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Viện Phát triển  

Doanh Nhân Cộng đồng 

(CENDI) 

CV số:16/ 27/4/2017 

 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

====================== 

 
Góp ý và kiến nghị chi tiết sửa đổi các Điều Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (Dự thảo số 5) 

dự kiến trình kỳ họp thứ 3,  Quốc hội Khóa XIV,  tháng 5 năm 2017 
Sửa đổi Điều 4, 5,  6, 7, 19, 21, 24, 34, 66, 69, 72; 76, 92 và Điều 95. 

Gộp các điều 42,43,44,45 thành 1 điều: “Quyền và nghĩa vụ đối với hộ gia đình, cá nhân khi được 

Nhà nước giao rừng, cho thê rừng, thuê đất để trồng rừng”, 

Bổ sung thêm 1 điều sau Điều 92 và trước Điều 93: “Trách nhiệm của Nhà nước về rừng đối 

với dân tộc thiểu số”: Nhà nước có chính sách đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phụ 

thuộc vào rừng được giao rừng gắn với quyền sử dụng đất để sản xuất nông lâm nghiệp, bảo vệ 

nguồn nước, thực hành văn hóa tín ngưỡng. 

Bổ sung Điều mới: “Giám sát của Công dân và xử lý vi phạm về Rừng 

 

Kính gửi:  Ban soạn thảo luật “Bảo vệ và Phát triển Rừng”; 

Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Vụ Pháp chế - Tổng cục quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường; 

Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương; 

Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; 

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. 
 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 

03/12/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005 (Luật BV và PTR 2004). Sau hơn 10 năm 

thực hiện, Luật BV&PTR 2004 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội 

trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, chuyển từ nền lâm nghiệp quốc doanh là chủ yếu sang nền 

lâm nghiệp nhân dân, đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia; kinh tế lâm nghiệp từ chủ yếu 

dựa vào khai thác, lợi dụng rừng tự nhiên sang bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng rừng mới, 

gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp với phát huy vai trò môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và an 

sinh xã hội. Hộ gia đình và cộng đồng dâc cư các dân tộc ngày càng tham gia tích cực và phát huy 

hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng góp 

phần quan trọng bảo vệ vệ môi trường sinh thái, ổn định xã hội và an ninh quốc phòng. Bên cạnh 

những thành tựu quan trọng đạt được, quá trình thực thi Luật BV& PTR 2004 đã bộc lộ nhiều tồn tại, 

hạn chế chưa đủ khả năng ngăn chặn được tình trạng phá rừng, suy giảm chất lượng rừng tự nhiên; 

chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa thực sự phát huy được bản sắc văn hóa, sinh 

kế và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số…, gây ra tình trạng tranh chấp lấn chiếm rừng và đất 

rừng, thu nhập của người làm nghề rừng chưa đảm bảo... Do vậy, việc sửa đổi Luật BV&PTR2004 là 

cần thiết và kịp thời nhằm quản lý, sử dụng, bảo vệ rừng hiệu quả theo hướng bền vững, đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và đồng bộ với các Luật liên quan khác mới 

được sửa đổi sau Hiến pháp 2013. 

Ngày 29/7/2016, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 

số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình 
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xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, trong đó giao Chính phủ tổ chức xây dựng dự án Luật 

BV&PTR (sửa đổi). Ngày 01/3/2017, Chính phủ đã trình hồ sơ Dự án Luật BV&PTR (sửa đổi) để 

Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội 

khóa XIV vào tháng 5/2017.  

Dự án Luật BV&PTR (sửa đổi) gồm có 12 Chương, 97 Điều. So với Luật BV&PTR 2004, Dự 

án Luật BV&PTR (sửa đổi) bổ sung 4 Chương mới, kế thừa 8 điều, sửa đổi 60 điều; bổ sung mới 29 

điều, bỏ 19 điều. Dự thảo có bổ sung 4 Chương mới là Chế biến, thương mại lâm sản; Hợp tác quốc 

tế trong lâm nghiệp; Giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; và Quản lý nhà nước về lâm 

nghiệp. Dự thảo được thiết kế xây dựng trên quan điểm tiếp cận theo chuỗi giá trị về rừng; từ quản 

lý, bảo vệ phát triển rừng đến khai thác chế biến, thương mại và dịch vụ liên quan đến rừng và sản 

phẩm từ rừng. Liên quan đến chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư các dân tộc, Dự thảo đã 

có một số điều chỉnh tích cực tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng, đặc biệt là 

các buôn, làng thuộc các tộc người thiểu số có được không gian sinh tồn cơ bản và phát huy bản 

nguồn vốn tri thức địa phương, phát huy bản sắc văn hóa tham gia tích cực và  hiệu quả vào sự 

nghiệp bảo vệ phát triển rừng để bảo vệ môi trường sinh thái và ổn định an ninh chính trị xã hội.  

Thực hiện triệt để Chi thị 13-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam ngày 12 tháng 1 năm 2017 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo 

vệ và phát triển rừng; đặc biệt tại điểm 2 và 3 của Chị thị 13;  

Căn cứ kết quả giao đất giao rừng của Viện phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI) và  

các tổ chức tiền thân của CENDI là TEW –CHESH-CIRD- SPERI-CIRUM nay gọi là Liên minh 

Chủ quyền Sinh kế (LISO) từ những năm 1995 đến nay trên các tỉnh Lao cai, Sơn la, Nghệ an, Hà 

tĩnh, Quảng bình, Dak Lak, Gia lai, Kontum và tỉnh Luang Prabang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào với gần 90.000 ha rừng và đất  được giao tới hơn 100 cộng đồng bản làng và hơn 10.000 hộ gia 

đình các tộc người quản lý sử dụng;    trên cơ sở lồng ghép tri thức và luật tục của tộc người, với 

những qui định phù hợp với thực tiễn của Luật Đất đai 2003-2013, ,  Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 

2004, đặc biệt là thông tư 20/BNNPNT/2016 thay thế thông tư 38, xem xét vị trí vai trò đặc thù của 

rừng cộng đồng, rừng tâm linh, rừng truyền thống bảo vệ nguồn nước và đất rừng đối với sinh kế, 

văn hóa, phong tục tập quản của các dân tộc; xem xét tính hợp Hiến, đồng bộ với các Bộ Luật, Luật 

khác liên quan và nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng 

các dân tộc đại diện vùng miền phía Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên tại “Hội thảo Góp ý Dự thảo 

Luật BV&PTR (sửa đổi)” ngày 26/4/2017 do Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức, Viện Phát triển 

Doanh nhân Cộng đồng có ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung một số vấn đề của Dự thảo sau đây, đảm 

bảo cuộc sống văn hóa xã hội, chính trị kinh tế thực tiễn của các Tộc người được Pháp luật công 

nhận: 

(Giải trình nội dung các điều đề nghị sửa đổi, bổ sung ở phụ lục kèm theo) 

1. Điều 4: Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

 Bổ sung từ “đảm bảo” đầu câu của khoản 1; 

 Bổ sung vào khoản 1 nguyên tắc về quyền tiếp cận rừng tự nhiên đối với cộng đồng dân cư 

tại chỗ sinh sống phụ thuộc vào rừng từ lâu đời và nguyên tắc công khai, minh bạch, sự tham 

gia trong hoạt động lâm nghiệp; 

 Bổ sung thuật ngữ “cộng đồng dân cư” vào sau từ “tổ chức” của khoản 5. 

=>Khoản 1 – Điều 4 viết lại như sau: 
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1. Đảm bảo: 

-  Quản lý rừng bền vững cả về diện tích rừng, chất lượng rừng, đảm bảo hài hòa các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị dịch vụ 

môi trường rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Cộng đồng dân cư tại chỗ sống gắn bó lâu đời với rừng tự nhiên được quyền bảo vệ rừng, 

bảo tồn đa dạng sinh học, được đi vào rừng, được thu hái lâm sản phục vụ nhu cầu hàng ngày, thực 

hành tín ngưỡng gắn với rừng, thực hành các trí thức địa phương trong rừng tự nhiên;  

- Công khai, minh bạch và đảm bảo sự tham của các bên liên quan, đặc biệt là các  hộ gia 

đình, các cộng đồng tại chỗ trong các hoạt động lâm nghiệp”. 

=>Khoản 5, Điều 4 viết lại như sau: 

 5. Phát triển lâm nghiệp bền vững là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân 

cư, hộ gia đình, cá nhân,Nhà nước phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý lâm nghiệp, đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp, bảo đảm sự tham gia của các thành phần kinh tế. 

2. Điều 5: Phân loại rừng 

Đề nghị sửa đổi bổ sung Điều 5 như sau: 

 Quy định rõ “rừng tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng dân cư các dân tộc” vào điểm d, khoản 

1 (đối với rừng đặc dụng); 

 Bổ sung vào cuối điểm a của khoản 2 (đối với rừng phòng hộ) “Rừng bảo vệ nguồn nước của 

cộng đồng dân cư” và bổ sung điểm c vào khoản 2: “Rừng thuộc khu vực biên giới phục vụ an 

ninh quốc phòng” 

 Bổ sung vào cuối khoản 3 “rừng khai thác lâm sản chung của cộng đồng dân cư các dân tộc” 

=>Điểm d, khoản 1 (tiêu chí rừng đặc dụng) được viết lại như sau: 

“d) Khu bảo vệ cảnh quan gắn với bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp; bảo tồn di tích 

lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, rừng tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng dân cư các dân tộc;” 

=>Khoản 2 – Điều 5 (tiêu chí rừng phòng hộ) được viết lại như sau: 

2. Rừng phòng hộ sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống 

sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, gồm:  

a) Rừng phòng hộ đầu nguồn; Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư;  

b) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.  

c)Rừng thuộc khu vực biên giới phục vụ an ninh quốc phòng 

Khoản 3 – Điều 5 (Rừng sản xuất) được viết lại như sau: 

3. Rừng sản xuất là các khu rừng sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh lâm sản trong khả 

năng chịu đựng của hệ sinh thái rừng; rừng thu hái lâm sản chung của cộng đồng dân cư các dân 

tộc 

3. Điều 6: Phân định ranh giới rừng 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

 Bổ sung khoản 2 :Việc định danh của tiểu khu, khoảnh, lô phải kèm theo tên địa phương của 

khu rừng; 

 Chuyển khoản 2 của Dự thảo thành khoản 3 - Điều 6 (phân định ranh giới rừng).  
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=>Khoản 2 và khoản 3 được viết lại như sau: 

2. Việc định danh của tiểu khu, khoảnh, lô phải kèm theo tên địa phương của khu rừng; 

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện phân 

định ranh giới rừng tại Điều này. 

4. Điều 7: Sở hữu rừng 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

- Cần điều chỉnh các hình thức sở hữu rừng tương thích với các hình thức sở hữu theo quy 

định của Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013; 

- Bổ sung quy định sở hữu rừng đối với hộ, cộng đồng dân cư tự khoanh nuôi phục hồi rừng 

tự nhiên từ diện tích không còn rừng trên diện tích có nguồn gốc là rừng tự nhiên bị khai thác trắng 

và sở hữu rừng trồng bổ sung cây lâm nghiệp bản địa vào rừng tự nhiên được giao để làm giàu rừng. 

=> Điều 7 (Các hình thức sở hữu rừng) được viết lại như sau: 

1. Sở hữu toàn dân: Rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước đầu tư thuộc sở hữu toàn dân do 

Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước trao quyền sử dụng rừng gắn với quyền sử dụng đất cho 

các chủ rừng. 

2. Sở hữu riêng: 

a). Rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế 

rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật. 

b) Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân được sở hữu rừng gắn với quyền sử dụng đất khi tự đầu tư 

khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên từ diện tích không còn rừng có nguồn gốc là rừng tự nhiên; 

được sở hữu rừng trồng bổ sung cây lâm nghiệp bản địa vào rừng tự nhiên được giao để làm giàu 

rừng.  

3. Sở hữu chung 

a) Rừng trồng do cộng đồng dân cư đầu tư; nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận thừa kế rừng 

từ chủ rừng khác theo quy đinh của pháp luật. 

b) Cộng đồng dân cư được sở hữu rừng gắn với quyền sử dụng đất khi tự đầu tư khoanh nuôi 

phục hồi rừng tự nhiên từ diện tích không còn rừng có nguồn gốc là rừng tự nhiên; Được sở hữu 

rừng trồng bổ sung cây lâm nghiệp bản địa vào rừng tự nhiên được giao để làm giàu rừng; Được sở 

hữu rừng văn hóa tín ngưỡng quản lý truyền thống từ trước năm 1993 gắn với quyền sử dụng đất. 

 

5. Điều 19: Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

Đề nghị bổ sung khoản 3,4,5 mới vào Điều 19 như sau: 

3. Đảm bảo tôn trọng không gian sinh tồn, phong tục tập quán quản lý rừng của cộng đồng 

dân cư các dân tộc; 

4. Đảm bảo hộ, cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng, có truyền thống quản lý bảo vệ rừng 

được giao rừng và được thuê rừng gắn với quyền sử dụng đất để thực hành sinh kế, văn hóa tín 

ngưỡng gắn với rừng, tùy điều kiện tại địa phương. 

5. Đảm bảo người dân tại địa phương và các bên liên quan được biết, được tham gia, được 

giám sát và đảm bảo công khai, minh bạch trong giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển 

mục đích sử dụng rừng. 

6. Điều 21: Giao rừng 
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Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

 Bỏ cụm từ “cộng đồng dân cư”, “văn hóa”, “tín ngưỡng” của  điểm c, khoản 1 và bổ sung 

điểm e vào khoản 1; 

 Bổ sung vào cuối khoản 2 (rừng phòng hộ): “Cộng đồng dân cư được giao rừng bảo vệ nguồn 

nước, rừng bảo vệ môi trường mà họ đang quản lý, sử dụng theo truyền thống” 

 Bổ sung vào cuối điểm a, khoản 3 (rừng sản xuất): “Cộng đồng dân cư được giao khu rừng 

khai thác lâm sản chung và khu rừng sản xuất khác theo nhu cầu”. 

=> Viết lại điểm c khoản 1 và bổ sung điểm e mới vào khoản 1 (rừng đặc dụng) như sau: 

c) Ban quản lý, tổ chức trong nước đối với khu bảo vệ cảnh quan gắn với bảo vệ môi trường 

đô thị, khu công nghiệp, bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,. 

e) Cộng đồng dân cư được giao khu rừng tâm linh tín ngưỡng mà họ đang quản lý và sử dụng 

theo truyền thống. 

=> Khoản 2 (Rừng phòng hộ) viết lại như sau: 

2. Rừng phòng hộ: Ban quản lý rừng phòng hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cư trú 

hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng hộ, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế 

trong nước. Cộng đồng dân cư được giao khu rừng bảo vệ nguồn nước, rừng bảo vệ môi trường mà 

họ đang quản lý và sử dụng theo truyền thống. 

=> Điểm a, khoản 3 (rừng sản xuất) viết lại như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có diện 

tích rừng, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Cộng đồng dân cư được giao khu rừng khai thác lâm sản 

chung đang quản lý theo truyền thống và khu rừng sản xuất khác theo nhu cầu. 

7. Điều 24: Chuyển mục đích sử dụng rừng 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung: Khoản 3, Điều 24 phân thành 2 điểm a và b: 

 Điểm a quy định đối với việc chuyển mục địch sử dụng rừng tự nhiên;  

 Điểm b quy định đối với việc chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng và đất lâm nghiệp 

chưa có rừng. 

=> Khoản 3 – Điều 24 sửa đổi như sau: 

3. Thẩm quyền giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng rừng: 

a). Đối với rừng tự nhiên: Không chuyển diện tích đất có rừng tự nhiên sang các loại đất 

khác, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do 

Chính phủ quyết định; 

b). Đối với rừng trồng và đất lâm nghiệp chưa có rừng: Chuyển các điểm a,b,c của khoản 3, 

Điều 24 – Dự thảo 5 thành các gạch đầu dòng của điểm b mới. 

8. Điều 34 và từ điều 42 đến 46: Quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng; quyền hộ gia đình, cá 

nhân và cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất cho thuê đất 

trồng rừng 

a. Bổ sung Quyền chung của chủ rừng (Điều 34)  

Bổ sung vào cuối khoản 3 – Điều 34 (quyền chung của chủ rừng) quyền liên doanh, liên kết 

về du lịch sinh thái, nghiên cứu, đào tạo.  

=> Khoản 3 – Điều 34 được viết lại như sau: 
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3. Được sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp kết hợp theo quy chế quản lý rừng; 

được hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng theo chính sách của Nhà nước; Được liên kết, liên doanh về 

du lịch sinh thái, nghiên cứu, đào tạo phù hợp với quy định của pháp luật. 

b. Sửa đổi, bổ sung Quyền và Nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân:  

Gộp các điều 42,43,44,45 thành 1 điều: “Quyền và nghĩa vụ đối với hộ gia đình, cá nhân khi 

được Nhà nước giao rừng, cho thê rừng, thuê đất để trồng rừng”, trong đó phân ra các trường hợp 

giao, cho thuê với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung: 

 Bổ sung quy định ghi cả tên vợ và chồng khi công nhận quyền sử dụng rừng, sở hữu rừng 

trồng gắn với quyền sửi dụng đất;  

 Bổ sung quy định quyền được Nhà nước bảo đảm kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên trong vùng chưa có dịch vụ môi trường rừng;  

 Bổ sung quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tăng, cho, thế chấp, góp vốn bằng 

giá trị rừng cần gắn với quyền sử dụng đất tương ứng để phù hợp với Luật Đất đai. 

=> Điều 42,43,44,45 được gộp  và viết lại xem phần phụ lục (mục 8) 

c. Bổ sung Quyền của cộng đồng dân cư: 

Bổ sung vào điểm b, khoản 1, Điều 46: Đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên trong vùng chưa có dịch vụ môi trường rừng. 

=> Điểm b, khoản 1, Điều 46 viết lại như sau: 

b) Được Nhà nước bảo đảm kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Được đảm bảo 

kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong vùng chưa có dịch vụ môi trường rừng.  

9. Điều 66, 69, 72: Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất của 

hộ, cộng đồng dân cư  

a. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 66: Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng: 

- Sửa đổi điểm d, khoản 2 Điều 66:  

“d) Đối với rừng tín ngưỡng do cộng đồng dân cư quản lý từ lâu đời thì được quản lý và sử 

dụng theo quy ước quản lý bảo vệ rừng cộng đồng.” 

- Bổ sung khoản 6 vào Điều 66:  

“6. Người dân sống ở trong rừng đặc dụng được thu hái lâm sản phụ cho nhu cầu hàng ngày 

theo quy chế giữa tổ chức quản lý rừng và cộng đồng dân cư tại chỗ mà không làm ảnh hưởng đến 

đặc tính của rừng đặc dụng” 

b. Đề nghị bổ sung khoản 5 vào Điều 69: Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ: 

“5) Rừng bảo vệ nguồn nước do hộ và cộng đồng dân cư quản lý thì được khai thác lâm sản 

chính phục vụ mục đích gia dụng theo quy ước của cộng đồng, được UBND cấp xã, cấp huyện và  

Kiểm lâm địa bàn kiểm tra xác nhận”. 

c. Đề nghị bổ sung khoản 3 và 4 vào Điều 72: Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất: 

“3) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên do hộ và cộng đồng quản lý, được khai thác lâm sản 

chính phục vụ gia dụng và cộng đồng theo quy ước của cộng đồng và được UBND xã, UBND huyện 

và Kiểm lâm địa bàn kiểm tra xác nhận”. 

 “4) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên do hộ gia đình quản lý, khi khai thác lâm sản chính để 

bán (mục đích thương mại) phải được UBND huyện phê duyệt”. 



7 

 

10. Điều 76: Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Đề nghị bổ sung khoản 6 vào Điều 76:  

“6. Nhà nước quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và điều tiết việc chi trả bảo vệ 

rừng cho các chủ rừng trong các lưu vực có dịch vụ môi trường rừng; giữa lưu vực có dịch vụ môi 

trường rừng và lưu vực chưa có dịch vụ môi trường rừng.” 

 

11. Điều 92: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp  

Đề nghị Bổ sung khoản 7 (trách nhiệm người đứng đầu) vào Điều 92:  

“7. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm chính đối với các vụ 

phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ 

chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.” 

12. Trách nhiệm của Nhà nước về rừng, đất rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Dự thảo 

chưa quy định) 

Đề nghị bổ sung thêm 1 điều sau Điều 92 và trước Điều 93: 

Điều…..: Trách nhiệm của Nhà nước về rừng đối với dân tộc thiểu số 

Nhà nước có chính sách đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phụ thuộc vào 

rừng được giao rừng gắn với quyền sử dụng đất để sản xuất nông lâm nghiệp, bảo vệ nguồn nước, 

thực hành văn hóa tín ngưỡng.  

13. Điều 95: Chức năng của Kiểm lâm  

Đề nghị sửa đổi khoản 1, Điều 95: Bỏ nội dung “trực tiếp bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân 

ở nơi Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê và ở những khu rừng đặc dụng, phòng hộ quan trọng” ra 

khỏi chức năng của Kiểm lâm. 

=> Khoản 1, Điều 95 viết lại như sau: 

1. Chức năng: Kiểm lâm là tổ chức có chức năng bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; 

tổ chức, hướng dẫn hoạt động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng; là lực lượng 

chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng. 

14. Giám sát công dân về rừng và xử lý vi phạm về rừng (Trong Dự thảo chưa có điều khoản 

quy định) 

Đề nghị bổ sung Chương về Giám sát của công dân và xử lý vi phạm về rừng (bổ sung thêm 2 

điều): 

Điều … Giám sát của công dân đối với hoạt động lâm nghiệp/hoặc quản lý sử dụng rừng: 

Một số nội dung chính của Điều về giám sát công dân (quy định chi tiết tại phụ lục 14) 

1). Quyền giám sát của công dân 

2). Trách nhiệm giám sát của công dân 

3). Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng rừng; 

4). Các hình thức giám sát 

5). Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

Điều…. Xử lý vi phạm pháp luật về rừng  

Điều này cần quy định 2 nội dung (quy định chi tiết ở phụ lục 14) 

1. Xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm đến rừng; 
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2. Xử lý vi phạm đối với người thực hiện công tác quản lý nhà nước về rừng.  

 

Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng (CENDI), các tổ chức tiền thân thuộc liên minh Chủ 

quyền Sinh kế (LISO) kính đề trình các cơ quan liên quan nghiên cứu và tiếp thu trong quá trình thảo 

luận Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi). 

 

 

                                                          Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng                                     

     Viện trưởng 

 

Đã ký 

 

 

     Trần Thị Lành 



1 

 

 
PHỤ LỤC 

 Giải trình về các điều, nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

(Kèm theo CV Số 16/27/4/2017/kiến nghị bổ sung sửa đổi dự thảo số 5 LBVPTR/CENDI  

 

1. Điều 4: Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp 

Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp quy định tại Điều 4 của Dự thảo còn thiếu một số vấn 

đề sau đây để đảm bảo quản lý bảo vệ rừng bền vững gắn với ổn định xã hội và bảo vệ môi 

trường sinh thái:  

- Cộng đồng dân cư các dân tộc tại chỗ sống cạnh rừng tự nhiên, sống trong rừng tự 

nhiên từ lâu đời và sinh kế cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào rừng. Khi Nhà nước 

giao cho các tổ chức quản lý rừng và tăng cường công tác quản lý, đã và đang có nguy cơ hạn 

chế quyền tiếp cận rừng tự nhiên của cư dân tại chỗ như quyền đi lại trong rừng, vào rừng thu 

hái lâm sản, chăn thả gia súc, bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là thực hành văn hóa tâm linh. Trên 

thực tế, quyền tiếp cận tài nguyên tự nhiên là một trong những quyền quan trọng của người 

bản địa theo Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về người bản địa, mà Chính phủ  Việt Nam 

đã  tham gia. Ở nước ta, quyền tiếp cận rừng tự nhiên của người dân tại chỗ đã được Pháp lệnh 

bảo vệ rừng năm 1972 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6/9/1972 tại điều 12. 

Do đó nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp cần đảm bảo quyền tiếp cận rừng tự nhiên của người 

dân sống trong và cạnh rừng gắn với sinh kế, cuộc sống của họ. 

- Những bất cập không được phát hiện và xử lý kịp thời trong bảo vệ và phát triển rừng 

hiện nay như mất rừng, khai thác rừng trái phép, sử dụng rừng sai mục đích, gây ra tranh chấp 

là do người dân địa phương và các bên liên quan chưa được biết, chưa được tham gia, cũng 

như chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ về các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn. 

2. Điều 5: Phân loại rừng 

Quy định về phân loại rừng tại Điều 5 của Dự thảo 5 chưa đưa ra được hết nội hàm về 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Phân loại rừng trong Dự thảo mới chỉ đề cập đến phân loại 

rừng theo mục đích sử dụng rừng thuần túy về kỹ thuật của ngành Lâm nghiệp mà chưa lồng 

ghép được với một số tính chất sử dụng đặc thù của rừng gắn với chủ thể, chủ rừng là cộng 

đồng dân cư các dân tộc như rừng tâm linh tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước… và rừng 

khu vực biên giới có vai trò bảo vệ an ninh quốc gia.  

- Tiêu chí phân loại rừng đặc dụng tại điểm d khoản 1 – Điều 5 chỉ quy định chung là 

rừng văn hóa, tín ngưỡng, chưa gắn với chủ thể quản lý là cộng đồng dân cư. Rừng tâm linh 

tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc chưa được pháp luật thừa nhận như Đình, Chùa, Miếu, 

Mạo của dân tộc Kinh đã được Luật Đất đai quy định là đất tín ngưỡng. Tiêu chí phân loại 

rừng phòng hộ hoàn toàn chưa đề cập đến rừng của cộng đồng dân cư. Nếu không quy định cụ 

thể, rõ ràng các khu rừng tâm linh tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng khai thác lâm 

sản chung của cộng đồng dân cư vào tiêu chí phân loại rừng thì khi lập quy hoạch 3 loại rừng 

và  tổ chức thực hiện GĐGR rất dễ bỏ qua các loại rừng của cộng đồng dân cư. Điều đó vừa 

không phù hợp với mục đích sử dụng rừng thực tế của cộng đồng, vừa có thể giao không đúng 

các khu rừng cho cộng đồng. Thực tế cho thấy nhiều khu rừng bảo vệ nguồn nước hiện nay 

của các làng bản/thôn bản vẫn bị quy hoạch là rừng sản xuất không phù hợp với thực tế quản 

lý bảo vệ rừng của các làng bản/thôn bản. Ví dụ khu rừng giao cho các buôn làng ở xã Hơ 

Moong/huyện Sa thầy, ở xã Pờ Ê/huyện Konplông – Kon Tum, rừng của 7 thôn ở xã Sơn 

Lĩnh/huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh thực tế là rừng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của thôn bản 
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nhưng vẫn bị quy hoạch là rừng sản xuất… Do không quy định rõ rừng của cộng đồng dân cư 

trong tiêu chí phân loại rừng  nên đã xảy ra tình trạng giao khu rừng quản lý truyền thống của 

cộng đồng dân cư cho hộ gia đình (như ở các làng ở xã Pờ Ê, xã Đăk Nên, huyện Konplông – 

tỉnh Kon Tum; ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai) đã dây bức xúc và đã phải thu 

hồi giao lại cho cộng đồng dân cư, giao rừng cho các tổ chức (các Ban quản lý rừng, công ty 

lâm nghiệp chồng chéo lên các khu rừng truyền thống của cộng đồng dân cư diễn ra phổ biến 

ở hầu khắp các địa phương có rừng. 

- Rừng khu vực biên giới thường cách xa khu dân cư và có vai trò đặc biệt quan trọng 

đối với an ninh quốc phòng. Thực tế tại một số nơi như ở xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, khu vực rừng biên giới trước đây là rừng phòng hộ do Quân khu 4 quản lý. Sau 

đó Quân khu 4 trả lại cho địa phương và bị chuyển đổi thành rừng sản xuất để giao lại cho hộ 

gia đình, cá nhân. Hay khu vực rừng tự nhiên nghèo dọc biên giới Căm Pu Chia của huyện Sa 

Thầy (nay là huyện Ia H’Drai) tỉnh Kon Tum chuyển sang trồng cao su. Theo luật định, khi 

giao rừng sản xuất và đất trồng cao su ở khu vực biên giới cho các chủ rừng/chủ sử dụng đất là 

hộ gia đình, cá nhân sẽ rất dễ rơi vào tình trạng các chủ rừng (hộ gia đình/cá nhân) dựa theo 

quy định của luật sẽ thực hiện quyền chuyển nhượng cho các đối tượng bên ngoài mà địa 

phương không kiểm soát được. Điều đó chắc chắn gây ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ an 

ninh quốc phòng. Do vậy, rừng khu vực biên giới phục vụ anh ninh quốc phòng cần được đưa 

vào tiêu chí rừng phòng hộ vừa để bảo vệ rừng đầu nguồn vừa bảo vệ an ninh quốc phòng. 

3. Điều 6: Phân định ranh giới rừng 

Quy định về phân định ranh giới rừng tại Điều 6 của Dự thảo theo tiểu khu, khoảnh, lô 

rừng chỉ phù hợp với cán bộ chuyên ngành lâm nghiệp, chưa phù hợp với tên gọi các khu rừng 

theo phong tục tập quán của người dân địa phương (gọi theo tên địa phương).  

Thực tế ở các địa phương, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số (là chủ thể quan 

trọng bảo vệ rừng) và kể cả cán bộ cơ sở cấp xã, cấp làng bản chỉ nhận biết khu rừng theo tên 

địa danh (tên địa phương) gắn với hoạt động hàng ngày của họ, như khu rừng Tang bia, Khu 

rừng đỉnh núi Nhoi hóc ở bản Pỏm Om (Quế Phong – Nghệ An); Khu rừng Núi Ngã Ngựa, 

Khu Rừng vầu to (xã Cao Sơn); Khu rừng Chung lông, Khu rừng Chung La của bản Lùng 

Sán, xã Lùng Sui, tỉnh Lào Cai... mà không biết được các khu rừng này thuộc tiểu khu, khoảng 

lô rừng nào theo đặt tên của ngành lâm nghiệp. Khi cán bộ kiểm lâm huy động người dân tham 

gia chữa cháy rừng, nếu nói rằng đang cháy ở lô, tiểu khu theo số thứ tự 1,2.. thì người dân 

không biết ở đâu, nhưng nếu nói là cháy ở khu rừng theo tên địa phương thì họ biết ngay, bởi 

vì tên địa phương gắn liền với sự tích linh thiêng của mỗi cộng đồng cho những cánh rừng của 

họ, và khi nghe tin về sự cố cháy rừng tại một cánh rừng nào đó với một tên địa danh cộng 

đồng đặt cho họ sẽ có mặt ngay lập tức tham gia và xử lý kịp thời. Hoặc người dân khi phát 

hiện trường hợp khai thác gỗ trái phép, họ có thể loan tin nói rõ tên khu rừng bằng tiếng địa 

phương thì toàn bộ cộng đồng, hoặc cán bộ cơ sở dễ nhận biết và có giải pháp kịp thời. Do đó, 

việc kèm tên địa danh vào tên tiểu khu, khoảnh, lô để người dân biết là rất cần thiết nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ rừng.   

4. Điều 7: Sở hữu rừng 

Các hình thức sở hữu rừng tại Điều 7 của Dự thảo 5 chưa tương thích với quy định về 

các hình thức sở hữu của Bộ luật Dân sự 2015 (Sở hữu toàn dân, Sở hữu riêng và Sở hữu 

chung) và chưa phù hợp với Luật Đất đai 2013 (Điều 4: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 

nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người 

sử dụng đất). Trong lĩnh vực tài nguyên rừng, vừa có rừng tự nhiên và rừng trồng từ ngân sách 

Nhà nước (sở hữu toàn dân) vừa có rừng trồng do các chủ rừng đầu tư nên cần quy định theo 3 
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hình thức sỡ hữu như Bộ luật Dân sự. 

Nhiều hộ gia đình, cộng đồng dân cư làng bản sau khi được giao đất không còn rừng 

(rừng tự nhiên đã bị khai thác trắng trước đây) hoặc các diện tích nhỏ chưa có rừng đã chủ 

động và tích cực tự đầu tư khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên, hoặc tự đầu tư trồng bổ sung 

cây lâm nghiệp bản địa vào rừng tự nhiên nghèo kiệt được giao (như ở Bản Cầm, huyện Bảo 

Thắng – tỉnh Lào Cai; các hộ ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh, một số hộ ở huyện 

Quế Phong – Nghệ An, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình, rừng của thôn ở xã 

Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh…). Nếu không được sở hữu sản phẩm mà chính họ đã 

tự đầu tư thì chắc chắn việc khai thác tự do sẽ xảy ra, có thể dẫn tới việc khai thác trắng và làm 

mất rừng dưới hình thức “rừng không có chủ”; 

Nhiều làng bản có rừng văn hóa tín ngưỡng, văn hóa truyền thống từ lâu đời và họ coi 

đó là tài sản của làng bản. Sở hữu rừng truyền thống của làng bản đã được Nhà nước công 

nhận tại điều 3 và điều 9 – Nghị định 17/1992 về Hướng dẫn thi hành Luật BV&PTR1991. 

Nếu không quy định quyền sở hữu này vào Luật sẽ không có cơ sở để cơ quan chức năng địa 

phương làm thủ tục cấp phép khai thác trong những năm tới và có nguy cơ người dân tự ý khái 

thác rừng. 

5. Điều 19: Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng 

Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng tại Điều 19 của Dự thảo chưa làm rõ được đặc 

điểm đặc thù của rừng, đất rừng là nơi định cư của 50 dân tộc thiểu số (13/14 triệu đồng bào 

dân tộc) sinh sống dựa vào rừng. Mỗi một làng bản, buôn, bon, phum.. dân tộc thiểu số đều có 

không gian sinh tồn (có ranh giới tự nhiên phân biệt với các làng bản xung quanh), hay không 

gian văn hóa rừng gắn phong tục tập quán quản lý sử dụng chung của cả cộng đồng từ lâu đời. 

Nếu giao rừng, cho thuê rừng không tôn trọng không gian sinh tồn của các làng bản sẽ dẫn đến 

nguy cơ giao, cho thuê chồng chéo với rừng truyền thống của các cộng đồng dân cư các dân 

tộc và ảnh hưởng rất lớn đến phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trong quản lý bảo vệ 

rừng. Việc tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của các 

dân tộc đã được khẳng định Hiến Pháp 2013 (Điều 5) 

Trên thực tế cộng đồng dân cư làng bản dân tộc thiểu số có phong tục tập quán quản lý 

rừng truyền thống nhưng khi phải di dời tái định cư (TĐC), định canh định cư (ĐCĐC), chính 

sách hỗ trợ đất sản xuất chưa có quy định quy hoạch rừng để giao rừng cho làng bản, giao 

rừng/đất rừng cho hộ thiếu đất sản xuất. Sau khi đến nơi ở mới, hầu hết các cộng đồng dân cư 

làng bản đến TĐC, ĐCĐC không có rừng của làng bản để thực hành các văn hoá tâm linh tín 

ngưỡng để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và sinh kế gắn với rừng. Điều này dẫn 

đến cuộc sống của người dân gặp nhiều thách thức và luôn có nguy cơ xảy ra bất ổn xã hội 

như đau ốm, dịch bệnh, mất mùa, mâu thuẫn trong cộng đồng, mất đi tri thức địa phương… (ví 

dụ các buôn làng TĐC Thủy điện Pleỉkrông xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum 

trước năm 2013, Thủy điện Sơn La, các bản TĐC thủy điện Cửa Đạt ở xã Đồng Văn, Quế 

phong – Nghệ  An…); 

Mặt khác, quá trình thực hiện giao đất giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển 

mục đích sử dụng rừng… người dân tại chỗ không được biết, chưa có sự tham gia đồng bộ 

giữa chủ rừng và các bên liên quan đã dẫn đến tình trạng không rà soát kỹ lưỡng, ranh giới 

không rõ ràng, sai lệch diện tích, giao chồng chéo gây ra tranh chấp, mâu thuẫn trong quản lý 

sử dụng rừng, đất rừng,… (tình trạng này thường gọi là “giao đất giao trời”). 

Vì vậy, rất cần thiết có thêm các nguyên tắc thể hiện được các nội dung trên đây để 

thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc đã được khẳng định 
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Hiến Pháp 2013 (Điều 5) về tôn trọng và phát huy bản sắc van hóa, phong tụ tập quán của các 

dân tộc. 

 

6. Điều 21: Giao rừng 

Rừng tâm linh tín ngưỡng, Rừng bảo vệ nguồn nước và Rừng khai thác lâm sản chung 

của làng bản dân tộc là những loại rừng truyền thống gắn với nhu cầu cuộc sống hàng ngày 

của cộng đồng dân cư làng bản. Rừng tâm linh tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc chưa 

được pháp luật thừa nhận như Đình, Chùa, Miếu, Mạo… của dân tộc Kinh đã được Luật Đất 

đai quy định là đất tín ngưỡng. Nếu chỉ quy định chung là giao rừng văn hóa tín ngưỡng, rừng 

phòng hộ, hay rừng sản xuất mà chưa quy định rõ là “rừng tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng 

dân cư”, “rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư”, “rừng khai thác lâm sản chung của 

cộng đồng dân cư” thì khi tổ chức thực hiện sẽ không được lưu ý, quan tâm để giao đúng các 

khu rừng quản lý truyền thống chung cho cộng đồng làng bản. Thực tế cho thấy, Cộng đồng 

dân cư làng bản đã và đang tự quản bảo vệ hiệu quả các khu rừng quản lý truyền thống của họ 

vì nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Do vậy, các khu rừng này giao cho cộng đồng dân cư làng 

bản vừa bảo vệ được rừng, vừa tiết kiệm được nguồn lực và ngân sách của Nhà nước. Do vậy, 

không nhất thiết giao cho Ban quản lý rừng hay công ty lâm nghiệp quản lý. 

7. Điều 24: Chuyển mục đích sử dụng rừng 

Quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Điều 24 của Dự thảo 5 chỉ quy định 

chung là chuyển mục đích sử dụng rừng tương tự như quy định về chuyển mục đích sử dụng 

đất của Luật Đất đai mà chưa làm rõ đặc thù về đối tượng điều chỉnh của Luật BVPTR gồm 

rừng tự nhiên và rừng trồng. Rừng tự nhiên là sản phẩm của thiên nhiên ban tặng cho loài 

người trong thời gian hàng ngàn năm mới có được. Thời gian qua, việc chuyển đổi đất rừng tự 

nhiên sang các mục đích khác gây ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng bừa bãi không kiểm 

soát được đã dẫn đến hậu quả rừng tự nhiên liên tục suy giảm cả về diện tích và chất lượng 

rừng, làm suy giảm nguồn gen đa dạng sinh học, tác động bất lợi rất lớn đến môi trường sinh 

thái và điều tiết nguồn nước. Và cũng là nguyên nhân gây ra những sự cố môi trường nghiêm 

trọng như lũ lụt, hạn hán và biến đổi khí hậu. Ví dụ: chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên lạm 

dụng cụm từ “rừng nghèo” để chuyển đổi sang trồng cao su, sắn cao sản, chăn nuôi tại các tỉnh 

như Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên. Hoặc tại Quảng Bình. Sử dụng cụm từ rừng nghèo kiệt trong 

tình trạng thiếu kiểm soát và không minh bạch một diện tích lớn rừng tự nhiên đã bị chuyển 

đổi sang trồng rừng kinh doanh, gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến mất rừng tự nhiên.  

Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng, Ban Bí thư đã có 

Chỉ thị 13 –CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 

trong đó chỉ đạo (cuối Mục 5 – CT 13): “Không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang 

mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự 

án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định). 

8. Điều 34, Điều 42 – 45,46: Quyền chung của chủ rừng và quyền và nghĩa vụ của hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng 

a. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng:  

Tài nguyên rừng có giá trị rất lớn về cảnh quan, tiềm năng đa dạng sinh học, các hệ 

sinh thái đa dạng, tiềm năng về  văn hóa tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc gắn với rừng; 

đồng thời trong quá trình quản lý bảo vệ rừng đã hình thành nhiều mô hình quản lý sử dụng 

rừng hiệu quả. Đây là những tiềm năng lớn để các chủ rừng có thể liên kết, liên doanh phát 

triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, đào tạo… Tuy nhiên, quyền liên doanh, liên kết 
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để khai thác các tiềm năng của các chủ rừng chưa được quy định trong quyền chung của chủ 

rừng tại điều 34 – Dự thảo 5.   

b. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư: 

Trong Dự thảo quy định ở nhiều điều với nhiều quy định trùng lặp gây phức tạp khi tra 

cứu để áp dụng (điều 42,43,44,45). 

Bình đẳng Giới: Hộ gia đình gồm chồng, vợ, con cái, ông bà… theo truyền thống do 

người chồng làm chủ hộ. Do đó, nếu chỉ công nhận quyền sử dụng rừng, sở hữu rừng mang 

tên chủ hộ là người chồng (đàn ông) thì những người vợ sẽ không có quyền gì. Luật Đất đai 

2013 đã ghi nhận chủ hộ gồm cả tên vợ và tên chồng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Do vậy, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng, sở hữu rừng trồng cũng cần ghi nhận 

cả tên vợ, chồng, đảm bảo tính thống nhất giữa các luật liên quan. Lồng ghép quyền bình đẳng 

giới là một trong những nguyên tắc bắt buộc trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật quy 

định tại Luật Ban hành Quy phạm Pháp luật 2015 (điều 5).  

Bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có dịch vụ môi trường rừng: Hộ gia 

đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên vừa để tổ chức 

sản xuất kinh doanh rừng, vừa thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng 

sinh học. Phần lớn rừng sản xuất là rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư là 

rừng nghèo nên cần có thời gian dài mới đạt được trữ lượng được phép khai thác. Mặt khác, 

hiện nay Chính phủ đang cấm cửa rừng, đồng thời nguồn thu từ khai thác gỗ tăng thêm không 

đủ bù đắp chi phí làm thủ tục khai thác (cần có chi phí lớn cho đánh giá trữ lượng). Do đó, 

trong thời gian nhiều năm đầu, hộ gia đình và cộng đồng bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

không có nguồn thu nào để duy trì công tác bảo vệ rừng. Do vậy, rất cần thiết có điều tiết chi 

trả bảo vệ rừng đối với diện rừng sản xuất là rừng tự nhiên ở những nơi chưa có dịch vụ môi 

trường rừng, đảm bảo tính công bằng để rừng được bảo vệ tốt hơn. 

Rừng là tài sản trên đất, thực hiện các quyền về sử dụng rừng không thể tách rời với 

quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Dự thảo quy định các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, 

thế chấp… rừng lại chưa gắn với các quyền liên quan đến sử dụng đất tương ứng. Nếu quy 

định như Dự thảo, có thể dẫn đến tình trạng: chuyển nhượng rừng cho người này (theo Luật 

BVPTR) và lại chuyển nhượng đất cho người khác (Luật Đất đai). Do đó, khi quy định các 

quyền chuyển nhương, cho thuê, thế chấp rừng cần gắn với quyền sử dụng đất tương ừng; 

Dự thảo thiếu quy định về quyền của hộ về chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp 

vốn đối với giá trị rừng tự nhiên tăng thêm khi được giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Giá 

trị rừng tự nhiên tăng thêm so với khi được giao là công sức của hộ, cá nhân tự đầu tư, thì họ 

cần được thực hiện các quyền trên. 

Quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân 

Điều…. Quyền và nghĩa vụ của đối với hộ gia đình cá nhân… 

1. Quyền: 

a) Có các quyền quy định tại Điều 34 của Luật này; 

b) Chứng nhận quyền quản lý và sử dụng rừng, sở hữu rừng trồng gắn với quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình ghi cả tên vợ và tên chồng. 

c) Được Nhà nước đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ và đảm bảo kinh phí bảo vệ 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên được giao trong vùng chưa có dịch vụ môi trường rừng; 

d) Được cho thừa kế quyền sử dụng rừng gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 
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e) Đối với trường hợp được Nhà nước giao rừng phòng hộ:  

- Được khai thác lâm sản theo quy định tại Điều 69 của Luật này và được chia sẻ lợi ích 

từ rừng theo chính sách của Nhà nước;  

- Được chuyển đổi diện tích rừng gắn với quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

trong cùng xã, phường, thị trấn. 

f) Đối với trường hợp được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng: 

- Được khai thác theo quy định tại Điều 73 của Luật này và được chia sẻ lợi ích từ rừng 

theo chính sách của Nhà nước;  

- Được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất 

là rừng trồng gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.  

g) Đối với trường hợp được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

- Được khai thác theo quy định tại Điều 72 của Luật này và được chia sẻ lợi ích từ rừng 

theo chính sách của Nhà nước.  

- Được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng tăng thêm 

so với giá trị quyền sử dụng rừng được xác định tại thời điểm được giao gắn với quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

h) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng 

- Được hưởng giá trị cây rừng và sản phẩm nông lâm ngư kết hợp do chủ rừng tự đầu 

tư trong thời gian được thuê theo quy định của pháp luật. 

- Được thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng tự đầu tư gắn với thuê 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Đối với rừng sản xuất là rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, được khai thác 

theo quy định tại Điều 73 của Luật này và được chia sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của 

Nhà nước. 

k) Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, trồng rừng 

phòng hộ: 

- Được sở hữu cây rừng, vật nuôi và tài sản trên đất trồng rừng sản xuất do chủ rừng tự 

đầu tư; 

- Được sở hữu vật nuôi và tài sản trên đất trồng rừng phòng hộ do chủ rừng tự đầu tư; 

- Được khai thác lâm sản theo quy định tại Điều 69, Điều 73 của Luật này và được chia 

sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của Nhà nước; 

- Được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại rừng sản xuất là rừng trồng gắn với 

quyền sử dụng đất tương ứng; thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng gắn 

với quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;  

l) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất: 

- Được sở hữu cây rừng, vật nuôi và tài sản trên đất trồng rừng; 

- Được khai thác lâm sản theo quy định tại Điều 73 của Luật này;  

- Được chuyển nhượng, tặng cho rừng sản xuất là rừng trồng gắn với quyền sử dụng 

đất; thế chấp, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng gắn với quyền sử dụng đất với 

tổ chức, cá nhân;  

2. Nghĩa vụ 

a) Có các nghĩa vụ quy định tại Điều 35 của Luật này. 
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b) Bảo vệ và phát triển rừng theo quy chế quản lý rừng.  

b) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ và phát triển rừng theo hợp đồng thuê đối 

với trường hợp được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng. 

9. Điều 66, 69, 72: Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản 

xuất đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư 

Các điều quy định về khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên cần quy định thẩm quyền 

phê duyệt cấp phép khai thác trong luật để đảm bảo hiệu lực thực thi (đặc biệt đối với hộ, cộng 

đồng dân cư khai thác phục vụ nhu cầu gia dụng). Phần quy chế quản lý rừng và trình tự thủ 

tục đưa vào văn bản dưới Luật.  

Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng: Rừng tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng dân 

cư của hầu hết các dân tộc đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Cộng đồng quy định không cho phép 

có bất cứ tác động xâm hại nào vào khu rừng này, đặc biệt là cây rừng. Chỉ có rất ít cộng đồng 

làng bản, thôn bản có cho phép lấy củi mục khô.  Do vậy, tại điểm d, khoản 2 - Điều 66 của 

Dự thảo Luật không nên quy định về cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khai thác lâm sản khu 

rừng tâm linh tín ngưỡng mà chỉ nên quy định quản lý sử dụng theo quy ước, hương ước của 

cộng đồng thôn bản, buôn làng để phù hợp với phong tục tập quán của các dân tộc. Cộng đồng 

người dân các thôn bản, buôn làng… đã định cư lâu đời trong các khu rừng đặc dụng (thường 

ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới) là lực lượng chính và là lá chắn quản lý bảo vệ rừng hiệu 

quả. Vấn đề không phải đưa họ ra khỏi rừng là bảo vệ được rừng, mà là làm thế nào để người 

dân có sinh kế ổn định để tham gia bảo vệ rừng hiệu quả. Sinh kế, cuộc sống của người dân 

định cư ở trong rừng đặc dụng hoàn toàn sống phụ thuộc vào các sản phẩm rừng. Thu nhập 

dưới tán rừng là nguồn thu nhập chính phục vụ nhu cầu hàng ngày của hộ như song mây, 

thuốc nam, măng, nấm…   

Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ: Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân 

cư làng bản được bảo vệ nghiêm ngặt. Phần lớn các khu rừng bảo vệ nguồn nước của làng bản 

chỉ được khai thác gỗ gia dụng đối với hộ có nhu cầu làm nhà hoặc để làm nhà của cộng đồng 

khi già làng, trưởng bản họp làng thống nhất cho phép. Do đó, các thủ tục khai thác cần hết 

sức đơn giản và phù hợp với phong tục tập quán, đảm bảo tính đồng nhất giữa luật pháp và 

luật tục. Chỉ khi nào khai thác gỗ chính (thương mại) cần tuân theo quy chế khai thác gỗ rừng 

phòng hộ. 

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất: Rừng khai thác sử dụng chung (một loại rừng 

truyền thống của nhiều dân tộc, dòng họ) của các cộng đồng dân cư làng bản chủ yếu lấy lâm 

sản phục vụ nhu cầu hàng ngày và gỗ làm nhà cho các hộ có nhu cầu và nhà cộng đồng cần có 

thủ tục đơn giản và phù hợp với phong tục tập quán của họ, đảm bảo tính đồng nhất giữa luật 

pháp và luật tục. Khi khai thác gỗ chính ở khu rừng sử dụng chung truyền thống hoặc giao 

rừng cho cộng đồng dân cư làng bản để sản xuất kinh doanh thì áp dụng theo quy chế khai 

thác gỗ đối với rừng sản xuất. 

10. Điều 76: Nguyên tắc chi trả Dịch vụ môi trưởng rừng 

Các chủ rừng (hộ, cộng đồng dân cư, ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, 

vườn quốc gia, lâm trường và các tổ chức khác…) ở bất cứ đâu đều có trách nhiệm và đóng 

góp công sức bảo vệ rừng như nhau. Tài nguyên nước là sở hữu toàn dân, do đó nguồn thu từ 

tài nguyên này là của toàn dân. Vì vậy, nếu chỉ chi trả theo lưu vực có dịch vụ môi trường 

rừng là chưa hợp lý và gây ra bất bình đẳng giữa các lưu vực có nguồn thu dịch vụ môi trường 

rừng với nhau và giữa lưu vực có dịch vụ môi trường rừng với lưu vực chưa có dịch vụ môi 

trường rừng.  
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Thực tế đã có nơi người dân chỉ được trả 50.000 đồng/ha mà phải đi kiểm tra, quản lý 

rừng ở xa; lại có nơi được nhận 500.000 đồng/ha trong điều kiện rừng ở gần chỗ ở. Tại xã 

Lùng Sui, tỉnh Lào Cai, mức chi trả từ 20.000 – 30.000đồng/ha, trong khi đó ở Lai Châu mức 

này từ 300.000 – 400.000đồng/ha. Với thôn Sải Duồn/xã Phìn Ngan - Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

không được chỉ trả DVMTR vì không có nguồn thu dịch vụ môi trường rừng (Rừng không 

thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện )… Do đó, Nhà nước cần cân đối lại và điều tiết để đảm 

bảo công bằng cho người bảo vệ rừng. 

11. Điều 92: Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp 

Pháp luật về lâm nghiệp hiện nay đang quy định chồng chéo về trách nhiệm của các cơ 

quan chức năng quản lý về bảo vệ rừng (“cha chung không ai khóc”), đặc biệt là trách nhiệm 

của người đứng đầu. Do vậy, khi xảy ra mất rừng, phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

trái pháp luật không ai chịu trách nhiệm và thường quy về trách nhiệm tập thể rất khó xử lý. 

Để khắc phục tình trạng này, Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư ngày 12/1/2017 đã chỉ đạo 

“Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá 

rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ 

chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. 

Tuy nhiên, nếu chỉ quy định chung là người đứng đầu, không chỉ rõ chức danh cá nhân đứng 

đầu thì cũng rất khó để quy trách nhiệm. 

12. Trách nhiệm của nhà nước về rừng, đất rừng  đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

(chưa có trong dự thảo) 

Nước ta hiện có 50 dân tộc thiểu số trong tổng số 54 dân tộc (với dân số khoảng 13 

triệu người trong tổng số 14 triệu dân tộc thiểu số) đang sinh sống gắn bó mật thiết với rừng và 

đất lâm nghiệp. Rừng và đất rừng là tài nguyên và là tư liệu sản xuất không thể tách rời cuộc 

sống sinh kế, văn hóa tín ngưỡng và ổn định xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Do vậy, 

rất cần thiết có điều khoản quy định về trách nhiệm của nhà nước về rừng và đất rừng của 

người đứng đầu như Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 27 (quy định trách nhiệm của Nhà 

nước về đất đai đối với dân tộc thiểu số). 

13. Điều 95: Chức năng của Kiểm lâm 

Chức năng, nhiệm vụ chính của lực lượng kiểm lâm là giám sát thực thi pháp luật về 

rừng. Nếu giao cho Kiểm lâm chức năng nhiệm vụ quản lý các diện tích rừng chưa giao là 

không phù hợp. Kiểm lâm không thể vừa giám sát kiểm tra thực thi pháp luật của chủ rừng, 

vừa là chủ rừng (không thể vừa là cầu thủ vừa là trọng tài) và mâu thuẫn với quan điểm trong 

công tác quản lý rừng là đảm bảo rừng có chủ. 

Mặt khác, nếu giao cho Kiểm lâm quản lý các khu rừng chưa giao sẽ tạo cơ hội cho các 

địa phương thoái thác trách nhiệm của mình dẫn tới hệ quả là họ sẽ không quan tâm đến việc 

huy động nguồn lực để tổ chức giao cho người dân địa phương và làm mất cơ hội của người 

dân địa phương trong tiếp cận quyền quản lý sử dụng rừng. 

14. Giám sát công dân và xử lý vi phạm về rừng (chưa có trong dự thảo) 

Hiến pháp 2013 quy định “công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, 

thảo luận và kiến nghị các vấn đề ở địa phương và cả nước” (điều 28). Như vậy, theo Hiến 

pháp công dân có quyền tự mình tham gia giám sát hoặc thông qua tổ chức đại diện của mình 

để thực hiện quyền giám sát. Hiện nay chưa có Luật về Giám sát của công dân mà mới chỉ có 

Luật giám sát của Quốc hội. Công dân được giám sát thông qua chức năng của Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam, nhưng công dân cần có quyền tự mình được quyền giám sát để kịp thời phát 

hiện vấn đề sớm hơn trước khi các tổ chức có trách nhiệm giám sát vào cuộc. Pháp lệnh Dân 
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chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 cũng có quy định giám của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, 

trong đó không có nội dung giám sát về quản lý sử dụng rừng. Do đó, việc cần thiết phải có 

điều khoản quy định về quyền giám sát của công dân đối với quản lý sử dụng rừng là rất cần 

thiết. Điều này nê trở thành điều bắt buộc phải có, vì khi xảy ra vi phạm về rừng thì công dân 

tại chỗ là người phát hiện sớm nhất. Còn phải chờ đến khi báo lên được với tổ chức có chức 

năng, tới Quốc hội giám sát thì rừng đã bị mất. 

Rừng cũng như đất đai, cũng có nguy cơ xảy ra tranh chấp về quyền quản lý sử dụng và 

khai thác lâm sản. Trước khi xử phạt vi phạm hành chính (theo Luật Vi phạm hành chính) cần 

phát huy cơ chế hòa giải giữa các chủ rừng. Theo điều 8 của Luật Ban hành quy phạm pháp 

luật 2015, không có quy định cấm đưa nội dung xử lý vi phạm vào Luật. Điều 8 quy định rõ: 

Nếu không có nội dung mới so với các Luật đã có như Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố 

cáo, Luật xử lý vi phạm… thì không được lập thành Chương riêng, có nghĩa là nội dung xử lý 

vi phạm về rừng có thể đưa vào nội dung của Điều. 

Đề nghị bổ sung điều mới về về Giám sát của công dân và xử lý vi phạm về rừng 

Điều … Giám sát của công dân đối với hoạt động lâm nghiệp/hoặc quản lý sử dụng 

rừng 

1). Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền 

giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng rừng. 

2). Việc giám sát và phản ánh phải đảm bảo khách quan, trung thực, đúng pháp luật; 

không được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, 

làm mất trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin 

do mình phản ánh. 

3). Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng rừng, gồm: 

a) Lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng liên quan đến 

rừng; 

b) Giao, cho thuê, chuyển mục đích đối với rừng; 

c) Quản lý, khai thác sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng;  

d) Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng 

quản lý rừng. 

4). Các hình thức giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng rừng gồm: 

a) Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến 

các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; 

b) Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ 

chức này thực hiện việc giám sát. 

5). Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công 

dân và tổ chức đại diện cho người dân, gồm: 

a) Kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền; 

b) Chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp 

không thuộc thẩm quyền; 

c) Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh. 

Điều…. Xử lý vi phạm pháp luật về rừng  

1). Người phá rừng, đốt rừng, huỷ hoại tài nguyên rừng; khai thác rừng trái phép; săn, 

bắn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép; mua bán, kinh doanh, vận chuyển 
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trái phép lâm sản hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về lâm nghiệp thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật.  

2). Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy định của pháp luật trong việc 

giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, cho phép sử dụng 

rừng, khai thác lâm sản thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

việc thi hành pháp luật về lâm nghiệp; bao che cho người vi phạm pháp luật về lâm nghiệp 

hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

15. Số lượng Điều có văn bản hướng dẫn  

Theo điều 11 của Luật Ban hành Quy phạm Pháp luât 2015, các văn bản pháp luật phải 

quy định cụ thể, chi tiết để khi có hiệu lực thì đủ điều kiện triển khai ngay. Chỉ có những nội 

dung liên quan đến quy trình, quy phạm hoặc thật cần thiết mới có văn bản hướng dẫn.  

Dự thảo 5 – Sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có bất cập sau: 

- Có 26/97 điều (27%) quy định có văn bản hướng dẫn, quy định kèm theo. Như vậy là 

quá nhiều, dẫn đến nguy cơ chờ văn bản hướng dẫn từ TW địa phương (tỉnh) mới thực hiện; 

- Các điều quy định yêu cầu có hướng dẫn chưa quy định rõ là thuộc quy trình hay quy 

phạm cụ thể, dẫn đến Dự thảo văn bản hướng dẫn sẽ lặp lại nhiều nội dung của Luật. 

Đề nghị cần rà soát lại các điều quy định cần có hướng dẫn và chỉ để lại những nội 

dung có liên quan đến quy trình, quy phạm theo quy định của Luật Ban hành Quy phạm Pháp 

luật 2015. Một số nội dung cần có hướng dẫn, quy định chi tiết:  

i. Khoản 4, Điều 5 : Quy chế quản lý các loại rừng; 

ii. Khoản 2, Điều 6: Hướng dẫn thực hiện phân định ranh giới rừng; 

iii. Khoản 2, Điều 18: Quy định chi tiết tổ chức hoạt động của tổ chức tư vấn lập quy 

hoạch rừng Quốc gia; 

iv. Khoản 4-  Điều 21,  khoản 2 – Điều  23 và khoản 4 – Điều 24: Hướng dẫn trình tự 

thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; 

v. Khoản 4 – Điều 27: Quy định bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững và hướng dẫn 

phương án, chứng chỉ, tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; 

vi. Khoản 4 – Điều 55: Hướng dẫn trình tự thủ tục khai thác gỗ, lâm sản và săn bắt, 

bẫy, nuôi nhốt động vật rừng 

vii. Khoản 7 – Điều 56: Quy định chi tiết về phòng cháy, chữa cháy, khắc phục hậu quả 

cháy rừng; 

viii. Khoản 4 – Điều 59: Hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra, kiểm soát lâm sản; 

ix. Khoản 3 – Điều 68 và khoản 4 – Điều 70, khoản 4 – Điều 74: Hướng dẫn trình tự 

thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển du lịch sinh thái, … trong 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; 

x. Khoản 3 – Điều 85: Hướng dẫn phương pháp định giá rừng; 

xi. Khoản 4 – Điều 95: Quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ chính 

sách của Kiểm lâm. 

 

 

 


