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PHẦN 1 THÔNG TIN CHUNG

Quản lý rừng bền vững (QLRBV) là giải pháp quan trọng nhằm duy trì và phát triển vốn
rừng và các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái của rừng. Thực hiện QLRBV góp
phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường, sinh thái
và ổn định đời sống, văn hóa của người dân địa phương. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía
Chính phủ cũng như các bên liên quan khác nhau, việc triển khai thực hiện QLRBV ở nước
ta còn khá chậm. Nhận thấy vấn đề đó, Luật Lâm nghiệp 2017 được Quốc hội thông qua ngày
15/11/2017 đã quy định các chủ rừng phải xây dựng và thực hiện phương án QLRBV và giao
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT
đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về QLRBV, trong đó quy định các
chủ rừng là tổ chức quản lý các loại rừng đặc dụng, phòng hộ, và sản xuất đều phải xây dựng
và thực hiện phương án QLRBV; khuyến khích các chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình và
cá nhân xây dựng và thực hiện phương án QLRBV. Phương án QLRBV sẽ là công cụ quan
trọng giúp chủ rừng xác định và thực hiện mục tiêu quản lý rừng phù hợp với các yêu cầu về
QLRBV.
Các nội dung quy định về phương án QLRBV đã được ban hành cụ thể trong Thông tư số
28/2018/TT-BNNPTNT. Hơn nữa, năm 2018 Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã ban hành cuốn
“Sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện QLRBV”, trong đó có hướng dẫn xây dựng phương án
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QLRBV chung cho các loại rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất. Tuy nhiên, trong thực tế khi
triển khai xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV, chủ rừng cũng như các cơ quan chức
năng thẩm định và phê duyệt còn gặp nhiều vấn đề chưa rõ, cần giải đáp từ các cơ quan chức
năng hoặc chuyên môn, nhất là đối với các phương án QLRBV cho rừng đặc dụng và phòng
hộ. Đây là những đối tượng rừng có những quy định về quản lý phức tạp, cần ưu tiên thực hiện
các mục tiêu môi trường, sinh thái và xã hội. Các hoạt động quản lý rừng cần chú trọng công
tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng, do đó chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí từ ngân sách
nhà nước. Trách nhiệm pháp lý của chủ rừng cao đòi hỏi các cơ sở dữ liệu do đó, để xác định
đúng hoạt động, cần phải ước tính nhu cầu ngân sách và nguồn kinh phí rõ ràng để xây dựng
phương án QLBVR, số liệu chi tiết, bản đồ và thông tin có cơ sở pháp lý.. Việc phê duyệt cũng
được xem xét kỹ càng và liên quan đến nhiều cơ quan chức năng thẩm định.
Do đó, sổ tay này được xây dựng với mục tiêu cung cấp các thông tin, làm rõ hơn phần nào
các vấn đề hay gặp phải trong quá trình xây dựng phương án QLRBV cho rừng đặc dụng và
rừng phòng hộ. Nội dung của sổ tay được xây dựng theo hình thức hỏi và đáp, dựa trên các
vấn đề thường gặp của các chủ rừng và cơ quan chức năng khi xây dựng và phê duyệt phương
án QLRBV mà chưa được đề cập cụ thể trong các văn bản hướng dẫn đã ban hành.

1.2. MỤC TIÊU
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Mục tiêu của Sổ tay là hướng dẫn cho các chủ rừng quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ xây
dựng được phương án quản lý rừng bền vững theo quy định trong Luật Lâm nghiệp 2017 và
Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững của Bộ NN&PTNT.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
Sổ tay này hướng tới hỗ trợ các chủ rừng quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ xây dựng
phương án QLRBV, bao gồm:
- Rừng đặc dụng: Đạt được các mục tiêu về quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển đa dạng
sinh học và tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường và hài hòa các lợi ích xã hội, nhất là đối
với cộng đồng dân cư địa phương trong các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu
bảo tồn loài - sinh cảnh và Khu bảo vệ cảnh quan.
- Rừng phòng hộ: Đạt được các mục tiêu về quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng, bảo
vệ môi trường và hài hòa các lợi ích xã hội, nhất là đối với cộng đồng dân cư địa phương,
trong các Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH), các tổ chức và doanh nghiệp được nhà
nước giao quản lý RPH.
Bản hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thường gặp của chủ rừng và cơ
quan chức năng khi xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV. Các vấn đề đó có thể xuất phát
từ việc chưa tìm thấy quy định pháp lý rõ ràng hoặc liên quan đến vấn đề chuyên môn, mà chủ
rừng hoặc cơ quan thẩm định cần có hướng giải quyết. Mặc dù rừng đặc dụng và phòng hộ

có chức năng và mục tiêu quản lý khác nhau, nhiều nội dung quy định về phương án QLRBV
của hai loại rừng nàytrong TT 28 là tương tự nhau. Hơn nữa, hầu hết các chủ rừng là các tổ
chức nhà nước, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước là chính, trình tự thủ tục xây dựng và phê
duyệt đề cương, dự toán và phương án tương tự như nhau. Do đó, việc sử dụng sổ tay hướng
dẫn này trong việc xây dựng phương án cần lưu ý một số nguyên tắc sau:
- Hướng dẫn mang tính tham khảo, định hướng giải quyết các vấn đề thường gặp trong việc
xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV, chủ rừng cần tuân thủ theo các quy định pháp
luật liên quan để xây dựng phương án QLRBV phù hợp.
- Chất lượng của phương án phụ thuộc nhiều vào kiến thức chuyên môn và năng lực của
người xây dựng, hướng dẫn này không cung cấp các kiến thức đó mà cần tham khảo các
tài liệu khác để có kết quả tốt nhất.
- Không áp dụng một cách cứng nhắc các giải đáp trong hướng dẫn này mà cần cân nhắc lựa
chọn những giải đáp phù hợp với điều kiện thực tế của mình.
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PHẦN 2 NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
2.1. Các bước xây dựng phương án QLRBV
Căn cứ vào hướng dẫn trong Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, phương án QLRBV được xây
dựng và phê duyệt theo các bước như trong Biểu đồ 1 và với nội dung chính trong Biểu đồ 2
dưới đây:
Xây dựng đề cương, dự toán xây dựng PA QLRBV
Thu thập, đánh giá và phân tích thông tin, dữ liệu và bản đồ hiện có
Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu, bản đồ
Xây dựng thuyết minh PA QLRBV
Tham vấn các bên liên quan và chỉnh sửa PA QLRBV
Thẩm định, phê duyệt PA QLRBV
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Biểu đồ 1. Các bước xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Dữ liệu chung:

Dữ liệu của đơn vị:

Bản đồ:

• Văn bản pháp lý liên quan
• Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
quốc phòng, an ninh trong khu vực
• Giao thông, hạ tầng kỹ thuật
• Các cam kết quốc tế liên quan

• Thông tin chủ rừng, cơ cấu tổ chức, nhân lực
• Dịch vụ môi trường rừng
• Hiện trạng sử dụng đất; Hiện trạng tài nguyên rừng
• Cơ sở vật chất, chương trình, dự án đã/đang thực hiện
• Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn
• Phân khu chức năng rừng đặc dụng/phòng hộ/sản xuất
• Kết quả nhiệm vụ công ích; Sản xuất kinh doanh (nếu có)

• Hiện trạng sử dụng đất
• Hiện trạng rừng
• Phân khu chức năng rừng

Cập nhật bản đồ, số liệu:

Tổng hợp thông tin,
dữ liệu, bản đồ hiện có

• Hiện trạng sử dụng đất
• Hiện trạng rừng
• Phân khu chức năng rừng

Phân công nhiệm vụ:
Mô tả và phân nhiệm
vụ cụ thể đối với từng
bộ phận của đơn vị

Giám sát, đánh giá:
• Các chỉ tiêu GSĐG
• Phân công GSĐG

Đánh giá hiệu quả:

Giảipháp thựchiện:
• Tổ chức, quản lý, nhân lực
• Phối hợp các bên
• Khoa học, công nghệ
• Nguồn vốn…

PHƯƠNG ÁN
QLRBV

Xác định mục tiêu, lập kế
hoạch các hoạt động, dự
toán nhu cầu vốn, giải
pháp thực hiện và đánh
giá hiệu quả

Rà soát, thu
thập bổ sung
dữ liệu theo
chuyên đề

Điều tra chuyên đề:
• Hiện trạng tài nguyên
rừng (gỗ và LSNG)
• Đa dạng sinh học (thực
vật, động vật)
• Các ảnh hưởng tới môi
trường và xã hội, kiến
thức bản địa
• Các giá trị văn hóa, lịch
sử, cảnh quan…

Dự toán nhu cầu vốn

Lập kế hoạch các hoạt động:

Mục tiêu:

• Nhu cầu vốn cho từng hoạt động
• Nguồn vốn (tự có, DVMTR, sự nghiệp,
đầu tư công, dự án quốc tế, xã hội hóa)
• Phân kỳ theo kế hoạch

• Kế hoạch sử dụng đất
• Các hoạt động sự nghiệp
• Các hoạt động đầu tư công
• Các hoạt động dịch vụ

• Môi trường
• Xã hội
• Kinh tế

Biểu đồ 2. Những nội dung chính trong xây dựng phương án quản lý rừng bền vững
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• Môi trường
• Xã hội
• Kinh tế

Tổ chức
thực hiện
và giám sát,
đánh giá
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2.2. Các vấn đề thường được hỏi trong xây dựng phương án
QLRBV
Mặc dù đã có nhiều văn bản pháp lý quy định và hướng dẫn xây dựng phương án QLRBV
và các nội dung liên quan, trong quá trình xây dựng phương án chủ rừng vẫn thường gặp các
vấn đề mà chưa có các căn cứ hay hướng dẫn rõ ràng. Các vấn đề và nội dung quan tâm chính
được tổng hợp như sau:
TT
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Vấn đề quan tâm

Nội dung quan tâm

1

Xây dựng và phê duyệt đề
cương và dự toán

Trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt đề cương
và dự toán, nội dung đề cương, định mức và quy
định để tính toán kinh phí xây dựng phương án?

2

Thông tin, số liệu và bản đồ Nguồn gốc, tính hợp pháp, mức độ cập nhật, cách
thức thu thập và cập nhật; phân tích, đánh giá tính
đầy đủ của dữ liệu để xác định dữ liệu cần điều
tra bổ sung.

3

Điều tra và điều tra bổ sung Những chuyên đề gì cần thiết phải điều tra, đánh
theo chuyên đề
giá bổ sung: Đánh giá ảnh hưởng tới môi trường,
xã hội; đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao; xác
định các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan...

4

Xác định và lập kế hoạch
Căn cứ xác định các hoạt động, quy mô và lập kế
các hoạt động trong phương hoạch cho các hoạt động trong phương án QLRán QLRBV
BV.

5

Sự tham gia của các bên
liên quan

Sự tham gia của các bên trong quá trình xây dựng
và phê duyệt phương án; hình thức và nội dung
tham gia

6

Dự toán nhu cầu vốn và
nguồn vốn

Căn cứ xây dựng dự toán nhu cầu vốn và xác định
nguồn vốn cho các hoạt động trong phương án.

7

Thẩm định và phê duyệt

Trình tự thẩm định, phê duyệt cho các loại chủ
rừng khác nhau; hồ sơ trình phê duyệt; các cơ
quan chức năng cần lấy ý kiến thẩm định.

2.3. Giải đáp các vấn đề thường được hỏi khi xây dựng phương
án QLRBV
2.3.1. Xây dựng và phê duyệt đề cương và dự toán
Việc xây dựng đề cương và dự toán giúp chủ rừng xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương
pháp, kế hoạch và nguồn kinh phí cần thiết để xây dựng phương án QLRBV phù hợp với điều
kiện của đơn vị. Hơn nữa, hầu hết chủ rừng đặc dụng và phòng hộ là các tổ chức nhà nước,
do đó việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện được thực hiện chặt chẽ. Điều 10 trong

TT 28 quy định chủ rừng xây dựng kế hoạch, đề cương, dự toán xây dựng phương án QLRBV,
nhưng thiếu các hướng dẫn cụ thể nên nhiều chủ rừng còn lúng túng trong cách thức xây dựng
và phê duyệt đề cương và dự toán, dẫn đến mất nhiều thời gian, chất lượng đề cương không
cao ảnh hưởng tới chất lượng của phương án QLRBV sau này. Một số vấn đề chủ rừng thường
quan tâm khi xây dựng đề cương và dự toán được giải đáp như sau:
TT
a

Vấn đề

Quy định Giải đáp

Trình tự xây
dựng và phê
duyệt đề cương
và dự toán

Điều 10,
TT 28

Thực hiện theo quy định của cơ quan chủ quản có thẩm
quyền, có thể gồm các bước:

Ví dụ: Đối với các chủ rừng trực thuộc UBND tỉnh, chủ rừng
cần được đồng ý chủ trương của UBND tỉnh. Chủ rừng xây
dựng ToR để tuyển tư vấn xây dựng đề cương và dự toán.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) là cơ
quan thẩm định. Sở NN&PTNT lấy ý kiến thẩm định của các
sở ban ngành liên quan như Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường..., tổng hợp và đề nghị
chủ rừng chỉnh sửa đề cương và dự toán theo các ý kiến góp
ý. Chủ rừng gửi lại đề cương và dự toán đã được chỉnh sửa
cho Sở NN&PTNT. Sở NN&PTNT xem xét và trình UBND
tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán.
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1) Đồng ý chủ trương: Chủ rừng đề nghị cơ quan chủ quản
đồng ý chủ trương cho xây dựng phương án QLRBV.
2) Xây dựng đề cương và dự toán: Chủ rừng có thể tự
xây dựng đề cương và dự toán hoặc thuê tư vấn. Trong
trường hợp thuê tư vấn, chủ rừng cần xây dựng đề cương
nhiệm vụ (điều khoản tham chiếu - ToR) rõ ràng để đảm
bảo lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng được các yêu cầu
của chủ rừng đối với phương án QLRBV. Chủ rừng cần
xác định được nguồn kinh phí thuê tư vấn.
3) Trình phê duyệt đề cương và dự toán: Chủ rừng lập tờ
trình kèm theo bản thảo đề cương và dự toán gửi cho cơ
quan chủ quản có thẩm quyền phê duyệt. Thông thường,
cơ quan chủ quản giao cho một cơ quan chức năng trực
thuộc thẩm định đề cương và dự toán.
4) Thẩm định của các cơ quan chức năng liên quan: Sau
khi nhận được tờ trình của chủ rừng, cơ quan thẩm định
gửi văn bản, kèm theo đề cương và dự toán, cho các cơ
quan chức năng khác có liên quan đọc và cho ý kiến
thẩm định. Cơ quan thẩm định tổng hợp các ý kiến thẩm
định và yêu cầu chủ rừng chỉnh sửa bản thảo đề cương
và dự toán. Trong trường hợp cần thiết cơ quan thẩm
định có thể lập hội đồng thẩm định, tổ chức họp góp ý
trực tiếp.
5) Chỉnh sửa và phê duyệt: Chủ rừng căn cứ các ý kiến
thẩm định để chỉnh sửa đề cương và dự toán, gửi lại cho
cơ quan thẩm định. Cơ quan thẩm định xem xét và trình
cơ quan chủ quản phê duyệt.
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TT
b
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Vấn đề
Nội dung chủ yếu
của đề cương và
dự toán

Quy định Giải đáp
Nội dung của đề cương và dự toán cần bao gồm các thông
tin sau:
1) Sự cần thiết xây dựng phương án QLRBV: Nêu sự cần
thiết trên cơ sở quy định pháp luật, thực trạng và mục
tiêu quản lý rừng của đơn vị, nhất là các mục tiêu về bảo
vệ, bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng và sự tham gia
của công đồng dân cư địa phương trong quản lý bảo vệ
rừng.
2) Căn cứ pháp lý: Nêu rõ các căn cứ pháp lý từ cấp trung
ương đến địa phương liên quan đến các nội dung xây
dựng phương án QLRBV; Các căn cứ pháp lý liên quan
đến đơn vị.
3) Mục tiêu xây dựng phương án: Đảm bảo đầy đủ một số
nội dung chính như sau:
- Mục tiêu tổng quát: Nhằm triển khai xây dựng và thực
hiện phương án QLRBV theo quy định của pháp luật và
phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.
- Mục tiêu cụ thể: Thu thập và cập nhật được thông tin, dữ
liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, đa
dạng sinh học, giá trị môi trường rừng, du lịch sinh thái;
Xác định được các mục tiêu, các hoạt động, lập kế hoạch
cho các hoạt động; Đề xuất được các giải pháp tổ chức
thực hiện, giám sát đánh giá và dự toán được nhu cầu vốn
và xác định được nguồn vốn cho thực hiện phương án
QLRBV.
Lưu ý, đây là mục tiêu của việc xây dựng phương án,
khác với mục tiêu của phương án QLRBV.
4) Nội dung và phương pháp thực hiện: Xác định các nội
dung cần thực hiện để xây dựng được phương án (xem
thêm trong mục c, phần 2.3.1). Nêu rõ các phương pháp
cụ thể sẽ áp dụng cho từng nội dung công việc. Các
phương pháp cần có căn cứ như quy định, hướng dẫn
hoặc tham khảo kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến nội
dung các công việc đó. Nội dung, khối lượng công việc,
địa điểm thực hiện cần được nêu rõ ràng làm căn cứ xây
dựng dự toán.
5) Kết quả dự kiến đạt được: Liệt kê các kết quả cần đạt
được như các báo cáo chuyên đề, số liệu, bản đồ, thuyết
minh phương án... Nếu chủ rừng sẽ thuê tư vấn xây
dựng phương án QLRBV thì cần có thêm sản phẩm là đề
cương nhiệm vụ (là điều khoản tham chiếu - ToR) làm
căn cứ tuyển chọn tư vấn đủ năng lực xây dựng phương
án QLRBV.

TT

Vấn đề

Quy định Giải đáp
6) Kế hoạch thực hiện: Nêu rõ thời gian, tiến độ thực hiện,
trách nhiệm các bên liên quan và kết quả cần đạt được
cho từng nội dung công việc.
7) Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá: Nêu rõ:
- Hình thức tổ chức thực hiện (như thuê tư vấn hay tự thực
hiện);
- Hình thức giám sát đánh giá quá trình xây dựng phương
án. Nếu cần thiết có thể thành lập tổ giám sát xây dựng
phương án QLRBV.
8) Dự toán và nguồn kinh phí: Căn cứ vào các quy định,
định mức hiện hành để dự toán kinh phí cần có để xây
dựng phương án. Nêu rõ nguồn kinh phí xây dựng
phương án.

c

Những nội dung
công việc gì sẽ
được nêu trong
đề cương để triển
khai khi xây
dựng phương án?

Điều 5,
6 và các
phụ lục
TT 28

Các nội dung công việc cần triển khai chủ yếu là để có đủ
thông tin, dữ liệu hoặc bản đồ phục vụ xây dựng phương án
theo yêu cầu trong TT 28. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế
của đơn vị, mục tiêu của phương án QLRBV, mức độ sẵn có
thông tin và dữ liệu cũng như nguồn lực của chủ rừng để xác
định nội dung công việc cần triển khai, cụ thể như sau:
-

-

-
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-

Các yêu cầu của TT 28: Đảm bảo các yêu cầu của TT
28 là điều kiện cần cho phê duyệt phương án. Do đó,
các công việc như rà soát, điều tra, khảo sát thu thập bổ
sung các thông tin, số liệu, bản đồ theo yêu cầu trong TT
28 cần được thực hiện đảm bảo đủ dữ liệu cho xây dựng
phương án QLRBV.
Mục tiêu xây dựng phương án QLRBV: Dựa vào thực
trạng của đơn vị và mục tiêu mà phương án cần đạt được,
có thể có những nội dung không cần triển khai hoặc có
thể thêm các nội dung cần thiết phải thực hiện ngoài
những nội dung yêu cầu của TT 28.
Thông tin, dữ liệu, bản đồ có sẵn: Tùy theo mức độ sẵn
có và mức độ cập nhật của các thông tin, dữ liệu và bản
đồ để xác định các nội dung công việc cần thực hiện. Ví
dụ, nếu các thông tin, dữ liệu và bản đồ đã được cập nhật,
chỉ cần kế thừa mà không cần thu thập bổ sung. Ngược
lại, nếu thông tin còn thiếu, chưa cập nhật cần phải cập
nhật và điều tra bổ sung (xem phần 2.3.2).
Nguồn lực của chủ rừng: Để có một phương án QLRBV
tốt cần có đầy đủ các thông tin, dữ liệu cần thiết và được
cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, việc đó có thể gây tốn kém
nhân lực, kinh phí và thời gian. Vì vậy, nếu nguồn lực
của chủ rừng hạn chế thì có thể kế thừa các thông tin, dữ
liệu là chính, chỉ rà soát bổ sung đảm bảo các yêu cầu
tối thiểu về dữ liệu để xây dựng phương án và được phê
duyệt. Ngược lại, nếu chủ rừng có nguồn lực tốt thì có thể
điều tra đánh giá bổ sung để có dữ liệu đầy đủ cho xây
dựng phương án.
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TT
d

Vấn đề

Quy định Giải đáp

Định mức và quy
định tài chính để
dự toán nhu cầu
vốn

Định
mức nhân
công,
công tác
phí, hội
nghị,
tư vấn
thầu…

Các nội dung công việc trong xây dựng phương án đa dạng,
bao gồm nhiều vấn đề như điều tra rừng theo các chuyên đề,
xây dựng bản đồ, chi phí đấu thầu, hội họp... Hiện tại chưa có
quy định hay định mức riêng cho dự toán kinh phí xây dựng
phương án QLRBV mà chỉ có thể vận dụng các quy định,
định mức đã có phù hợp cho từng nội dung công việc để tính
toán kinh phí, ví dụ như Quyết định 487/QĐ-BNN-TCCB
cho các nội dung điều tra rừng và xây dựng bản đồ; các quy
định về chi công tác phí, hội nghị, hội thảo của trung ương
hoặc địa phương…; Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn
Luật đấu thầu và các quy định khác liên quan.

2.3.2. Thông tin, số liệu và bản đồ
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Dữ liệu và bản đồ là các thông tin quan trọng để xác định nội dung, quy mô, địa điểm và kế
hoạch thực hiện các hoạt động trong phương án QLRBV. Đối với rừng đặc dụng và phòng hộ,
do phần lớn các hoạt động bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng sẽ sử dụng kinh phí từ ngân sách
nhà nước để triển khai nên trong quá trình phê duyệt phương án, đơn vị thẩm định thường đòi
hỏi các dữ liệu và bản đồ phải có tính pháp lý rõ ràng và được cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, do
các nguyên nhân khác nhau mà nhiều số liệu, bản đồ chưa được cập nhật hoặc có thể không
khớp với số liệu thực tế mà chủ rừng đang quản lý. Đây là các vấn đề thường gây khó khăn
cho các chủ rừng trong quá trình phê duyệt phương án QLRBV. Tuy nhiên, việc cập nhật, điều
tra bổ sung các số liệu và bản đồ như hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng và tài nguyên
rừng... sẽ gây tốn kém khá nhiều về kinh phí và thời gian. Trong khi đó, một phương án QLRBV được coi như một bản kế hoạch dài hạn và có thể cập nhật và điều chỉnh khi cần thiết.
Do đó, tùy theo điều kiện thực tế, nguồn lực và kinh phí sẵn có của chủ rừng mà xác định mức
độ cập nhật cần thiết của số liệu và bản đồ. Đối với chủ rừng có nguồn lực tốt có thể điều tra
bổ sung để có số liệu đầy đủ nhất phục vụ xây dựng phương án. Đối với những chủ rừng có
nguồn lực hạn chế, việc kế thừa những số liệu và bản đồ có tính pháp lý rõ ràng trong khoảng
trong thời gian gần nhất có thể sử dụng để xây dựng phương án QLRBV. Theo quy định, kiểm
kê rừng toàn quốc được thực hiện theo định kỳ, do đó chủ rừng có thể điều chỉnh phương án
khi có số liệu và bản đồ cập nhật ở lần kiểm kê rừng tiếp theo. Trong trường hợp một số loại
số liệu bị thiếu như tài nguyên rừng, lâm sản ngoài gỗ, đa dạng sinh học... có thể đề xuất thành
một hoạt động trong phương án QLRBV và sẽ được thực hiện khi phương án được phê duyệt.

Các vấn đề được quan tâm cụ thể có thể được giải đáp như sau:
TT

Quy định

Giải đáp

a

Nguồn gốc, tính
hợp pháp, mức
độ cập nhật của
các dữ liệu thứ
cấp như ĐKTN,
KTXH, giao
thông, quốc
phòng, an ninh?

Điều 4, 5,
6 của TT
28

Kế thừa từ các tài liệu thứ cấp có nguồn gốc rõ ràng, được
cập nhật gần nhất như niên giám thống kê địa phương, các
báo cáo hàng năm của các địa phương và các cơ quan chức
năng liên quan. Chỉ sử dụng các thông tin liên quan đến xây
dựng và thực hiện phương án QLRBV. Từ những thông tin
đó, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và đề xuất
gì liên quan đến xây dựng và thực hiện phương án QLRBV.

b

Nguồn và mức
độ cập nhật của
số liệu diện tích
và bản đồ hiện
trạng sử dụng
đất

Điều 4, 5,
6 của TT
28

Kế thừa số liệu và bản đồ hiện trạng sử dụng đất được phê
duyệt gần nhất. Trong trường hợp số liệu chưa được cập nhật
trong thời gian 5 năm (theo quy định về kiểm kê đất đai trong
Điều 6, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT) hoặc có thay đổi
lớn (ví dụ chuyển mục đích sử dụng đất, giao lại đất cho địa
phương hoặc đơn vị khác...), cần rà soát và điều tra bổ sung
theo hướng dẫn kiểm kê đất đai trong Thông tư số 27/2018/
TT-BTNMT.

c

Nguồn và mức
độ cập nhật của
số liệu diện tích
và bản đồ hiện
trạng rừng

Điều 4, 5,
6 của TT
28

Kế thừa số liệu và bản đồ hiện trạng rừng được phê duyệt gần
nhất. Trong tr ường hợp số liệu chưa được cập nhật trong thời
gian 5 năm (theo quy định về kiểm kê rừng trong Thông tư
33/2018/TT-BNNPTNT) hoặc có thay đổi lớn (ví dụ thay đổi
trạng thái do thiên tai, cháy rừng, mất rừng do vi phạm lâm
luật, chuyển đổi mục đích sử dụng...), cần rà soát và điều tra
bổ sung theo hướng dẫn điều tra kiểm kê rừng trong Thông
tư 33/2018/TT-BNNPTNT. Ưu tiên điều tra bổ sung rừng tự
nhiên nghèo, nghèo kiệt, đất chưa có rừng và rừng trồng (theo
phân loại trong TT 33) làm căn cứ lập kế hoạch phát triển
rừng; Đối với trạng thái rừng trung bình trở lên không cần
điều tra bổ sung nếu nguồn lực hạn chế.

d

Bản đồ và số
liệu hiện trạng
sử dụng đất
và số liệu hiện
trạng rừng
không khớp
nhau.

Thường xảy ra vấn đề không trùng khớp giữa bản đồ và số
liệu hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng rừng. Trong trường
hợp này, cần rà soát, điều tra bổ sung để có số liệu thực tế về
hiện trạng sử dụng đất và rừng mà đơn vị đang quản lý phục
vụ cho xây dựng phương án. Việc rà soát, điều tra bổ sung
được thực hiện như đã nêu ở mục b và c.
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Vấn đề

e

Diện tích kiểm
kê rừng được
phê duyệt gần
nhất và diện
tích rừng thực tế
đang quản lý sai
khác nhau

f

Nguồn và mức
độ cập nhật của
số liệu hiện
trạng tài nguyên
rừng

Quy định

Giải đáp
Như đã nêu ở mục b và c, nếu số liệu được phê duyệt gần
nhất không quá 5 năm hoặc không có sự thay đổi lớn, nguồn
lực của chủ rừng hạn chế thì có thể sử dụng số liệu được phê
duyệt gần nhất để xây dựng phương án; khi có số liệu trong
lần kiểm kê tiếp theo sẽ chỉnh sửa phương án theo số liệu mới
nếu cần thiết. Ngược lại, nếu có những thay đổi lớn, chủ rừng
cần huy động nguồn lực để rà soát, điều tra bổ sung để có số
liệu thực trạng về hiện trạng sử dụng đất và rừng mà đơn vị
đang quản lý phục vụ cho xây dựng phương án. Việc rà soát,
điều tra bổ sung được thực hiện như đã nêu ở mục b và c.

Điều 4, 5,
6 của TT
28

Số liệu tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên gỗ, lâm sản ngoài
gỗ (LSNG) và đa dạng sinh học (ĐDSH). Tùy theo đối tượng
và loại rừng để xác định mức độ cập nhật cần thiết của số
liệu, cụ thể như sau:
1) Trữ lượng gỗ: Số liệu trữ lượng gỗ được sử dụng để phân
cấp mức độ giàu nghèo của trạng thái rừng và lập kế
hoạch khai thác đối với loại rừng được phép khai thác:
‐	 Đối với mục tiêu điều tra bổ sung để phân loại hiện
trạng rừng như nêu ở mục c phần này, cần tiến hành
điều tra xác định trữ lượng để phân cấp trạng thái rừng
nghèo, nghèo kiệt và chưa có rừng (xem mục c phần
này).
‐	 Đối với mục tiêu điều tra để lập kế hoạch khai thác,
theo quy định hiện hành, ngoài rừng sản xuất chỉ có
gỗ rừng trồng ở rừng phòng hộ và rừng nghiên cứu
khoa học là được phép khai thác; tất cả các trường hợp
còn lại là không được phép (Điều 52 và 55 của Luật
Lâm nghiệp; Điều 12 và 20 của NĐ 156). Như vậy,
mức độ chính xác cao về số liệu trữ lượng gỗ trong
rừng đặc dụng và phòng hộ để sử dụng cho xây dựng
phương án QLRBV là không cần thiết, mà chỉ cần
kế thừa số liệu kết quả kiểm kê và theo dõi diễn biến
rừng về trữ lượng gỗ. Riêng đối với rừng trồng phòng
hộ, nếu chưa có số liệu cập nhật, mà dự kiến trong
giai đoạn thực hiện phương án QLRBV có thể có nhu
cầu khai thác gỗ từ cây phù trợ và cây trồng chính khi
rừng đã đảm bảo chức năng phòng hộ thì cần phải điều
tra bổ sung, cập nhật số liệu về trữ lượng rừng trồng
phòng hộ phục vụ cho lập kế hoạch khai thác rừng
trồng phòng hộ.
2) Trữ lượng lâm sản ngoài gỗ: Quy định hiện hành không
cho phép khai thác LSNG trong rừng đặc dụng mà chỉ cho
phép khai thác trong rừng phòng hộ. Như vậy:
‐	 Đối với rừng đặc dụng, có thể kế thừa số liệu về
LSNG ở kết quả kiểm kê rừng gần nhất mà không cần
điều tra bổ sung.

TT

Vấn đề

Quy định

Giải đáp
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‐	 Đối với rừng phòng hộ, Điều 55 trong Luật Lâm nghiệp và Điều 20 trong NĐ 156 quy định việc khai thác
LSNG phải đảm bảo duy trì sự phát triển bền vững và
không ảnh hưởng tới chức năng phòng hộ của rừng.
Như vậy, để lập kế hoạch khai thác bền vững LSNG
cần phải có số liệu hiện trạng LSNG khá đầy đủ theo
các nhóm sản phẩm khác nhau. Mặc dù đã có số liệu
trữ lượng LSNG từ kết quả kiểm kê rừng, chủng loại
LSNG rất đa dạng, trữ lượng có mức độ biến động lớn
theo thời gian do việc khai thác, sử dụng thường xuyên và mang tính mùa vụ đối với những loài cây ngắn
ngày. Do đó, số liệu LSNG trong kết quả kiểm kê rừng
gần nhất có thể chưa đầy đủ để lập kế hoạch khai thác
bền vững mà chỉ kế thừa để xác định giá trị tiềm năng
LSNG của khu rừng. Trong khi đó, việc điều tra đầy
đủ về trữ lượng LSNG cũng khó thực hiện được ngay
do khá tốn kém công sức, thời gian và đòi hỏi hiểu
biết chuyên môn cao. Như vậy, việc điều tra bổ sung
LSNG khó có thể thực hiện được ngay mà cần đưa
thành một hoạt động trong phương án QLRBV “Điều
tra và lập kế hoạch khai thác và phát triển LSNG bền
vững” và sẽ được triển khai thực hiện sau khi phương
án QLRBV được phê duyệt. Hoạt động này cần được
đề cập đến việc có sự tham gia của cộng đồng và các
bên liên quan tới việc khai thác và chia sẻ lợi ích từ
LSNG theo quy định.
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Vấn đề

Quy định

Giải đáp
3) Đa dạng sinh học (động vật và thực vật): Việc có số liệu
đầy đủ về ĐDSH là cần thiết để lập kế hoạch hoạt động
và giải pháp bảo tồn và phát triển ĐDSH trong phương
án QLRBV. Tuy nhiên, để có số liệu đầy đủ đòi hỏi yêu
cầu chuyên môn cao, nguồn lực và thời gian. Do đó, có
thể áp dụng các cách thức sau để có số liệu ĐDSH phù
hợp cho xây dựng phương án QLRBV:
‐	 Đối với rừng đặc dụng, thông thường khi thành lập
các khu rừng đặc dụng đã có các kết quả điều tra,
đánh giá ĐDSH khá đầy đủ và được cập nhật theo
quy định. Như vậy, việc điều tra lại là không cần
thiết, mà chỉ cần tổng hợp các kết quả đã có và tài
liệu thứ cấp, sau đó tiến hành khảo sát kiểm chứng
lại các kết quả tổng hợp để xác định mức độ phù hợp
của kết quả đã có so với thực tiễn. Việc khảo sát chú
trọng vào các hệ sinh thái và nhóm các loài động vật,
thực vật bậc cao nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.
Phương pháp khảo sát có thể áp dụng như sau: (1)
Tổng hợp thông tin từ các tài liệu thứ cấp về các hệ
sinh thái và các loài nguy cấp, quý, hiếm; quy mô,
địa điểm, sự tồn tại, phát triển và sinh cảnh sống của
chúng; (2) Phỏng vấn người dân địa; phương và các
bên liên quan khác để kiểm chứng các thông tin đã
có và bổ sung thông tin nếu có; (3) Khảo sát theo
tuyến/lát cắt để kiểm chứng các thông tin đã có, nếu
phát hiện thông tin bổ sung cần tiến hành điều tra bổ
sung theo quy định trong Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT (tham khảo phụ lục đính kèm về hướng dẫn
điều tra cụ thể).
‐	 Đối với rừng phòng hộ, thông thường số liệu về
ĐDSH không được nghiên cứu đầy đủ như đối
với rừng đặc dụng. Tuy nhiên, việc điều tra toàn
diện ĐDSH đòi hỏi nguồn lực và thời gian. Do đó,
phương pháp đánh giá ĐDSH trong rừng phòng hộ
cũng áp dụng theo 3 bước như đã nêu trên đối với
rừng đặc dụng.

2.3.3. Điều tra bổ sung dữ liệu theo chuyên đề
Rừng đặc dụng và phòng hộ có chức năng chính là bảo tồn ĐDSH, bảo vệ môi trường, sinh
thái và có tính xã hội cao. Để có cơ sở xác định các hoạt động, lập kế hoạch và xác định giải
pháp thực hiện trong phương án QLRBV, cần phải xác định được các tác động qua lại giữa
các hoạt động quản lý rừng với môi trường, sinh thái và xã hội. Do đó, việc điều tra, đánh giá
thu thập thông tin bổ sung theo các chuyên đề như đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động tới
môi trường và xã hội, xác định các giá trị bảo tồn cao, tiềm năng cho các hoạt động dịch vụ
môi trường rừng và du lịch sinh thái là cần thiết. Các vấn đề cụ thể thường được hỏi khi xây
dựng phương án QLRBV được giải đáp như sau:
TT
a

Quy định

Giải đáp

Phương pháp đánh
giá ảnh hưởng của
của các hoạt động
tới môi trường và
xã hội

Nội dung TT 28
không hướng
dẫn, mà yêu cầu
trong bộ tiêu chí
QLRBV

Việc đánh giá ảnh hưởng của quản lý rừng tới môi
trường, sinh thái và xã hội là rất cần thiết thông qua
đánh giá tác động tới môi trường và xã hội. Phương
pháp đánh giá tham khảo trong “Sổ tay, tài liệu
hướng dẫn thực hiện QLRBV” của Tổng cục Lâm
nghiệp (TCLN) và “Hướng dẫn tổng hợp những thực
tiễn điển hình trên thế giới và các quan sát thực địa
trong bối cảnh Thông tư 28” của GIZ đã ban hành
(có tài liệu kèm theo). Việc đánh giá cần đảm bảo
các yếu tố sau:
‐	 Quy mô đánh giá cần bao gồm cộng đồng dân cư
và các bên liên quan trong khu vực quản lý và
vùng đệm (trong và ngoài) của rừng đặc dụng,
trong khu vực quản lý, giáp ranh và tham gia
quản lý/bảo vệ rừng phòng hộ.
‐	 Nội dung đánh giá cần cân nhắc tới tất cả các ảnh
hưởng trực tiếp và gián tiếp, tích cực và tiêu cực
tới môi trường, sinh thái và xã hội khi thực hiện
phương án QLRBV;
‐	 Việc đánh giá phải đảm bảo có sự tham gia của
người dân địa phương và các bên liên quan thông
qua tham vấn, thảo luận, phân tích cây vấn đề...
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Giải đáp

Đánh giá giá trị
bảo tồn cao (HCV)
của rừng khi xây
dựng phương án
QLRBV

- Điều 5 và Phụ
lục IV của TT
28 hướng dẫn
HCV;

Hướng dẫn xác định các HCV trong Phụ lục IV của
TT 28 đề cập cách xác định các HCV, bao gồm các
giá trị ĐDSH (HCV1), cảnh quan (HCV2), hệ sinh
thái quý hiếm nguy cấp (HCV3), phòng hộ (HCV4),
nhu cầu cộng đồng (HCV5) và văn hóa, tính ngưỡng
(HCV6). Cụ thể hơn, Phụ lục IV của TT 28 hướng
dẫn tham khảo Bộ công cụ xác định rừng có giá trị
bảo tồn cao Việt Nam (WWF, 2008). Tuy nhiên, theo
các quy định của pháp luật đối với quản lý rừng đặc
dụng và phòng hộ, một số giá trị này đã được đánh
giá, phân loại và đang được quản lý phù hợp với các
yêu cầu đó. Như vậy, cách thức đánh giá bổ sung
được thực hiện như sau:

- Điều 5 và 6
của TT 28 yêu
cầu xác định
các giá trị văn
hóa, lịch sử,
cảnh quan

1) Rừng đặc dụng: Đối với các giá trị ĐDSH
(HCV1), hệ sinh thái (HCV3) đã được xác định
theo các phân khu chức năng rừng đặc dụng và
điều tra xác định bổ sung như trong mục f của
phần 2.3.2. Hầu hết diện tích rừng đặc dụng
là rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt nên
cũng đảm bảo các chức năng phòng hộ của rừng
(HCV4). Nhu cầu cộng đồng (HCV5) có thể kết
hợp với nội dung khảo sát đánh giá tác động xã
hội như mục a của phần này. Các khu vực có
giá trị cảnh quan (HCV2), văn hóa, lịch sử, tín
ngưỡng (HCV6) sẽ được điều tra đánh giá làm
cơ sở để lập kế hoạch bảo tồn và đề xuất phát
triển các dịch vụ du lịch sinh thái như ở mục c
của phần này.
2) Rừng phòng hộ: Giá trị phòng hộ (HCV4) đã
được xác định theo chức năng phòng hộ của
rừng, bao gồm phòng hộ nguồn nước, biên giới,
chắn gió, cát bay, chắn sóng, lấn biển... Đối với
giá trị ĐDSH (HCV1) và giá trị hệ sinh thái
(HCV3) đã điều tra xác định bổ sung như trong
mục f (phần 2.3.2). Nhu cầu cộng đồng (HCV5)
có thể kết hợp với nội dung khảo sát đánh giá
tác động xã hội như mục a của phần này. Các
khu vực có giá trị cảnh quan (HCV2), văn hóa,
lịch sử, tín ngưỡng (HCV6) sẽ được điều tra
đánh giá làm cơ sở để lập kế hoạch bảo tồn và
đề xuất phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái
như ở mục c của phần này.

TT
c

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Xác định, đánh giá
các giá trị văn hóa,
lịch sử, cảnh quan

Điều 5 và 6
trong TT 28

Tham khảo bộ công cụ đánh giá HCV trong phụ
lục TT 28 để đánh giá các giá trị văn hóa, lịch sử
(HCV6) và cảnh quan rừng (HCV2) phục vụ xây
dựng phương án QLRBV. Để có đủ căn cứ cho lập
kế hoạch bảo vệ, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử
và phát triển các giá trị cảnh quan như du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng. Các thông tin cần được thu thập
như sau:
‐	 Thu thập thông tin chung và lập danh mục các
khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan
trong khu vực quản lý của đơn vị dựa trên các
tài liệu thứ cấp và phỏng vấn chính quyền địa
phương, cộng đồng dân cư và các bên liên quan.
‐	 Khảo sát cụ thể từng địa điểm theo danh mục đã
có để thu thập các thông tin về hiện trạng, quy
mô, địa điểm, ý nghĩa văn hóa, lịch sử và cảnh
quan. Tham vấn người dân địa phương và các
bên liên quan để kiểm chứng, bổ sung các thông
tin và đề xuất các hoạt động duy trì và nâng cao
các giá trị đó.

Trước khi xác định và lập kế hoạch các hoạt động trong phương án, cần xác định rõ mục tiêu
quản lý, trong đó bao gồm mục tiêu chung (thể hiện tầm nhìn chiến lược) và các mục tiêu cụ
thể để giải quyết tầm nhìn chiến lược đó. Từ đó, các hoạt động được xác định và lập kế hoạch
triển khai để giải quyết các mục tiêu cụ thể đã đề ra.
Như vậy, việc xác định các hoạt động và lập kế hoạch cho các hoạt động là nội dung rất quan
trọng. Các hoạt động chủ yếu đã được nêu trong Điều 5 (đối với rừng đặc dụng) và Điều 6 (đối
với rừng phòng hộ) của TT 28. Tuy nhiên, tùy theo mục tiêu quản lý và điều kiện thực tế của
từng đơn vị, chủ rừng căn cứ vào các thông tin, dữ liệu cụ thể của đơn vị mình để xác định các
hoạt động phù hợp cần thiết. Các hoạt động được xác định có thể không bao gồm toàn bộ các
hoạt động như đã nêu trong TT 28 hoặc có thể có thêm các hoạt động chưa được đề cập đến
trong TT 28 nếu cần thiết và phù hợp với quy định.
Các hoạt động được xác định và kế hoạch thực hiện phải thể hiện tính khả thi, trên cơ sở đã
xem xét các rủi ro, hạn chế và cơ hội trong tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, do phương án QLRBV có thể được điều chỉnh khi cần thiết, nên cũng không hạn chế việc đưa vào các hoạt động
mà cơ hội hay nguồn lực để thực hiện mới chỉ được dự báo trước, ví dụ như các chính sách
trung ương và địa phương đang được xây dựng, chuẩn bị triển khai, các dự án hay tài trợ quốc
tế... Nhiều hoạt động muốn triển khai trong giai đoạn xây dựng phương án QLRBV mà chưa
có nhân lực và tài chính thực hiện cần đưa vào thực hiện trong giai đoạn triển khai phương
án QLRBV.
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Một số vấn đề cụ thể trong lập kế hoạch các hoạt động thường được hỏi khi xây dựng phương
án QLRBV được giải đáp như sau:
TT
a

b

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Năm 2020 kết thúc
nhiều chính sách đầu
tư, hỗ trợ của nhà
nước làm cơ sở xây
dựng kế hoạch cho
các hoạt động, cần có
hướng dẫn cụ thể

Một số chính
sách liên quan
kết thúc trong
năm 2020:

Điều 91 của NĐ 156 quy định chuyển tiếp các
chính sách hiện hành này cho đến khi Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách mới.
Như vậy, những chính sách này vẫn áp dụng để
xây dựng kế hoạch cho tới khi có quy định bổ
sung sẽ điều chỉnh phương án nếu cần thiết.

Lập kế hoạch sử dụng
đất đối với những diện
tích trong vùng lõi
rừng đặc dụng có dân
cư đang sinh sống từ
trước khi thành lập

- QĐ 886
- NĐ 75/2015
- QĐ 24/2012
Điều 54 của
Luật Lâm
nghiệp; NĐ
156; Điều 5 của
TT 28

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cho những diện
tích này cần dựa trên các thông tin, dữ liệu đầy
đủ, được thu thập trên cơ sở có sự tham gia và
được thảo luận kỹ lưỡng với các bên liên quan,
tránh xảy ra tác động lớn về xã hội. Các thông
tin, dữ liệu cần được thu thập như sau:
‐	
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Điều tra, khảo sát thống kê số lượng hộ
gia đình trong vùng lõi, lịch sử hình thành,
thông tin cơ bản về hộ gia đình, hiện trạng
sử dụng đất, nguồn gốc pháp lý đất đai hay
lịch sử sử dụng đất.

TT

Vấn đề

Quy định

Giải đáp
‐	

‐	

‐	

Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội
và thách thức trong việc sinh sống của các
hộ gia đình này đối với công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng; Chú ý xem xét kỹ
tới các giá trị văn hóa, truyền thống, nguồn
nhân lực, kiến thức bản địa mà các hộ gia
đình này có thể đóng góp cho việc bảo vệ
và phát triển rừng, phát triển các hoạt động
dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... mà
không cần phải di dời họ ra khỏi vùng lõi.
Trên cơ sở thông tin có được và định hướng
phát triển của địa phương, tiến hành thảo
luận với người dân, chính quyền địa phương
về nguyện vọng của họ và các bên liên quan
để xác định hoạt động và giải pháp phù hợp
(di dời hay ổn định đời sống mà không ảnh
hưởng tới quản lý bảo vệ rừng).
Lập kế hoạch cho hoạt động này trong
phương án phải phù hợp với nguyện vọng
chính đáng của người dân, điều kiện thực
tiễn và nguồn lực sẵn có của địa phương.

Nhiều chủ rừng chưa
được giao đất, giao
rừng và cắm mốc ranh
giới

Điều 5 và 6 của
TT 28; TT 31;
Chỉ thị số 1788

Nhiều chủ rừng, nhất là rừng phòng hộ chưa
được giao đất, giao rừng, mà chỉ quản lý lâm
phận theo quyết định thành lập. Cần lập kế
hoạch xây dựng đề án giao đất giao rừng và cắm
mốc ranh giới cho các chủ rừng để khi phương
án QLRBV được phê duyệt thì đề nghị cho triển
khai thực hiện.

d

Có lập kế hoạch khai
thác gỗ hay không?

Luật Lâm
Như đã nêu trong mục f phần 2.3.2, chỉ lập kế
nghiệp, NĐ 156, hoạch khai thác gỗ đối với rừng trồng phòng
TT 28
hộ (nếu có). Một số ban quản lý rừng phòng hộ
quản lý cả rừng sản xuất thì có thể lập kế hoạch
khai thác gỗ đối với diện tích rừng sản xuất.
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TT
e

f
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g

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Kế hoạch khai thác
Luật Lâm
Như đã nêu trong mục f phần 2.3.2, chỉ được
lâm sản ngoài gỗ được nghiệp, NĐ 156, phép khai thác LSNG trong rừng phòng hộ
xây dựng như thế nào? TT 28
và rừng sản xuất. Nếu chủ rừng đã có số liệu
điều tra đầy đủ về LSNG, có thể lập kế hoạch
khai thác LSNG bền vững. Kế hoạch cần nêu
rõ chủng loại LSNG, diện tích, địa điểm, sản
lượng, quy chế quản lý hay chia sẻ lợi ích với
bên nhận khoán bảo vệ rừng... Nếu chủ rừng
không thể điều tra đầy đủ về LSNG, có thể đưa
thành một hoạt động trong phương án QLRBV
“Điều tra và lập kế hoạch khai thác và phát triển
LSNG bền vững” và sẽ được triển khai thực hiện
sau khi phương án QLRBV được phê duyệt.
Căn cứ vào kết quả báo cáo chuyên đề khảo
Kế hoạch phát triển
Luật Lâm
du lịch sinh thái, nghỉ nghiệp, NĐ 156, sát, đánh giá xác định các giá trị văn hóa, lịch
sử, cảnh quan để xác định tiềm năng phát triển
TT 28
dưỡng, giải trí xây
DLST, nghỉ dưỡng và giải trí như trong mục c
dựng như thế nào
(phần 2.3.3). Tuy nhiên, để lập kế hoạch phát
triển DLST, nghỉ dưỡng và giải trí, cần có các
dữ liệu được thu thập và đánh giá chi tiết, đầy
đủ hơn. Như vậy, có thể đề xuất xây dựng “Đề
án phát triển DLST, nghỉ dưỡng, giải trí” vào
phương án để sau khi phương án được phê duyệt
sẽ triển khai xây dựng đề án. Đây cũng là căn
cứ để có thể thu hút nhà đầu tư hoặc liên kết
phát triển dịch vụ này. Trình tự thủ tục xây dựng,
thẩm định và phê duyệt đề án DLST quy định
trong Điều 14 của NĐ 156.
Căn cứ kết quả báo cáo chuyên đề đánh giả ảnh
Điều 54 của
Kế hoạch ổn định
hưởng của các hoạt động tới môi trường và xã
Luật Lâm
đời sống dân cư sống
hội để xác định các hoạt động cần thực hiện
nghiệp; Điều
trong rừng đặc dụng
16 của NĐ 156; giúp ổn định đời sống dân cư sống trong rừng
được xây dựng như
và vùng đệm rừng đặc dụng và giáp ranh rừng
Điều 5 của TT
thế nào
phòng hộ. Nếu cần thiết, có thể đưa nội dung
28
này thành một chương trình/dự án đầu tư vùng
đệm. Hướng dẫn xây dựng chương trình/dự án
đầu tư vùng đệm quy định tại Điều 16 của NĐ
156.

2.3.5. Sự tham gia của các bên liên quan
Như đã nêu, tính xã hội của rừng đặc dụng và phòng hộ rất cao, do đó việc tham gia của các
bên liên quan trong quá trình xây dựng phương án QLRBV cho rừng đặc dụng và phòng hộ
là rất quan trọng. Sự tham gia cần đảm bảo trong cả quá trình xây dựng phương án, bao gồm
cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan, xác định các hoạt động trong phướng án, lập kế hoạch

cho các hoạt động và giải pháp thực hiện, thẩm định và phê duyệt. Để đảm bảo sự tham gia
của các bên liên quan có hiệu quả trong xây dựng phương án, cần phải xác định và phân tích vị
trí vai trò của các bên liên quan, xác định mức độ tham gia và các nội dung có thể tham gia, có
chiến lược thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong suốt quá trình xây dựng phương
án QLRBV. Các hướng dẫn cụ thể hơn có thể tham khảo trong tài liệu “Hướng dẫn tổng hợp
những thực tiễn điển hình trên thế giới và các quan sát thực địa trong bối cảnh Thông tư 28”
do GIZ đã ban hành (có tài liệu kèm theo).
Một số vấn đề quan tâm cụ thể có thể được giải đáp như sau:
TT
a

Vấn đề

Quy định

Các biên liên quan và
Bộ tiêu chí QLRmức độ tham gia của các BV trong Phụ lục
bên liên quan trong quá
TT 28
trình xây dựng phương án

Giải đáp
Gợi ý các bên liên quan và mức độ tham gia
trong quan trình xây dựng phương án như
sau:
‐ Cộng đồng dân cư, chính quyền và người
dân địa phương, tổ chức xã hội dân sự
và doanh nghiệp địa phương: Tham gia
trong cung cấp các thông tin, dữ liệu
thông qua phỏng vấn, trao đổi; Tham gia
xác định mục tiêu quản lý, lập kế hoạch
các hoạt động và đề xuất các giải pháp
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thực hiện thông qua thảo luận, hội thảo
tham vấn...; Tham gia giám sát, đánh giá
thực hiện phương án QLRBV sau khi
phương án được phê duyệt.
‐ Tổ chức nghiên cứu, học thuật, NGO và
doanh nghiệp hoạt động chuyên môn có
liên quan: Tham gia cung cấp tài liệu,
thông tin, dữ liệu và bản đồ ở dạng sơ
cấp, thứ cấp thông qua dịch vụ tư vấn,
hội thảo tham vấn...; Tham gia tập huấn,
đào tạo, chuyển giao về chuyên môn cần
thiết cho xây dựng phương án thông qua
dịch vụ tư vấn.
‐ Các cơ quan chức năng, quản lý liên
quan: Tham gia trong phê duyệt đề
cương, dự toán; trong thẩm định và phê
duyệt phương án QLRBV.
Lưu ý, cần phải cân nhắc tới yếu tố bình đẳng
giới trong sự tham gia của các bên liên quan.
Các yếu tố văn hóa, tập quán và tri thức bản
địa cần phải được xem xét và đánh giá kỹ
lưỡng khi lập kế hoạch quản lý.
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TT
b

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Tham vấn nội dung
phương án QLRBV

Bộ tiêu chí QLR- Việc tham vấn các bên liên quan về nội dung
BV trong Phụ lục của phương án QLRBV là cần thiết để các
TT 28
bên đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm…
Chủ rừng cần tạo cơ hội để các bên liên quan
được tham gia, trao đổi đầy đủ nhất có thể. Sự
tham gia của các bên liên quan vào quá trình
xây dựng phương án càng sớm càng tạo ra sự
hiểu biết và cơ hội bày tỏ nguyện vọng của
mỗi bên. Chất lượng của phương án thể hiện
qua sự đồng thuận của các bên liên quan đối
với các nội dung của phương án. Quá trình
tham vấn cần tài liệu hoá bằng các biên bản
làm việc, họp, hội thảo. Các hình thức tham
vấn có thể áp dụng như sau:
‐	
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‐	

‐	

‐	

Tham vấn trong quá trình làm việc:
Tham vấn thường được áp dụng trong
quá trình làm việc với các bên liên quan
(đặc biệt là cộng đồng và chính quyền
địa phương) trong quá trình thu thập số
liệu về dân sinh, kinh tế xã hội.
Phỏng vấn: Phỏng vấn thường được áp
dụng để thu thập các thông tin, dữ liệu và
xác định các mục tiêu và hoạt động quản
lý rừng. Chủ rừng xây dựng các phiếu
phỏng vấn theo từng chủ đề cụ thể để
phỏng vấn các bên liên quan thích hợp.
Tổ chức hội thảo tham vấn: Mời các bên
liên quan đến dự hội thảo tham vấn để họ
đóng góp ý kiến cho nội dung của phương
án. Các bên liên quan cần phải bao gồm
cả cộng đồng dân cư địa phương và các
tổ chức liên quan. Nếu có điều kiện có
thể tổ chức thành hai hội nghị riêng biệt
cho hai nhóm đối tượng trên.
Gửi văn bản xin ý kiến góp ý: Có thể
gửi phương án QLRBV hoặc bản tóm tắt
phương án tới các bên liên quan thông
qua đường bưu điện, thư điện tử, đăng
trên website cùng với mẫu phiếu trả lời.
Cung cấp địa chỉ và thông tin liên lạc của
nơi tiếp nhận ý kiến góp ý để các bên liên
quan gửi ý kiế3n phản hồi.

2.3.6. Dự toán nhu cầu vốn và nguồn vốn
TT
a

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Căn cứ dự toán nhu
cầu vốn và nguồn
vốn?

Điều 5, 6 và Phụ
lục II của TT 28

1) Căn cứ dự toán nhu cầu vốn: Phần lớn kinh
phí đầu tư cho bảo tồn, bảo vệ và phát triển
rừng đặc dụng và phòng hộ là từ ngân sách
nhà nước và DVMTR. Như vậy, các căn cứ
để dự toán nhu cầu vốn cần rõ ràng, còn hiệu
lực. Một số căn cứ tham khảo như sau:
‐	 Các chính sách hiện hành như QĐ 886/QĐTTg, NĐ 75/2015/NĐ-CP, QĐ 24/2012/QĐTTg, QĐ 38/2016/QĐ-TTg... Như đã nêu
trọng mục a, phần 2.3.4, một số chính sách
này hết thời hạn vào năm 2020, nhưng Điều
91 của NĐ 156 quy định chuyển tiếp cho đến
khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban
hành chính sách mới. Như vậy, những chính
sách này vẫn áp dụng để dự toán nhu cầu vốn
và nguồn vốn cho tới khi có quy định bổ sung
‐	

‐	
‐	

2)
-

-
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sẽ điều chỉnh phương án nếu cần thiết.
Đối với dự toán các hạng mục XDCB như:
Trụ sở làm việc, nhà công vụ; nhà trưng bày,
diễn giải đa dạng sinh học… có thể tham khảo
Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/1/2020
Các chương trình, dự án, các hỗ trợ quốc tế đã
phê duyệt và đang triển khai.
Các quy định, định mức của địa phương ban
hành.
Các phê duyệt cho các hoạt động tương tự
đã triển khai gần nhất làm căn cứ dự toán đối
với các nội dung đầu tư chưa có định mức
làm căn cứ.
Căn cứ xác định nguồn vốn:
Bảo vệ rừng: Vốn sự nghiệp từ các chính sách
hiện hành, DVMTR
Phát triển rừng và xây dựng cơ bản: Vốn đầu
tư công từ các chính sách hiện hành, trồng
rừng thay thế, ODA, hỗ trợ quốc tế...
Dịch vụ cộng đồng, du lịch sinh thái, giải trí,
nghỉ dưỡng…: Vốn tự có, liên kết, hợp tác
đầu tư, cho thuê môi trường rừng, tín dụng...
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TT

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

b

Phân kỳ như thế nào?

Điều 3 của TT
28

c

Xác định nguồn tài
chính bền vững

Điều 5, 6 của TT
28; NĐ 141

Có thể lập chi tiết cho 5 năm đầu và phân kỳ 5
năm tiếp theo để phù hợp với các mục tiêu chính
trị của địa phương trong các giai đoạn đó (ví dụ:
2021-2025 và 2026-2030)
- Nguồn sẵn có: Ngân sách nhà nước, DVMTR, tài trợ...
- Nguồn tiềm năng: Dịch vụ du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, giải trí; cho thuê môi trường
rừng
- Đầu tư: Dịch vụ, sản xuất kinh doanh, liên
doanh, liên kết...

2.3.7. Thẩm định và phê duyệt phương án
TT
a
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b

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Chủ rừng quản lý RPH Điều 13 của TT Điều 13 của TT 28 quy định, UBND tỉnh phê
trực thuộc cơ quan chủ 28
duyệt phương án QLRBV của chủ rừng là
quản khác nhau (UBND
tổ chức ở địa phương. Chủ rừng trình hồ sơ
tỉnh, UBND huyện, Sở
cho Sở NN&PTNT thẩm định. Đối với các
NN&PTNT, Chi cục Kiểm
chủ rừng không trực thuộc trực tiếp UBND
lâm, Công ty…) thì trình
tỉnh (ví dụ như trực thuộc UBND huyện) cần
tự trình phê duyệt như thế
xin ý kiến của cơ quản chủ quản trước khi
nào?
trình thẩm định. Sở NN&PTNT lấy ý kiến
thẩm định của các sở ban ngành liên quan,
tổng hợp và yêu cầu chủ rừng chỉnh sửa, bổ
sung theo ý kiến thẩm định và gửi lại cho Sở
NN&PTNT để trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trường hợp cần thiết có thể thành lập hội
đồng thẩm định và tổ chức họp đóng góp ý
kiến thẩm định.
Rừng đặc dụng thuộc cơ Điều 11 và 13 của - Điều 11 của TT 28 quy định Bộ NN&PTquan nghiên cứu khoa học TT 28
NT phê duyệt phương án của chủ rừng
được thẩm định và phê
trực thuộc Bộ;
duyệt như thế nào?
- Điều 13 của TT 28 quy định UBND tỉnh
phê duyệt phương án của chủ rừng là tổ
chức ở địa phương.

TT

Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Chủ rừng là các tổ chức Điều 12 của TT kinh tế thuộc tập đoàn, 28
tổng công ty nhưng có
quản lý một phần diện
tích RPH và RĐD thì có
phải trình UBND tỉnh phê
duyệt không?

d

Hồ sơ xin phê duyệt Điều 11 của TT phương án quy định như 28
thế nào? Có bao gồm các
báo cáo chuyên đề không?
-

-

Theo Điều 7 và Điều 94 của Luật Lâm
nghiệp thì nhà nước sở hữu và chịu trách
nhiệm đầu tư bảo vệ và phát triển RĐD
và RPH. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp
cũng tham gia quản lý RĐD và RPH.
Theo quy định trong Điều 12 của TT 28,
chủ rừng là tổ chức kinh tế tự phê duyệt
phương án QLRBV và báo cáo với Sở
NN&PTNT khi được yêu cầu (Khoản 3.a
Điều 18 của TT 28). Như vậy, đối với chủ
rừng tham gia quản lý RĐD và RPH có
thể tự phê duyệt phương án, nhưng trước
khi phê duyệt cần gửi phương án cho
cơ quan chức năng tại địa phương thẩm
định các nội dung liên quan đến diện tích
RĐD và RPH mà chủ rừng đang quản lý.
Trong một số trường hợp chủ rừng được
hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
hoặc ODA xây dựng phương án, phương
án cần được chấp thuận của chủ đầu tư
trước khi trình phê duyệt.
Điều 11 của TT 28 quy định hồ sơ trình
phê duyệt bao gồm tờ trình, phương án và
các loại bản đồ theo quy định.
Phương án và bản đồ cần có các ô ký của
chủ rừng, đơn vị xây dựng (nếu có) và cơ
quan thẩm định (Sở NN&PTNT).
Các kết quả chính của các báo cáo chuyên
đề đã được tổng hợp trong nội dung và
phụ lục của phương án nên không cần
kèm theo các báo cáo chuyên đề khi trình
phê duyệt. Chủ rừng lưu trữ để sử dụng
khi cần.
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TT
e
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Vấn đề

Quy định

Giải đáp

Một số nội dung có liên Điều 13 của TT Theo Điều 13 của TT 28 quy định, Sở
quan đến ngành khác có 28
NN&PTNT lấy xin ý kiến các sở Tài nguyên
cần xin ý kiến thẩm định
và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu
không?
tư, Công Thương. Tuy nhiên, nếu nội dung
phương án có liên quan đến các ngành khác
có thể tham vấn, như: Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch nếu có nội dung về du lịch sinh
thái; Sở Nội vụ nếu có nội dung liên quan
đến đề xuất kiện toàn tổ chức, bộ máy do
nhiều ban quản lý rừng đang thực hiện kiêm
nhiệm.
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