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VIỆN PHÁT TRIỂN 

DOANH NHÂN 

CỘNG ĐỒNG 

(CENDI) 

TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ BỀN VỮNG 

TÀI NGUYÊN & PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 

CỘNG ĐỒNG ĐỒNG NAM Á – VIỆT NAM 

(CIRUM) 

VIỆN TƯ VẤN 

PHÁT TRIỂN 

(CODE) 

 

 

Hà nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 

 

Kính gửi:    Ban soạn thảo Luật Bảo vệ Phát triển rừng; 

                   Ủy Ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội; 

                   Ban kinh tế Trung ương (Vụ Nông nghiệp Nông thôn) 

 

Về Tổng hợp kiến nghị góp ý Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) tại Hội thảo 

ngày 22 tháng 8 năm 2017  về góp ý Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) 

 

Ngày 22/8/2017 tại Hà Nội, Liên minh LISO (Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền 

vững Tài nguyên & Phát triển Văn hóa Cộng đồng - CIRUM), Viện Phát triển 

Doanh nhân Cộng đồng - CENDI,  và Viện Tư vấn Phát triển  - CODE) phối hợp 

với  Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng (sửa đổi). Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, 

chuyên gia quản lý ngành lâm nghiệp, đại biểu Vụ nông nghiệp Nông thôn – Ban 

kinh tế Trung ương, đại biểu Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc 

biệt là đại biểu đại diện chủ rừng là người dân địa phương đến từ khu vực Miền núi 

phía bắc, miền Trung và Tây nguyên. 

Hội thảo đánh giá, Dự thảo 8/2017 (Phiên bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội cho ý kiến vào tháng 8/2017) đã có nhiều sửa đổi, bổ sung so với Dự thảo 5 

(Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 6/2017). Bản Dự thảo 

8/2017 đã sửa đổi 45 Điều, bổ sung mới 14 Điều và 49 Điều giữ nguyên như Dự 

thảo 5. Điều này chứng tỏ, Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) đã 

được sự quan tâm lớn của Đại biểu Quốc hội và xã hội. Ban soạn thảo, cơ quan 

thẩm tra của Quốc hội đã tích cực lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý. 

Từ thực tiễn quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua và bối cảnh 

hiện nay, Hội thảo có một số góp ý bổ sung vào Dự thảo 8/2017 như sau: 

1. Tên Luật 

Kiến nghị: Đề nghị đổi tên Luật là Luật về rừng hoặc Luật lâm nghiệp. 

Lý do: Quản lý sử dụng tài nguyên rừng ngày nay không đơn thuần chỉ có 
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hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, mà bao gồm cả hoạt động sản xuất kinh doanh 

lâm sản và các dịch vụ kinh tế xã hội liên quan đến rừng (dịch vụ môi trường rừng, 

dịch vụ du lịch...). Thực tế, tài nguyên rừng đã và đang có nhiều đóng góp cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt rừng gắn bó mật thiết với đời sống sinh kế, 

văn hóa xã hội của 51/53 dân tộc thiểu số định cư ở vùng miền núi. Sửa đổi Luật là 

nhằm mục tiêu ngày càng hoàn thiện chặt chẽ hơn và phù hợp với thực tế cũng như 

xu thế phát triển của xã hội và thế giới. Nếu vì lý do tên gọi Luật BV&PTR theo 

thói quen và liên quan đến viện dẫn ở các Luật khác thì sẽ là một sự bảo thủ và sẽ 

không bao giờ hoàn thiện được Luật này và các Luật liên quan bởi nó không phù 

hợp với thực tế đặt ra và đối tượng phạm vi của Luật.  

2. Giải thích từ ngữ (Điều 2) 

Kiến nghị sử đổi, bổ sung làm rõ: 

- Khoản 3: Định nghĩa về rừng: Cần thêm từ ”các” sau từ ”bao gồm” và trước 

từ ”quần thể” để phù hợp với quần xã. Khoản này viết lại là: Rừng là hệ sinh thái 

bao gồm các quần xã thực vật, động vật, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố khác, 

trong đó…. 

- Khoản 8 Khái niệm “rừng tín ngưỡng”: Giải thích về rừng tín ngưỡng tại 

khoản 8 Điều 2 chưa rõ ràng và đầy đủ. Khái niệm rừng tính ngưỡng tương đương 

như khái niệm đất tín ngưỡng theo Luật Đất đai. Rừng tín ngưỡng của đồng bào dân 

tộc sinh sống ở miền núi cũng như đất tín ngưỡng của người Kinh như Đình, Chùa, 

Miếu… ở vùng đồng bằng. Đình là nơi để cúng thần Thành Hoàng làng, Chùa là để 

thờ các vị Phật tổ, Phật quan Thế âm…; Miếu để thờ các thần linh được người dân 

cho là linh thiêng… Đồng bào dân tộc miền núi thường cúng rừng ở dưới gốc cây to 

trong khu rừng gần làng, những khu rừng có cây cổ thụ được cho là linh thiêng vì 

có thần linh trú ngụ, có khu rừng linh thiêng để bảo vệ nơi an nghỉ của người đã 

khuất… Ngoài ra thuộc loại rừng này trên thực tế còn có “rừng mó nước, rừng nước 

dọt” của các dân tộc vùng Trường Sơn – Tây Nguyên.   

Kiến nghị “rừng tín ngưỡng” cần được định nghĩa: “Rừng tín ngưỡng là 

những khu rừng làm nơi cúng rừng, những khu rừng được người dân cho là linh 

thiêng nơi các vị thần trú ngụ, khu rừng bảo vệ nơi an nghỉ của người đã khuất gắn 

với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng làng bản các dân tộc”. 

- Khoản 16: Khái niệm về lâm sản: sửa đổi bổ sung đoạn cuối “sản phẩm từ 

rừng qua chế biến”. Khoản này viết lại là: Lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng 

gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác, bao gồm cả gỗ, lâm 

sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa và các sản phầm từ rừng đã qua chế 

biến. 
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3. Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp (Điều 3) 

Kiến nghị: Khoản 2 viết lại như sau: “Xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp; bảo 

đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của chủ rừng, tổ chức, cá nhân 

hoạt động lâm nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương”. 

Lý do: Hoạt động lâm nghiệp không thể tách rời lợi ích của người dân địa 

phương. Do vậy cộng đồng dân cư địa phương cần được coi như đối tác cần được 

đảm bảo hài hòa lợi ích trong hoạt đông động lâm nghiệp. Do đó cần có bổ sung 

thêm vào cuối khoản 2 ”cộng đồng dân cư địa phương”.  

4. Phân định ranh giới rừng (Điều 6) 

Để thuận lợi trong công tác quản lý và các chủ rừng dễ dàng nhận biết khu 

rừng được giao, cần bổ sung tiêu chí xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô. Kiến 

nghị:  

Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 6:  

d). Tiêu chí xác định ranh giới tiểu khu, khoảng, lô.  

 Ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô xác định theo một hoặc các tiêu chí: a). Theo 

sông suối, đường phân thủy, núi đá; b) Theo ranh giới 3 loại rừng; c) Theo ranh 

giới đã giao cho chủ quản lý 

5. Đóng cửa rừng tự nhiên (Điều 33 đến Điều 35) 

Kiến nghị:  

- Thay thuật ngữ ”Đóng cửa rừng tự nhiên” bằng thuật ngữ ”Cấm rừng”  

- Bổ sung khoản 4 vào Điều 35: 4) Cộng đồng dân cư, hộ gia đình được giao 

rừng được lấy gỗ gia dụng, thu hái lâm sản theo quy ước, hương ước và được 

UBND xã, kiểm lâm địa bàn kiểm tra và xác nhận 

Lý do:  

- Khái niệm ”đóng cửa rừng tự nhiên” là khái niệm sử dụng trong văn nói, 

chưa thể hiện như là ngôn ngữ văn bản pháp luật. Cấm rừng có thể là cấm toàn bộ 

các hoạt động tác động đến rừng hoặc cấm rừng phần (như cấm khai thác gỗ, cấm 

khai thác lâm sản ngoài gỗ, cấm chăn thả gia súc...); 

- Đồng bào các dân tộc sinh sống dựa vào rừng là đối tượng bị ảnh hưởng trực 

tiếp khi đóng cửa rừng tự nhiên. Hàng năm, đồng bào dân tộc tại chỗ vẫn có nhu 

cầu lấy gỗ làm nhà, làm chuồng trại... Do vậy, cần bổ sung quy định cho phép cộng 

đồng dân cư tại chỗ được lấy gỗ làm nhà, làm chuồng trại.  

6. Ổn định dân cư trong rừng đặc dụng (Điều 56) 

Kiến nghị:  Bỏ khoản 2 Điều 56. Đồng thời kết hợp khoản 2 và khoản 3 – 

Điều 56 sửa đổi lại như sau: “Ban quản lý rừng đặc dụng có phương án quy hoạch 
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khu vực kết hợp canh tác dưới tán rừng, khai thác lâm sản phụ cho người dân tại 

chỗ để ổn định cuộc sống; khoán hoặc liên kết với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư tại chỗ để bảo vệ, phát triển rừng”. 

Lý do: Người dân tại chỗ là nhân tố trung tâm và là một bộ phận không thể 

tách rời của hệ sinh thái rừng. Thực tiễn cho thấy, rừng của các chủ rừng có được 

bảo vệ hiệu quả hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người dân tại chỗ. Cộng đồng 

dân cư tại chỗ sinh sống từ lâu đời trong rừng đặc dụng (kể cả trong phân khu bảo 

vệ nghiêm ngặt), sinh kế cuộc sống và văn hóa tín ngưỡng của họ gắn bó mật thiết 

với những khu rừng này. Mặt khác, việc di dân tái định cư đối với trường hợp này 

sẽ gặp nhiều khó khăn để ổn định đời sống vì sẽ rất khó tìm được quỹ đất phù hợp 

với sinh kế gắn bó với rừng của họ.  

7. Nghĩa vụ chung của chủ rừng (Điều 76) 

Kiến nghị: sửa đổi khoản 5 – Điều 76: “5) Tổ chức phòng chống ngăn chặn 

cháy rừng, phòng sinh vật hại rừng; Phát hiện cháy, chữa cháy rừng; trừ sinh vật gây 

hại  rừng. 

Lý do: Công tác phòng tránh (cháy, vi sinh vật) cần được tổ chức thường xuyên và 

triển khai trước khi sự việc diễn ra.  

8. Sở hữu rừng của hộ, cộng đồng khi tự đầu tư trồng rừng vào rừng tự nhiên 

và phục hồi rừng tự nhiên từ đất chưa có rừng (Điều 83,84,85: Quyền và 

trách nhiệm của hộ gia đình và Điều 88 (Quyền và trách nhiệm của cộng 

đồng dân cư) 

Kiến nghị bổ sung làm rõ: 

- Bổ sung điểm e vào khoản 1, Điều 83 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, 

cá nhân được Nhà nước giao rừng phòng hộ): e) Hộ gia đình, cá nhân được sở hữu 

rừng tự đầu tư trồng rừng bổ sung vào rừng tự nhiên được giao và tự đầu tư 

khoanh nuôi phục hồi rừng trên diện tích chưa có rừng”; 

- Bổ sung điểm e vào khoản 1, Điều 84 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, 

cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất): e) Hộ gia đình, cá nhân được sở hữu 

sản phẩm rừng tự đầu tư trồng rừng bổ sung vào rừng tự nhiên được giao và tự đầu 

tư khoanh nuôi phục hồi rừng trên diện tích chưa có rừng”; 

- Sửa đổi điểm d khoản 1, Điều 88 (Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư 

được giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất): d) Được khai thác lâm 

sản trong rừng đặc dụng là rừng tín ngưỡng quy định tại Điều 46, rừng phòng hộ tại 

Điều 49, rừng sản xuất là rừng tự nhiên tại Điều 52 và rừng sản xuất là rừng trồng 

tại Điều 53 của Luật này và được chia sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của Nhà 

nước; được sở hữu rừng tự đầu tư trồng rừng bổ sung vào rừng tự nhiên được giao 
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và tự đầu tư khoanh nuôi phục hồi rừng trên diện tích chưa có rừng”; 

Lý do: Nhiều hộ gia đình, cộng đồng dân cư sau khi được giao đất chưa có 

rừng, hoặc được giao rừng tự nhiên trong đó có 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 được giao. Vấn đề này đã 

diễn ra trên thực tế ở nhiều nơi như các hộ tự đầu tư trồng rừng bổ sung vào rừng tự 

nhiên nghèo được giao ở xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh; một số hộ tự 

khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên trên diện tích được giao để trồng rừng kinh tế ở 

xã Sơn Lâm huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh; một số hộ tự đầu tư trồng rừng bổ 

sung vào rừng tự nhiên nghèo được giao ở huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An, ở xã 

Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình; cộng đồng bản tự khoanh nuôi phục 

hồi rừng tự nhiên từ diện tích đất chưa có rừng được giao ở xã Bản Cầm, huyện Bảo 

Thắng – Lào Cai; các cộng đồng làng Ka Bay, Làng Đăk Wơk, làng Cơ Tu, làng 

Đắk Do tự đầu tư trồng rừng bổ sung và khoanh nuôi phục hồi rừng trên diện tích 

chưa có rừng ở xã Hơ Moong huyện Sa Thầy – tỉnh Kon Tum; cộng đồng làng Đê 

Tar ở tỉnh Gia Lai phục hồi 140 ha đất nương rẫy thành rừng tự nhiên (được kiểm 

lâm, tư vấn, UBND xã và công đồng xác nhận khi kiểm kê rừng 2014) … 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, dẫn tới việc khai thác trắng và mất rừng dưới hình thức “rừng không 

có chủ”. 

Tại Dự thảo, nội dung sở hữu rừng đối với trường hợp hộ gia đình và cộng 

đồng dân cư tự đầu tư vào rừng đã được Ban soạn thảo tiếp thu nhưng chưa rõ ràng 

và đầy đủ. Nội dung sở hữu rừng đối với hộ gia đình mới chỉ đề cập đối với trường 

hợp được thuê rừng sản xuất (trên thực tế hộ thuê rừng hầu như rất ít) và trong Dự 

thảo quy định chưa rõ ràng. Trong khi đó trường hợp hộ được giao rừng tự nhiên, 

được giao đất trồng rừng (xảy ra phổ biến) lại chưa có quy định về sở hữu rừng khi 

tự đầu tư trồng bổ sung cây lâm nghiệp vào rừng tự nhiên được giao và tự đầu tư 

phục hồi rừng từ diện tích chưa có rừng. Đối với cộng đồng dân cư cũng quy định 

chưa rõ ràng và đầy đủ về vấn đề này. 

9. Cần bổ sung chính sách bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư 

được giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có chi trả dịch vụ môi 

trường rừng 

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 

- Điểm c khoản 1 Điều 84 (Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân được 

Nhà nước giao rừng suất) điều chỉnh như sau:  

c). Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, được khai thác theo quy định tại Điều 

60 của Luật này và được chia sẻ lợi ích từ rừng theo chính sách của Nhà nước; Được 
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Nhà nước đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa 

có dịch vụ môi trường rừng.  

- Điểm b khoản 1 Điều 88 (Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được 

giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) điều chỉnh như sau:  

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

giao cho cộng đồng dân cư; Được Nhà nước đảm bảo kinh phí bảo vệ rừng đối với 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có dịch vụ môi trường rừng.  

Lý do: 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 hưởng lợi. Mặt khác, diện tích rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên của nhiều hộ gia đình và cộng đồng dân cư ở các địa 

phương được giao không nằm trong vùng có chi trả dịch vụ môi trường rừng nên 

không có kinh phí hỗ trợ công tác bảo vệ rừng. Trong khi đó, 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, 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. 

10. Mâu thuẫn về trách nhiệm quản lý bảo vệ chưa giao giữa UBND cấp xã tại 

Điều 104 (Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân 

dân các cấp) và trách nhiệm bảo vệ rừng của Kiểm lâm tại Điều 106 (Kiểm 

lâm) 

Kiến nghị sửa đổi Điều 106 (Kiểm lâm) như sau: 

1. Chức năng 

Kiểm lâm là tổ chức có chức năng bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm 

nghiệp; hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng; là lực lượng chuyên ngành phòng cháy, chữa 

cháy rừng. 

2. Nhiệm vụ 

b) Phối hợp hỗ trợ UBND xã tổ chức bảo vệ các khu rừng thuộc sở hữu toàn 

dân nơi Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê; hỗ trợ các Ban quản lý bảo vệ khu 

rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ. 

Lý do: Theo Điều 104, UBND cấp xã được giao tổ chức quản lý bảo vệ diện 

tích rừng nhà nước chưa giao, chưa cho thuê. Quy định này phù hợp với Luật Đất 
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đai: UBND xã quản lý diện tích đất đai nhà nước chưa giao, chưa cho thuê. Mặt 

khác, nhiệm vụ bảo vệ rừng là của chủ rừng. Tuy nhiên, tại Điều 106, Kiểm lâm 

cũng được quy định chức năng, nhiệm vụ phối hợp bảo vệ diện tích rừng nhà nước 

chưa giao, chưa cho thuê; được giao nhiệm vụ bảo vệ khu rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ. Trên thực tế khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc là đã được giao cho 

chủ rừng là tổ chức (Ban quản lý rừng) thì trách nhiệm bảo vệ rừng là của BQLR, 

nếu chưa giao thì thuộc trách nhiệm quản lý bảo vệ của UBND xã. Quy định chồng 

chéo như vậy thì ai (UBND xã, Kiểm lâm và chủ rừng là Ban quản lý) là người sẽ 

chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức quản lý bảo vệ rừng? Để phù hợp với 

Luật Đất đai, đề nghị điều chỉnh chức năng và nhiệm vụ của Kiểm lâm về vấn đề 

này với vai trò hỗ trợ cho UBND cấp xã và hỗ trợ các chủ rừng quản lý bảo vệ rừng.  

11. Một số ý kiến khác 

a. Cần bổ sung một số điều về nội dung giám sát của công dân về quản lý bảo 

vệ rừng, về xử lý vi phạm về rừng, khen thưởng & kỷ luật: 

Lý do: 

- 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 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 nên 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. Mặt khác, Luật quy định về nội dung khuyến  khích 

các chủ rừng, xã hội tham gia quản lý bảo vệ rừng thì cần có nội dung khen thưởng 

khi thực hiện tốt và có sáng kiến. Theo điều 8 của Luật Ban hành quy phạm pháp 

luật 2015, không có quy định cấm đưa nội dung xử lý vi phạm, khen thưởng và kỷ 

luật vào Luật. Điều 8 Luật Ban hành quy phạm pháp luật 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, khen thưởng… thì không được lập thành Chương riêng, có 
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nghĩa là nội dung xử lý vi phạm về rừng có thể đưa vào nội dung của Điều. 

b. Cần giảm bớt nội dung giao cho Chính phù, Bộ ngành quy định chi tiết: 

Theo điều 11 của Luật Ban hành Quy phạm Pháp luật 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. Do đó, cần rà soát chỉ để các nội dung liên quan đến quy trình quy 

phạm mới quy định có văn bản chi tiết. 

c. Tương tác giữa Luật BV&PTR và Luật Đất đai về phân loại rừng và giao 

rừng: Luật Đất đai phân bổ đất đai theo nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế và 

xã hội (theo chiến lược phát triển các ngành). Việc tổ chức quản lý sử dụng đất đai 

như thế nào là trách nhiệm và tùy theo nhu cầu, chiến lược phát triển của các ngành 

kinh tế và xã hội. Đối với đất lâm nghiệp, Luật đất đai quy định chung về quỹ đất 

cho ngành lâm nghiệp. Việc phân loại đất rừng, giao đất rừng cho người sử dụng đất 

căn cứ theo ngành lâm nghiệp (Luật BV&PTR). Do đó, nếu việc phân loại rừng, 

loại rừng giao cho các chủ rừng theo Luật BV&PTR 2004 chưa phù hợp thì sửa đổi 

bổ sung Luật BV&PTR lần này cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, không nhất 

thiết phải theo Luật Đất đai. Thực tế, sau 3 năm thực hiện Luật Đất đai 2013, quy 

định chưa phù hợp về giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ và cộng đồng 

dân cư đã phải sửa đổi bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP do quy định chưa rõ 

ràng hoặc chưa đầy đủ tại Điều 135. Do đó, những nội dung về phân loại rừng (có 

thể cân nhắc phân thành 2 loại, gộp rừng đặc dung và rừng phòng hộ thành rừng bảo 

vệ) và nội dung loại rừng giao cho các chủ rừng trong Dự thảo 8/2017 là khá phù 

hợp. Nếu chưa tương thích với Luật Đất đai thì kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật đất 

đai trong thời gian tới vì hiện nay Chính phủ đã có chủ trương đề xuất  sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai 2013 và đã giao cho Bộ tài nguyên Môi trường 

đánh giá và đề xuất những nội dung cần sửa đổi. 

d. Cần  thiết phải định nghĩa lại "rừng tự nhiên" và "rừng trồng" 

Theo bản dự thảo mới nhất định nghĩa như sau: 

- Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự 

nhiên. 

- Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên 

đất chưa có rừng; trồng lại sau khi khai thác rừng trồng; tái sinh từ rừng trồng đã 

khai thác. 

Định nghĩa này chưa phù hợp với quy định tại Điều 50. Trong đó các loại 

rừng được hình thành từ: 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; 
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- Nuôi dưỡng, làm giàu rừng tự nhiên; 

- Cải tạo rừng; 

- Trồng mới, trồng lại rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng. 

Như vậy, ở đây vấn đề có 02 loại rừng sẽ được hình thành mà không biết xếp 

vào nhóm rừng (tự nhiên, hay rừng trồng) nào gồm: rừng được hình thành từ 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung và rừng từ Cải tạo rừng. Trong khi 2 

loại rừng này có được là do công sức của chủ rừng (không tự thành rừng bằng tái 

sinh tự nhiên). Đây có thể là vấn đề bất cập, chưa thống nhất giữa nội dung của 

Luật. Mặt khác, việc xác định rừng trồng trên đất chưa có rừng là không hợp lý và 

khó xác định (chưa có tính từ khi nào?). Nên đổi từ "chưa" thành từ "không" để xác 

định rõ thời điểm trồng rừng là chỗ đó "không có rừng" như vậy mới chính xác và 

chặt chẽ. 

e. Về thầm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Đề 

nghị bỏ thẩm quyền của cấp huyện trong việc quyết định chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác tại Điều 27. Mặt khác để tránh trường hợp lợi dụng 

kẽ hở của Luật để chia nhỏ từng dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

dưới hạn mức thẩm quyền, nếu tổng cộng lại thì sẽ lớn hơn hạn mức, cần quy định 

về hạn mức chuyển đổi theo thời gian và tổng mức chuyển đổi không vượt quá hạn 

mức cho phép trên một khu vực. 

 

Bảo vệ và phát triển rừng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của toàn 

thế giới hiện nay để ứng phó với biến đối khí hậu. Đối với nước ta, sự nghiệp 

BV&PTR lại trở thành vấn đề hết sức quan trọng và cấp bách do Việt Nam là một 

trong những nước bị ảnh hưởng lớn nhất về biến đổi khí hậu, trong khi đó diện tích 

rừng tự nhiên đang có nguy cơ suy giảm nhanh cả về diện tích và chất lượng rừng. 

Do vậy, việc sửa đổi bổ sung Luật BV&PTR lần này cần phải được điều chỉnh đảm 

bảo quản lý bảo vệ được rừng, phát triển rừng bền vững, đảm bảo người làm nghề 

rừng sinh sống, làm giàu được từ rừng và đất rừng. Đặc biệt công tác quản lý sử 

dụng bảo vệ rừng gắn được với phong tục tập quản, bản sắc văn hoá của đồng bào 

51 dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng.  

 

TM CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO 

Trung tâm CIRUM 
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