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 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận và thực tiễn rút ra từ kết quả 
nghiên cứu đề tài luận án như sau: 

Về lý luận, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án củng cố, bổ sung các 
khái niệm về xã hội hóa, khái niệm về bảo vệ và phát triển rừng, về lâm nghiệp cộng 
đồng; đưa ra các khái niệm mới về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; khái niệm về 
quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng; xác định rõ những nguyên tắc, 
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. Từ 
những nghiên cứu về mô hình quản lý rừng có sự tham gia của các nước trên thế giới, 
luận án đã đưa ra những bài học kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam. 

Về thực tiễn, trên cơ phân tích, đánh giá những thành công, hạn chế và xác định 
nguyên nhân cơ bản của những thành công và hạn chế trong quá trình xã hội hóa bảo vệ 
và phát triển rừng cũng như quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở 
Tây Nguyên; phân tích những quan điểm, định hướng về xã hội hóa lâm nghiệp ở Việt 
Nam và Tây Nguyên, 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, Luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm 
tăng cường quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên; đề 
xuất một số mô hình quản lý bảo vệ rừng có sự tham gia  của người dân và phương án 
sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty lâm nghiệp ở Tây Nguyên. 

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 quản lý công, lâm 
nghiệp, luật học. 
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