,189 152 16,296 150 1,893 2 145 3 

CT Sơ Pai 9,400 9,285 9,285 0 8,666   619   112 3 

CT Hà Nừng 9,089 9,056 8,905 152 7,630 150 1,274 2 33   

Tỉnh Đắk 
Lăk 

55,228 45,109 41,745 3,314 31,532 3,286 10,213 27 7,632 2,487 

CT Krông 
Bông 

28,474 26,346 25,980 316 17,531 289 8,449 27 1,736 392 

CT M' Đrăk 26,754 18,763 15,765 2,998 14,002 2,998 1,763   5,896 2,095 

Tỉnh Đắk 
Nông 

29,139 27,322 26,625 240 26,625 240 0 0 1,473 344 
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Tên đơn vị 

 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích có rừng (ha) Loại rừng (ha) 
Đất 

trống 
(ha) 

 

Đất 
Khác 
(ha) 

 

Tổng 
 

Rừng 
tự 

nhiên 

Rừng 
trồng 

Sản xuất Phòng hộ 
Rừng 

tự 
nhiên 

Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 

Rừng 
trồng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CT Đại 
Thành 

18,930 17,846 17,309 0 17,309       1,084   

CT Đắk 
N'Tao 

10,209 9,476 9,316 240 9,316 240     389 344 

Tỉnh Kon 
Tum 

16,329 15,454 15,401 53 0 0 0 0 321 3 

CT Đắk Tô 16,329 15,454 15,401 53         321 3 

Tổng cộng 119,185 106,225 101,960 3,758 74,453 3,676 12,106 29 9,572 2,837 

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT năm 2012 
 

Biểu 3.9: Diện tích rừng và độ che phủ các tỉnh Tây Nguyên 

 Đơn vị tính: Ha 

STT Tên tỉnh 
Diện tích 
tự nhiên 

Diện tích rừng năm 2011 

Tổng số 

Diện tích 
rừng để 
tính độ 
che phủ 

Độ 
che 
phủ 
rừng 
(%) 

Trong đó 

Diện tích 
có trữ 
lượng 

Độ 
che 
phủ 
(%) 

1 Kon Tum 968.961  631.952  626.029  64,6  504.553  52,1 

2 Gia Lai 1.553.693  719.477  709.716  45,7  691.528  44,5 

3 Lâm Đồng 977.354  598.192  590.504  60,4  279.632  28,6 

4 Đắk Lắk 1.312.536  609.344  592.529  45,1  216.433  16,5 

5 Đắk Nông 651.562  289.034  286.504  44,0  80.598  12,4 

 Tổng 5.464.106  2.848.000  2.805.283  51,3  1.772.744  32,4 

 
 Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp năm 2012 

 

 

 



 

228 
 

Bảng 3.10: Hiện trạng rừng các tỉnh Tây Nguyên 

Địa phương 
Diện tích 
tự nhiên 

(ha) 

Rừng năm 2011 Rừng có trữ lượng 
Rừng chưa có trữ 

lượng 

Diện tích 
(ha) 

Độ che 
phủ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Độ 
che 
phủ  
% 

Diện 
tích (ha) 

Độ che 
phủ 
(%) 

Tây Nguyên 5.466.287 2.659.253 48,6 2.031.647 37,2 627.606 11,5 

Kon Tum 968.961 589.694 60,9 412.535 42,6 177.159 18,3 

Gia Lai 1.555.853 651.708 41,9 374.040 24,0 277.668 17,8 

Đắk Lắk 1.312.537 558.637 42,6 446.351 34,0 112.286 8,6 

Đắk Nông 651.562 277.779 42,6 252.418 38,7 25.360 3,9 

Lâm Đồng 977.374 581.435 59,5 546.303 55,9 35.131 3,6 
 

Nguồn: theo kết quả giải đoán ảnh viễn thám năm 2011 của Viện nghiên cứu và 

phát triển lâm nghiệp nhiệt đới - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. 

Bảng 3.11: Diện tích rừng các tỉnh Tây Nguyên chuyển đổi mục đích sử dụng 

từ năm 2006-2010. 

Tỉnh 
GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

Tổng(ha) 2006(ha) 2007(ha) 2008(ha) 2009(ha) 2010(ha) 

Kon Tum  25.151       157       326      4.869    7.373    12.425  

Gia Lai  21.026    1.734             -    10.014    1.692      7.585  

Lâm Đồng  13.473    9.059       790         199       428     2.995  

Đắk Lắk    5.696      623       808         614    2.327      1.323  

Đắk Nông  13.846       540    1.068      2.132       338      9.767  

Tổng cộng  79.194  12.114    2.993    17.829  12.161    34.095  
 

Nguồn: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên năm 2013 
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Bảng 3.12: Diện tích rừng Tây nguyên bị thiệt hại từ năm 2000-2011 

CHỈ TIÊU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ĐẮK 
LẮK 

Tổng cộng 
          

306  
          

463  
          

520  
       

236  
       

123  
       

147  
         

70  
            

34  
            

83  
            

80  
             

86  
           

564  

+ Rừng bị cháy 
             

-   
             

-   
             

-   
          

-   
          

-   
          

-   
          

-   
            

-   
            

-   
             

-   
              

-   
              

-   

+ Rừng bị chặt phá 
             

-   
             

-   
             

-   
          

-   
          

-   
          

-   
          

-   
            

-   
            

-   
             

-   
             

-   
              

-   

ĐẮK 
NÔNG 

Tổng cộng 
          

878  
          

516  
          

580  
       

147  
       

175  
       

346  
       

321  
              

7  
          

472  
          

358  
           

288  
              

-   

+ Rừng bị cháy 
             

-   
             

-   
             

-   
          

-   
          

-   
           

9  
           

9  
            

-   
            

-   
              

5  
               

6  
  

+ Rừng bị chặt phá 
             

-   
             

-   
             

-   
          

-   
          

-   
       

337  
       

312  
              

7  
          

472  
          

353  
           

282  
  

GIA 
LAI 

Tổng cộng 
            

55  
          

141  
          

620  
       

342  
         

53  
       

213  
       

203  
          

257  
          

132  
            

23  
             

94  
           

241  

+ Rừng bị cháy 
              

3  
          

104  
          

130  
       

104  
         

22  
          

-   
         

27  
          

159  
            

63  
             

-   
             

65  
           

209  

+ Rừng bị chặt phá 
            

52  
            

37  
          

490  
       

238  
         

31  
       

213  
       

176  
            

98  
            

69  
            

23  
             

29  
             

32  

KON 
TUM 

Tổng cộng 
          

297  
          

282  
          

314  
         

98  
       

374  
    

1,543  
       

273  
          

310  
          

164  
          

125  
           

273  
           

368  

+ Rừng bị cháy 
          

165  
          

127  
          

145  
         

63  
       

368  
    

1,483  
       

178  
          

250  
            

24  
            

10  
           

171  
           

289  

+ Rừng bị chặt phá 
          

132  
          

155  
          

169  
         

35  
           

7  
         

60  
         

95  
            

60  
          

140  
          

115  
           

102  
             

79  

LÂM Tổng cộng 238  205  298  314  127  373  361  293  307  510  253  234  
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ĐỒNG 
+ Rừng bị cháy 

            
36  

            
52  

            
62  

         
21  

         
26  

         
68  

         
18  

            
10  

              
4  

              
4  

             
13  

             
17  

+ Rừng bị chặt phá 
          

202  
          

153  
          

236  
       

293  
       

101  
       

305  
       

343  
          

283  
          

303  
          

505  
           

240  
           

217  

TOÀN 
VÙNG 

Tổng cộng 
       

1,774  
       

1,607  
       

2,332  
    

1,137  
       

852  
    

2,622  
    

1,228  
          

901  
       

1,158  
       

1,096  
           

994  
        

1,407  

+ Rừng bị cháy 
          

204  
          

283  
          

337  
       

188  
       

416  
    

1,560  
       

232  
          

419  
            

91  
            

19  
           

256  
           

515  

+ Rừng bị chặt phá 
          

386  
          

345  
          

895  
       

566  
       

139  
       

915  
       

926  
          

448  
          

984  
          

996  
           

652  
           

328  
Nguồn: Ban chỉ đạo Tây Nguyên năm 2012 

Bảng 3.13: Giá trị sản xuất lâm nghiệp Tây Nguyên theo giá trị thực tế từ năm 2000-2011 

CHỈ TIÊU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ĐẮK 
LẮK 

Tổng cộng 
  

199,536  
  

172,201  
  

194,503  
  

162,712  
  

176,155  
  

194,519  
  

183,183  
  

200,951  
     

223,668  
     

248,783  
     

537,876  
     

714,922  
Trồng & 
nuôi rừng 

      
6,734  

      
9,492  

    
16,114  

    
20,065  

    
22,702  

    
21,229  

    
26,519  

    
31,356  

       
40,752  

       
42,407  

       
40,866  

       
77,491  

Khai thác 
lâm sản 

  
191,943  

  
156,634  

  
172,016  

  
135,629  

  
146,378  

  
165,838  

  
148,899  

  
161,520  

     
174,648  

     
198,106  

     
488,935  

     
628,811  

Hoạt động 
LN khác 

         
859  

      
6,075  

      
6,373  

      
7,018  

      
7,075  

      
7,452  

      
7,765  

      
8,075  

         
8,268  

         
8,270  

         
8,075  

         
8,620  

ĐẮK 
NÔNG 

Tổng cộng 
  

106,823  
  

111,611  
  

112,470  
    

80,200  
    

63,364  
    

57,599  
    

54,359  
    

56,167  
       

58,331  
       

71,736  
       

84,708  
     

100,157  
Trồng & 
nuôi rừng 

      
3,224  

      
3,062  

      
6,886  

      
5,584  

    
11,575  

    
12,168  

    
15,549  

      
9,632  

       
13,195  

       
10,101  

       
18,849  

       
16,441  

Khai thác 
lâm sản 

  
102,996  

  
104,265  

  
101,116  

    
69,519  

    
42,623  

    
40,559  

    
33,962  

    
39,466  

       
38,013  

       
53,144  

       
52,779  

       
70,434  

Hoạt động                                                                                    



 

231 
 

LN khác 603  4,284  4,468  5,097  9,166  4,872  4,848  7,069  7,123  8,491  13,080  13,282  

GIA 
LAI 

Tổng cộng 
  

127,846  
  

132,081  
  

137,196  
  

155,330  
  

179,336  
  

227,591  
  

253,997  
  

286,128  
     

345,485  
     

331,337  
     

620,583  
  

1,535,716  
Trồng & 
nuôi rừng 

    
24,846  

    
27,699  

    
38,120  

    
42,330  

    
46,136  

    
72,802  

    
88,820  

    
91,840  

       
73,108  

       
52,888  

       
49,009  

       
44,412  

Khai thác 
lâm sản 

    
96,731  

    
96,353  

    
90,436  

  
102,102  

  
112,237  

  
125,109  

  
135,359  

  
169,363  

     
256,203  

     
264,707  

     
556,184  

  
1,463,185  

Hoạt động 
LN khác 

      
6,269  

      
8,029  

      
8,640  

    
10,898  

    
20,963  

    
29,680  

    
29,818  

    
24,925  

       
16,174  

       
13,742  

       
15,390  

       
28,119  

KON 
TUM 

Tổng cộng 
    

67,809  
  

113,173  
  

157,798  
  

131,027  
  

138,228  
  

120,081  
  

103,931  
  

159,960  
     

218,609  
     

308,237  
     

241,246  
     

248,278  
Trồng & 
nuôi rừng 

    
14,234  

    
59,874  

    
77,290  

    
43,569  

    
44,092  

    
20,676  

    
13,460  

    
28,273  

       
25,878  

       
38,081  

       
78,855  

       
45,117  

Khai thác 
lâm sản 

    
49,898  

    
46,101  

    
72,810  

    
72,058  

    
78,070  

    
83,125  

    
74,569  

  
110,497  

     
180,198  

     
251,015  

     
130,184  

     
179,922  

Hoạt động 
LN khác 

      
3,677  

      
7,198  

      
7,698  

    
15,400  

    
16,066  

    
16,280  

    
15,902  

    
21,190  

       
12,533  

       
19,141  

       
32,207  

       
23,239  

LÂM 
ĐỒNG 

Tổng cộng 
  

121,185  
  

115,601  
  

164,993  
  

158,429  
  

167,920  
  

155,253  
  

152,808  
  

204,107  
     

251,593  
     

306,911  
     

386,449  
     

500,311  
Trồng & 
nuôi rừng 

      
8,311  

      
6,636  

    
34,829  

    
32,064  

    
20,955  

    
16,676  

    
15,587  

    
19,922  

       
25,008  

       
23,751  

       
54,344  

       
76,143  

Khai thác 
lâm sản 

    
97,808  

    
94,502  

  
113,817  

  
109,246  

  
129,035  

  
113,818  

  
110,872  

  
146,160  

     
180,871  

     
222,985  

     
276,986  

     
325,188  

Hoạt động 
LN khác 

    
15,066  

    
14,463  

    
16,347  

    
17,119  

    
17,930  

    
24,759  

    
26,349  

    
38,025  

       
45,714  

       
60,175  

       
55,119  

       
98,980  

TOÀN 
VÙNG 

Tổng cộng 
  

623,199  
  

644,667  
  

766,960  
  

687,698  
  

725,003  
  

755,043  
  

748,278  
  

907,313  
  

1,097,686  
  

1,267,004  
  

1,870,862  
  

3,099,384  
Trồng & 
nuôi rừng 

    
57,349  

  
106,763  

  
173,239  

  
143,612  

  
145,460  

  
143,551  

  
159,935  

  
181,023  

     
177,941  

     
167,228  

     
241,923  

     
259,604  

Khai thác 
lâm sản 

  
539,376  

  
497,855  

  
550,195  

  
488,554  

  
508,343  

  
528,449  

  
503,661  

  
627,006  

     
829,933  

     
989,957  

  
1,505,068  

  
2,667,540  

Hoạt động                                                       
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LN khác 26,474  40,049  43,526  55,532  71,200  83,043  84,682  99,284  89,812  109,819  123,871  172,240  

 

Nguồn: Ban chỉ đạo Tây Nguyên năm 2012 

 

Bảng 3.14: Diện tích đất rừng Tây Nguyên từ năm 2000-2011 

 

CHỈ TIÊU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ĐẮK 
LẮK 

Đất rừng hiện 
có 

620,262  621,748  619,329  08,887  614,446  614,446  602,480  598,609  600,005  599,738  599,908  597,311  

+ Rừng tự nhiên 613,231  612,033  608,572  594,489  595,088  595,088  579,635  570,299  571,599  568,142  568,142  565,357  

+ Rừng trồng 7,031  9,715  10,757  14,398  19,358  19,358  22,845  28,310  28,406  31,596  31,766  31,954  

ĐẮK 
NÔNG 

Đất rừng hiện 
có 

398,266  399,407  398,626  382,519  370,532  403,193  366,546  364,599  338,441  293,864  288,829  288,829  

+ Rừng tự nhiên 393,179  394,377  389,214  374,383  361,176  397,512  356,696  351,603  325,110  281,940  261,716  261,716  

+ Rừng trồng 5,087  5,030  9,412  8,136  9,356  5,681  9,850  12,996  13,331  11,924  27,113  27,113  

GIA 
LAI 

Đất rừng hiện 
có 

752,701  754,346  757,725  771,938  765,062  769,920  761,682  719,314  717,411  715,692  699,080  719,478  

+ Rừng tự nhiên 728,372  728,372  729,883  741,632  727,740  727,330  726,137  683,190  682,264  680,435  664,237  664,876  

+ Rừng trồng 24,329  25,974  27,842  30,306  37,322  42,590  35,545  36,124  35,147  35,257  34,843  54,602  

KON 
TUM 

Đất rừng hiện 
có 

614,291  621,504  629,536  615,383  618,094  625,640  628,065  658,668  655,906  650,297  640,741  631,954  

+ Rừng tự nhiên 597,482  597,327  597,038  602,074  598,349  597,958  597,803  622,590  618,416  610,625  598,999  590,454  

+ Rừng trồng 16,809  24,177  32,498  13,309  19,745  27,682  30,262  36,078  37,490  39,672  41,742  41,500  
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LÂM 
ĐỒNG 

Đất rừng hiện 
có 

617,815  618,537  619,727  620,204  624,628  622,294  621,194  622,774  622,312  617,713  582,728  581,993  

+ Rừng tự nhiên 587,297  587,297  587,447  587,554  582,322  571,753  567,174  564,317  559,454  556,841  525,078  524,393  

+ Rừng trồng 30,518  31,240  32,280  32,650  42,306  50,541  54,020  58,457  62,858  60,872  57,650  57,600  

TOÀN 
VÙNG 

Đất rừng hiện 
có 

3,003,335  3,015,542  3,024,943  2,998,931  2,992,762  3,035,493  2,979,967  2,963,964  2,934,075  2,877,304  2,811,286  2,819,565  

+ Rừng tự 
nhiên 

2,919,561  2,919,406  2,912,154  2,900,132  2,864,675  2,889,641  2,827,445  2,791,999  2,756,843  2,697,983  2,618,172  2,606,796  

+ Rừng trồng 83,774  96,136  112,789  98,799  128,087  145,852  152,522  171,965  177,232  179,321  193,114  212,769  

 

Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp năm 2012 
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