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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài luận án 

Quá trình phi tập trung hóa, xã hội hóa là xu thế tất yếu đang được 

thúc đẩy mạnh mẽ trên thế giới.  

 Xã hội hóa được xem như là một phương thức, một công cụ hỗ 

trợ, thúc đẩy nền sản xuất phát triển. 

Ngành lâm nghiệp Việt Nam có sự thay đổi lớn về chiến lược phát 

triển, từ lâm nghiệp nhà nước sang thực hiện xã hội hóa nghề rừng, lâm 

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

dân là đối tượng và lực lượng chính để bảo vệ và phát triển rừng.  

Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên đang được triển 

khai thông qua các chính sách về giao đất, giao rừng, khoán quản lý bảo vệ 

rừng, cho thuê rừng, các chính sách thu hút đầu tư cho bảo vệ và phát triển 

rừng, vận động và thu hút sự tham gia của người dân vào các hoạt động bảo 

vệ và phát triển rừng. 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 xã 

hội hóa lâm nghiệp ở Tây Nguyên. 

Quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên có 

những mặt tích cực nhưng cũng xuất hiện những mặt thiếu tích cực và những 

xu hướng chưa rõ, đặc biệt là thiếu sự quản lý chặt chẽ và thống nhất từ phía 

Nhà nước. Giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, đầu tư kinh doanh rừng còn 

lúng túng, chưa đồng bộ và không nhất quán trong quản lý, cách thức và quy 

trình tiến hành. Chưa làm rõ được về 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.  

Những bất cập nói trên đã làm hạn chế mặt tích cực của xã hội hóa, 

thậm chí làm khó khăn thêm trong quá trình thực hiện, tăng sự nghi ngờ về 
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tính khả thi và hiệu quả của nó. Từ đây đặt ra vấn đề cần phải tăng cường 

quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên, 

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

Tây Nguyên đi theo đúng hướng tích cực. Đó cũng là lý do tác giả lựa chọn 

của đề tài nghiên cứu: “Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng ở Tây Nguyên”, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng, thúc đẩy tiến trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở 

Tây Nguyên và cả nước.  

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

Mục đích của Luận án là nghiên cứu quản lý nhà nước về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 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 quản lý 

nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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 quản lý nhà nước về 

xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; 

- Phân tích thực trạng của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và quản 

lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng 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 quản 

lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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 xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến 2014; 



 

3 
 

- Phạm vi nội dung: Trên thực tế, xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

là vấn đề phức tạp cả về lý luận và thực tiễn. Đề tài giới hạn phạm vi nội dung 

quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên chủ 

yếu liên quan tới giao đất, giao rừng; đầu tư tài chính trong bảo vệ và phát 

triển rừng; phát triển lâm nghiệp cộng đồng. Từ đó đề xuất các giải pháp quản 

lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên và mô 

hình bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, bền vững. 

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;  

- Phương pháp điều tra xã hội học;  

-  Phương pháp thực chứng. 

5. Giả thuyết nghiên cứu 

Luận án trả lời câu hỏi là liệu quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng có đem lại hiệu quả cho phát triển rừng 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:  

- Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng là một phương thức đem lại hiệu 

quả cho hoạt động quản lý bảo vệ và phát triển rừng, 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 xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng sẽ đem lại hiệu quả 

cho bảo vệ và phát triển rừng bền vững;  
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- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng được nâng cao thông qua các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật, 

tổ chức thực hiện về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ quá trình này, cũng như khuyến khích phát triển lâm nghiệp cộng 

đồng. 

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

tiết, hỗ trợ để quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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 xã hội hóa bảo vệ và phát 

triển rừng và quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, xác 

định rõ những nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng và 

quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; chỉ rõ vai trò 

của quản lý nhà nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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 bền vững và các phương án sắp xếp, đổi mới hoạt 

động của các công ty lâm nghiệp nhà nước. 

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 xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng, hướng tới việc bảo vệ và phát triển rừng 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 việc 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; 
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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; 

- 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. 

Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Phân tích 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 

1.1.1.2. Ở Việt Nam 

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 

1.1.2.2. Ở Việt Nam  

 - Nghiên cứu về xã hội hóa lâm nghiệp; 

 - Nghiên cứu liên quan đến giao đất giao rừng; 

 - Nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng; 

 - Nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng cộng đồng ở Tây Nguyên. 

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

và phát triển rừng ở Việt Nam 

- Nghiêncứu quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng tiếp cận 

theo hướng quản lý nhà nước bằng pháp luật; 

 - Nghiêncứu quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng tiếp cận 

theo hướng quản lý hành chính nhà nước. 
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1.2. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án chưa được nghiên 

cứu, giải quyết 

 - Chưa có công trình nào nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn xã 

hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên. Nếu có, thì chỉ là những 

nghiên cứu riêng biệt liên quan đến một khía cạnh của xã hội hóa. 

  - Chưa làm rõ được những vấn đề cơ bản liên quan đến xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng là quyền sở hữu rừng, quyền sử dụng rừng, cơ chế 

hưởng lợi từ rừng; vai trò, trách nhiệm và địa vị pháp lý của các bên tham gia 

bảo vệ và phát triển rừng; các mô hình bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, 

bền vững ở Tây Nguyên. 

 - Khi xây dựng chính sách cũng phải mang tính đặc thù và phù hợp 

với văn hóa và phong tục tập quán của người dân địa phương.  

1.3. Những vấn đề Luận án cần tập trung giải quyết 

- Nghiên cứu làm rõ khái niệm, nội hàm, nguyên tắc, các hình thức và 

phạm vi áp dụng đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; làm rõ những 

vấn đề về quyền sở hữu, về quyền sử dụng và cơ chế chia sẻ lợi ích. 

- Làm rõ khái niệm, nguyên tắc, nội dung, sự cần thiết quản lý nhà 

nước đối với xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, nêu rõ vai trò của nhà nước 

trong quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: Tạo hành lang pháp lý, 

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

- Nghiên cứu về chính sách giao đất, giao rừng, hưởng lợi từ rừng, hỗ 

trợ hậu giao rừng, về đầu tư và tín dụng, về liên doanh, liên kết; phân tích, đánh 

giá những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với quản 

lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên, để từ đó 

đề xuất hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng cho phù hợp với điều kiện Tây Nguyên, trình độ năng lực 

của bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước. 
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- Nghiên cứu hoàn thiện các mô hình quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

hiệu quả, bền vững ở Tây Nguyên như: Mô hình lâm nghiệp cộng đồng, mô 

hình đồng quản lý rừng. 

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 

 Có nhiều cách hiểu về xã hội hóa tùy theo hướng tiếp cận. 

 Cách chung nhất, xã hội hóa được hiểu 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 

-  Phải xuất phát từ nhu cầu, khả năng và điều kiện đáp ứng; 

 -  Đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích giữa các bên tham gia; 

- 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; 

- Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch từ lập kế hoạch, 

ra quyết định quản lý, tổ chức thực hiện và phân chia lợi ích; 

-  Phải tuân thủ luật pháp; 

-  Mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, cộng đồng; 

-  Phải đảm bảo tính ổn định, thích ứng và phù hợp; 

- Tôn trọng truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, tập tục.  

2.1.1.3. Các hình thức xã hội hóa 
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- Nhà nước và các thành phần kinh tế khác cùng tham gia cung cấp 

dịch vụ công, nhiều lĩnh vực khác cho xã hội; 

- Nhà nước đặt hàng, nêu các yêu cầu, trả tiền cho các chủ thể khác 

bên ngoài nhà nước cung cấp dịch vụ cho xã hội, công dân; 

- Các cơ quan nhà nước liên kết với các chủ thể khác cung cấp dịch 

vụ; sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội, công dân. 

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 

Khái niệm về bảo vệ và phát triển rừng 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. 

Quan niệm về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: 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, cá nhân vào thực hiện các hoạt 

động đầu tư, quản lý bảo vệ rừng, gây trồng rừng, khai thác sử dụng rừng, 

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 chủ yếu. 

2.1.2.2. Các hình thức xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam 
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Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được nhìn nhận trên ba phương 

diện chính: Xã hội hóa sở hữu về tài nguyên rừng và đất rừng; xã hội hóa về 

đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng; xã hội hóa về tổ chức bảo vệ và sản 

xuất kinh doanh rừng. 

Thực tiễn ở nước ta trong thời gian qua, chủ trương xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng được triển khai thông qua hai hình thức chính:  

Một là, Nhà nước tiến hành giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và đất 

rừng, cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng và các doanh nghiệp 

tư nhân để các chủ thể này trực tiếp đầu tư, quản lý, sử dụng và kinh doanh 

rừng theo pháp luật.  

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

khoán quản lý bảo vệ rừng hoặc theo mô hình đồng quản lý rừng.  

Dù thực hiện hình thức nào thì xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

luôn đòi hỏi có sự tham gia của nhiều chủ thể có liên quan đến rừng: 

- Nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ và phát 

triển rừng; 

- Các thành phần kinh tế do nhà nước làm chủ sở hữu; 

- Các doanh nghiệp tư nhân; các hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng. 

Tùy theo từng loại rừng 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.  

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 và đất rừng cho các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng để tiến hành các hoạt động liên quan đến bảo vệ 

và phát triển rừng 

Giao đất, giao rừng cho các đối tượng: Ban quản lý rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng; Tổ chức kinh tế; Hộ gia đình, cá nhân trong nước; Đơn 
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vị vũ trang nhân dân; Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;Tổ 

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

rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng.  

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

- Các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng gồm: Ngân sách 

nhà nước, vốn huy động, quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 

-  Đầu tư cho lâm nghiệp phải đặc biệt quan tâm tới tính đặc thù; 

- Chính sách đầu tư, thu hút đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. 

c) Mô hình lâm nghiệp cộng đồng  

 Mô hình quản lý rừng cộng đồng 

- Rừng và đất rừng do cộng đồng tự quản lý từ lâu đời; 

- Rừng và đất rừng được chính quyền địa phương giao cho cộng 

đồng quản lý, sử dụng ổn định lâu dài; 

- Hoạt động do cộng đồng tổ chức vì lợi ích của cộng đồng. 

 Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng  

 - 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;  

- Rừng và đất rừng của hộ gia đình và cá nhân tự liên kết thành 

các nhóm hộ cùng quản lý bảo vệ, hỗ trợ, đổi công cho nhau.  

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 

- Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý nhà nước và quyết định 

những vấn đề, nội dung, chính sách liên quan đến huy động sự  tham gia của 
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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. 

- Nhà nước với tư cách là một chủ thể tham gia vào quá trình xã hội 

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

Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về xã hội hóa 

- 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 tất cả các hoạt động có liên 

quan trên tất cả các lĩnh vực đã được quy định.  

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, động viên, khuyến khích, 

hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các chủ thể cùng tham gia. 

- Nhà nước đóng vai trò trọng tài, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử 

lý vi phạm. 

2.2.1.2. Quan niệm quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng  

 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 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 

-  Nguyên tắc phân cấp cho chính quyền địa phương; 

-  Nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia; 

-  Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc; 

- Nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững rừng. 
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2.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 

- Ban hành hệ thống chính sách, pháp luật để thực hiện việc xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng; 

- Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa bảo vệ và phát 

triển rừng; 

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng. 

 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, cho thuê rừng; 

 - Về đầu tư và thu hút đầu tư; 

- Về lâm nghiệp cộng đồng. 

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 giao đất, giao rừng 

 - Nhà nước thành lập bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp để tổ chức triển khai hỗ trợ công tác giao đất, giao rừng; 

 - Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nội 

dung liên quan đến giao đất, giao rừng; hỗ trợ kỹ thuật, khuyến lâm; 

 - Cung cấp, phân bổ nguồn lực cho công tác giao đất, giao rừng.  

Về tổ chức thực hiện chính sách đầu tư và thu hút đầu tư 

 - Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư phát triển rừng đặc dụng; 

 - Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư phát triển rừng sản xuất;  

- Về tổ chức triển khai mô hình lâm nghiệp 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 

- Về giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; 
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- Về đầu tư và thu hút đầu tư; 

- Về lâm nghiệp cộng đồng. 

2.2.4. Vai trò của quản lý nhà nước về xã hội hóa  bảo vệ và phát triển 

rừng 

- Đảm bảo cho quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng phát triển 

theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, tuân thủ theo đúng pháp luật của 

Nhà nước và đạt được mục tiêu đề ra. 

- Nhà nước phải có trách nhiệm hướng dẫn và tạo môi trường ổn định, 

thuận lợi cho chủ thể này khi tham gia vào quá trình này. 

- Nhà nước có một vai trò quan trọng 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. 

- Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và xử lý vi 

phạm trong quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; định hướng và 

điều chỉnh các hoạt động này đi đúng hướng, đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

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 

2.3.1. Kinh nghiệm của các nước ở châu Âu 

2.3.2. Kinh nghiệm của một số nước Châu Phi 

2.3.3. Kinh nghiệm ở các nước Châu Á 

2.3.4. Những kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam 

- Quy định rõ quyền sở hữu và quyền sử dụng rừng và đất rừng để 

khuyến khích các nhà đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng. Các chính sách 

này phải tạo điều kiện thuận lợi hơn là cấm đoán và cưỡng chế. 

- Cần phải công khai, minh bạch trong việc quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng rừng và đất rừng nhằm bảo vệ lợi ích của các bên tham gia; phân cấp 
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quản lý rừng cho chính quyền địa phương và cộng đồng theo hướng gắn quyền 

lợi với trách nhiệm và điều kiện đi kèm. 

- Chuyển từ quản lý theo sự áp đặt sang động viên, khuyến khích, 

hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ người dân; người dân địa 

phương đều được tham gia một cách đầy đủ, trọn vẹn ở mọi cấp độ. 

- Tạo nguồn thu nhập và sinh kế bền vững cho người địa phương. 

- Giảm tối đa các thủ tục không cần thiết 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 trong quá trình tham gia. 

- Xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Luận án đã làm rõ một số vấn đề về lý luận như sau: 

- Nghiên cứu quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng để làm rõ một số khái niệm công cụ cơ bản như: Xã hội hóa; xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng; quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát 

triển rừng và một số khái niệm liên quan như: Bảo vệ rừng; phát triển rừng; 

bảo vệ và phát triển rừng; lâm nghiệp cộng đồng.  

- Làm rõ những nguyên tắc cơ bản xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng, trên cơ sở đó làm rõ nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về xã hội 

hóa bảo vệ và phát triển rừng;  

-  Làm rõ những nội dung cơ bản của xã hội hóa bảo vệ và phát triển 

rừng và quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: (1) giao 

đất, giao rừng, 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; (2) đầu tư và thu hút đầu 

tư của các chủ thể khác ngoài xã hội vào các hoạt động bảo vệ và phát triển 

rừng; (3) phát triển lâm nghiệp cộng đồng. 
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- Làm rõ nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển 

rừng đối với từng nội dung của xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng  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 xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng trên 

thực tiễn; (2) tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa bảo vệ và 

phát triển rừng; (3) thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá 

trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng. 

-  Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rừng của các nước và một số vấn đề 

rút ra có thể tham khảo áp dụng ở Việt Nam. 

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XHH 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 

3.1.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội 

3.1.1.3. Về văn hóa, truyền thống 

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 

3.1.2.2. Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

3.1.3. Nhận xét 

3.2. Thực trạng xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 

3.2.1. Giao đất, giao rừng 

3.2.1.1. Những kết quả đạt được 

3.2.1.2. Những khó khăn, hạn chế trong giao đất, giao rừng ở Tây Nguyên 

3.2.1.3. Những nguyên nhân chủ yếu 

3.2.2. Đầu tư và thu hút đầu tư 
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3.2.3. Lâm nghiệp cộng đồng 

3.2.3.1. Mô hình quản lý rừng cộng đồng 

3.2.3.2. Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

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     

-  Văn bản áp dụng chung cho cả nước; 

-  Văn bản áp dụng riêng cho Tây Nguyên. 

  3.3.1.2. Tổ chức thực hiện việc giao đất, giao rừng 

- Thành lập bộ máy quản lý nhà nước về giao đất, giao rừng; 

- Về phân công thực hiện; 

- Nguồn lực để triển khai giao đất, giao rừng. 

3.3.1.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về giao đất, giao rừng 

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 

- Về đầu tư và thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng cho cả 

nước; 

-Về đầu tư, thu hút đầu tư trong bảo vệ và phát triển rừng cho Tây 

Nguyên. 

3.3.2.2. Tổ chức thực hiện về đầu tư và thu hút đầu tư 

3.3.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về đầu tư và thu hút đầu tư 

3.3.3. Quản lý nhà nước về lâm nghiệp cộng đồng ở Tây Nguyên 

3.3.3.1. Ban hành hệ thống văn bản pháp luật về lâm nghiệp cộng đồng 

3.3.3.2. Hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng trong quản lý rừng 
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- Hỗ trợ về vật chất; 

- Hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng;  

- Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài vào bảo vệ và phát triển rừng. 

3.3.3.3. Kiểm soát và điều tiết hưởng lợi từ rừng 

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 

3.4.2. Hạn chế 

3.4.2.1. Về giao đất, giao rừng 

3.4.2.2. Về đầu tư và thu hút đầu tư 

3.4.2.3. Về lâm nghiệp cộng đồng 

3.4.3. Nguyên nhân  

3.4.3.1. Về giao đất, giao rừng 

3.4.3.2. Về đầu tư và thu hút đầu tư 

3.4.3.2. Về lâm nghiệp cộng đồng 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Nghiên cứu, phân tích thực tiễn quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng 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 xã 

hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, đó là các chính sách liên quan đến giao đất, 

giao rừng, cho thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá 

nhân và cộng đồng; chính sách về khuyến khích, thu hút đầu tư cho bảo vệ và 

phát triển. Kết quả là đã bước đầu thu hút được các chủ thể tham gia vào việc 

đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng; ý thức bảo vệ rừng của người dân và xã hội 

ngày một nâng cao; rừng đã được bảo vệ tốt hơn. Thông qua các hoạt động 
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thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời xử lý các sai phạm trong giao đất, giao 

rừng, trong các dự án đầu tư, kịp thời định hướng và điều chỉnh các hoạt động 

xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đi đúng hướng và đạt được mục tiêu đề 

ra. 

Mặt hạn chế: Chưa làm tốt công tác điều tra, quy hoạch và phổ biến 

pháp luật trước khi tiến hành giao đất, giao rừng cho người dân; đối tượng 

rừng giao chưa phù hợp với đối tượng nhận giao đất, giao rừng và mang tính 

áp đặt; chính sách hỗ trợ sau giao đất, giao rừng không phù hợp và kém hiệu 

quả; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức giám sát quá trình 

giao đất, giao rừng chưa chặt chẽ, thống nhất; mất cân đối trong đầu tư; thiếu 

chặt chẽ 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 bảo vệ và phát triển rừng; 

chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng chưa được mở rộng và cơ chế 

thu, chi còn phức tạp; cơ sở pháp lý và chính sách liên quan đến lâm nghiệp 

cộng đồng 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.  

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên phần lớn liên quan đến chính sách, 

thể chế của nhà nước Trung ương và vai trò quản lý nhà nước của địa phương; 

Nhà nước chưa xây dựng hệ thống sách đặc thù liên quan đến xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; chưa xây dựng được các mô hình lâm 

nghiệp cộng đồng 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. 

Bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên chỉ thành công khi có sự tham 

gia 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 
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một chủ rừng thực sự; người dân phải được hưởng lợi nhiều hơn từ các hoạt 

động bảo vệ và phát triển rừng, xứng đáng với công sức bỏ ra. 

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 và 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  

4.1.1.2. Ở Tây Nguyên 

4.1.2. Định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp 

-  Thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào ngành lâm nghiệp; 

-  Chuyển đổi nền lâm nghiệp nhà nước sang nền lâm nghiệp xã hội; 

-  Chính sách, pháp luật hướng đến phát triển lâm nghiệp bền vững; 

-  Hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

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 quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và 

phát triển rừng ở Tây Nguyên 

 - Bảo vệ và phát triển rừng phải gắn với đảm bảo môi trường sinh thái 

và sinh kế người dân; 

 - Phát huy tính tự chủ, tự quản của người dân và cộng đồng địa 

phương theo truyền thống, luật tục; 

 - Ban hành những chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế, 

văn hóa truyên thống, xã hội vùng Tây Nguyên. 

4.1.3.2. Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng trong 

xu thế đổi mới 
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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 

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 

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  

4.2.1.3. Cần quy định cụ thể những nội dung liên quan đến khai thác, sử 

dụng rừng và hưởng lợi 

4.2.1.4. Các chính sách liên quan đến tài chính, đầu tư, tín dụng, thuế, đào 

tạo, khuyến lâm 

4.2.1.5. Hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đếnliên doanh, liên kết trong 

bảo vệ và phát triển rừng 

4.2.1.6. Hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan phát triển lâm nghiệp cộng 

đồng 

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 

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 

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 

  - Bố trí đủ kinh phí cho triển khai công tác giao đất, giao rừng, cho 

thuê rừng, cho việc hỗ trợ, kiểm tra, giám sát sau giao đất, giao rừng;  

 - Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông trong 

vùng nguyên liệu tập trung; 
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 - Triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư 

trong và ngoài khu vực Tây Nguyên cho bảo vệ và phát triển rừng;     

 - Trước khi giao đất, giao rừng, thông tin về quỹ đất phải được công 

khai, minh bạch để người dân tiếp cận dễ dàng, bình đẳng, kịp thời; 

 - Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo thị trường; 

 - 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; 

 - 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; 

- Các tỉnh Tây Nguyên phải có sự phối hợp liên tỉnh, liên ngành trong 

việc xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp. 

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 

 - Thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác; 

- Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát; 

 - Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật liên quan đến giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban ngành với ủy ban nhân dân 

các cấp trong việc quản lý, giám sát các dự án đầu tư trồng rừng. 

4.3. Hoàn thiện mô hình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây 

Nguyên 

4.3.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động các công ty lâm nghiệp nhà nước 

ở Tây Nguyên  

4.3.1.1. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 1  

4.3.1.2. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 2  

4.3.1.3. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 3  
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4.3.1.4. Tổ chức, đổi mới mô hình công ty lâm nghiệp thuộc nhóm 4  

4.3.2. Mô hình quản lý rừng cộng đồng  

4.3.2.1. Thành lập tổ chức quản lý rừng cộng đồng  

4.3.2.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý rừng cộng đồng và 

các bên liên quan 

-  Quy chế  hoạt động của Hội đồng quản lý rừng cộng đồng; 

-  Quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng; 

-  Quy chế quản lý, sử dụng quỹ và cơ chế hưởng lợi; 

- Quy chế phối hợp giữa các bên liên quan. 

4.3.2.3. Hoàn thiện cách thức giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý 

rừng  

4.3.2.4. Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 

4.3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ từ bên ngoài đối với quản lý rừng cộng đồng 

-  Hỗ trợ về mặt pháp lý và thể chế; 

-  Hỗ trợ về mặt kỹ thuật; 

-  Hỗ trợ về tài chính. 

4.3.3. Mô hình đồng quản lý rừng   

4.3.3.1. Các yếu tố cấu thành tổ chức trong mô hình 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 cộng đồng dân cư thôn; 

-  Thực hiện hỗ trợ cây giống trồng rừng sản xuất; 

-  Thực hiện trồng rừng liên kết; 

-  Hỗ trợ các mô hình cải thiện sinh kế . 

-  Xây dựng kế hoạch đồng quản lý rừng;  

-  Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng;  

- Xây dựng quy chế đồng quản lý rừng cộng đồng.  

4.3.3.2. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia 
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- Trách nhiệm của các bên tham gia: Công ty lâm nghiệp, ban quản lý 

rừng; chính quyền xã; cộng đồng dân cư thôn; 

- Quyền lợi của các bên tham gia. 

4.3.3.2. Cơ chế hoạt động của  mô hình đồng quản lý rừng 

 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. 

Định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp là 

khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào bảo vệ và phát triển 

rừng; phát triển bền vững và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia trong 

bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển các mô 

hình liên doanh, liên kết trong bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích phát 

triển lâm nghiệp cộng đồng. 

Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý 

nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng, gồm:  

- Hoàn thiện về hệ thống chính sách pháp luật để thúc đẩy quá trình xã 

hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; 

- Hoàn thiện tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo 

vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với quá trình xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên về giao đất, giao rừng, đầu tư và thu 

hút đầu tư, phát triển các mô hình lâm nghiệp cộng đồng. 

- Hoàn thiện các mô hình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng: Đổi 

mới tổ chức và hoạt động của các công ty lâm nghiệp nhà nước ở Tây Nguyên; 

mô hình quản lý rừng cộng đồng; mô hình đồng quản lý rừng. 
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KẾT LUẬN 

 Kết quả nghiên cứu lý luận 

Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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 và cộng đồng vừa là đối tượng hướng 

tới vừa là lực lượng chính trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng. 

Xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng được nhìn nhận trên ba 

phương diện chính là xã hội hóa về sở hữu rừng và đất rừng; xã hội hóa 

về đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng; xã hội hóa về tổ chức sản xuất, 

kinh doanh rừng, thông qua các chính sách về giao đất, giao rừng, cho 

thuê rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng; đầu tư và thu hút đầu tư cho bảo 

vệ và phát triển rừng; phát triển lâm nghiệp cộng đồng.  

Trong quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng 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, thu hút sự tham gia 

của tất cả các chủ thể xã hội vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức 

thực hiện, điều tiết, giám sát và dẫn dắt quá trình xã hội hóa bảo vệ và phát 

triển rừng đạt được mục tiêu đề ra. 

Vấn đề đặt ra đối với Nhà nước trong quản lý nhà nước về xã hội 

hóa bảo vệ và phát triển rừng là phải làm rõ được quyền và nghĩa vụ của 

các bên tham gia, quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền hưởng lợi từ 

rừng; Nhà nước phải tạo ra cơ chế để các chủ thể có thể thực hiện được 

các quyền này trên thực tế. 

Kết quả nghiên cứu thực tiễn 

- Mặt mạnh: việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách pháp 

luật của Nhà nước liên quan đến xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng đối 

với cả nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng về: Giao đất, giao rừng, 
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thu hút đầu tư, phát triển lâm nghiệp cộng đồng 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 bảo vệ và phát triển rừng. 

- Những hạn chế: 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; chính sách liên quan đến sử 

dụng và hưởng lợi từ rừng; chưa xây dựng được khung pháp lý liên 

quan đến lâm nghiệp cộng đồng. 

Kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp  

- 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 về giao đất, giao rừng cho 

hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng; về khai thác, sử dụng tài nguyên 

rừng; hưởng lợi từ rừng; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các hoạt 

động đầu tư, bảo vệ, kinh doanh rừng. 

- Hoàn thiện tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về xã hội hóa 

bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên liên quan đến việc hoàn thiện tổ 

chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; 

công tác lập quy hoạch, kế hoạch. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát  quá trình xã hội hóa bảo vệ 

và phát triển rừng. 

- Đề xuất tổ chức, đổi mới các công ty lâm nghiệp. 

  - Đề xuất các mô hình quản lý rừng bền vững./. 


