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I. GIỚI THIỆU  

Nghị định “Chính sách đầu tư bảo vệ, phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản” Việt Nam đánh 

dấu sự phát triển đổi mới về đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư của ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 

mới, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế chung và thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản thảo Nghị định được chia sẻ rộng rãi nhằm tổng hợp 

ý kiến của các bên có liên quan.  

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao về những đổi mới và dự thảo quy định liên quan đến phạm vi điều 

chỉnh bao quát toàn bộ các hoạt động, các đối tượng được nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư; 

điều chỉnh một số mức đầu tư/hỗ trợ đầu tư đảm bảo thu nhập cho người tham gia BVPTR; chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên doanh, liên kết với chủ rừng, chế biến lâm sán, đầu tư trồng 

rừng; kết hợp kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; khuyến 

khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất giống cây trồng; cơ chế xây dựng, thẩm định, phê duyệt, cấp 

phát vốn đầu tư/hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế và thực hiện chính sách, quy định về đầu tư trong bảo vệ, phát triển rừng, 

chế biến và thương mại lâm sản tại Việt Nam, 7 tổ chức chúng tôi đóng góp một số ý kiến nhằm đảm bảo 

việc xây dựng và thực thi Nghị định được hiệu quả, đảm bảo đủ ngân sách đầu tư cho quản lý, phát triển 

rừng bền vững đồng thời khuyến khích hợp tác liên doanh, liên kết trong toàn bộ chuỗi giá trị, phát huy 

tính tự chủ, trách nhiệm của chủ rừng giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

Tài liệu bao gồm 3 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp và thảo luận một số vấn đề liên quan đến chính sách đầu tư, phát triển rừng, chế 

biến và thương mại lâm sản. 

- Phần 2: Góp ý chi tiết cho các chính sách đã được nêu trong dự thảo Nghị định 

- Phần 3: Đề xuất bổ sung các chính sách chưa được đề cập trong dự thảo Nghị định 

Chúng tôi hi vọng tài liệu ngắn gọn này sẽ là một kênh thông tin đầu vào hữu ích cho Tổng cục Lâm 

Nghiệp (VNFOREST) trong quá trình hoàn thiện bản thảo nghị định. 

II. PHẦN 1: TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN 

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG, CHẾ BIẾN 

VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN 

Các góp ý của chúng tôi cho Dự thảo Nghị định tập trung vào mấy nhóm vấn đề sau đây: 

- Định mức của một số chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư; 

- Đối tượng cần được hỗ trợ và điều kiện cần đáp ứng để được hỗ trợ trong một số chính sách đầu tư, 

hỗ trợ đầu tư; 

- Các chính sách cần thiết để khuyến khích và tạo động lực đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà 

nước 

- Cấu trúc của Nghị định 

1. ĐỊNH MỨC CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẦU T

Việc tăng, giảm định mức phụ thuộc rất nhiều vào mức ngân sách mà Nhà nước có thể đầu tư cho ngành 

lâm nghiệp, đặc biệt là cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng rừng sản 

xuất.  

Chúng tôi hiểu rằng việc đưa ra một định mức cao, đáp ứng kỳ vọng của các đối tượng thụ hưởng là khó 

khăn. Tuy nhiên, khi xác định các định mức, Nghị định cũng cần xem xét: i) tính thực tế: định mức cần 

phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường để các khoản đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư thực sự có ý nghĩa, có tác 

dụng khuyến khích người hưởng lợi tự bỏ thêm kinh phí để đầu tư cho đủ; và ii) đảm bảo tính công bằng 
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tương đối giữa các loại rừng, đặc biệt là trong thời gian đóng của rừng, khi rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

bị hạn chế khai thác gỗ chính và được bảo vệ tương tự như rừng đặc dụng và phòng hộ. 

Các ví dụ cụ thể được nêu trong Phần 2 (Góp ý chi tiết cho các chính sách đã được nêu trong dự thảo 

Nghị định), chủ yếu tại Điều 5 (bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng ản xuất là rừng tự nhiên); Điều 7 

(đề xuất tăng mức kinh phí nuôi dưỡng rừng tự nhiên); Điều 14 (tăng mức hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững, giảm quy mô về diện tích tối thiểu được hỗ trợ - hiện là 300ha); Điều 17 (giảm quy mô về 

diện tích tối thiểu được hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp và công trình bảo vệ rừng tại những 

khu rừng sản xuất – hiện là 500ha) v.v… 

2. MỘT SÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ 

Nghị định nên mở rộng đối tượng đầu tư và đối tượng thụ hưởng của một số chính sách đầu tư. Dưới đây 

là một số ví dụ. Các khuyến nghị cụ thể khác được nêu trong Phần 2 (Góp ý chi tiết cho các chính sách 

đã được nêu trong dự thảo Nghị định). 

- Người dân vùng đệm của các khu rừng phòng hộ: Các khu rừng phòng hộ có vai trò quan trọng trong 

việc bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và cũng cấp các loại dịch vụ môi trường rừng không kém quá 

nhiều so với các khu rừng đặc dụng. Việc huy động sự tham gia của cộng đồng sống ở các khu vực tiếp 

giáp với rừng phòng hộ là cần thiết. Chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân 

vùng đệm, nếu được áp dụng cho một số cộng đồng dân cư vùng đệm của các khu rừng phòng hộ sẽ giúp 

tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ, phát triển rừng. (Bổ sung Điều 13). 

- Rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang được giao tạm thời quản lý: Theo Luật Lâm nghiệp, UBND 

xã không được quy định là “chủ rừng”, trong khi trên thực tế UBND xã đang được giao quản lý gần 3 

triệu ha rừng, trong đó có 1.923.644 ha rừng tự nhiên và 1.016.840 ha rừng trồng. Các diện tích này nên 

được giao dần cho các chủ rừng được quy định trong Luật Lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc thiếu kinh phí để 

chi trả cho các thủ tục giao đất, giao rừng đang làm chậm quá trình này. Nhà nước nên có chính sách đảm 

bảo kinh phí cho hoạt động giao rừng gắn với giao đất từ quỹ rừng do UBND xã đang tạm quản lý. 

(Bổ sung Điều 29). 

- Một số đối tượng được hỗ trợ tiếp cận tín dụng: ngoài các “hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ quy định tại Điều 10 Nghị định này”, nên bổ sung thêm “các 

tổ chức, cá nhân, công ty nông, lâm nghiệp và chế biến lâm sản có liên doanh, liên kết trồng rừng gỗ lớn 

tập trung với hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng, hợp tác xã tại xã khu vực II và III”. Trên thực tế, đây mới 

là những đối tượng có nhu cầu vay vốn ngân hàng và có đủ năng lực để vay và trả vốn, lãi. (Bổ sung 

Điều 18). 

- Cơ sở vật chất thực hiện mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ: 

Kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát đa dạng sinh học và đặc biệt là cơ sở vật chất 

bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng, phòng hộ hiện đang rất hạn chế. Ở nhiều nơi, rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên cũng có mức độ đa dạng sinh học và tầm quan trọng về đa dạng sinh học không 

kém nhiều so với rừng đặc dụng và phòng hộ, nhưng lại không được hỗ trợ về mảng bảo tồn. 

3. CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ TẠO ĐỘNG LỰC ĐẦU TƯ CỦA CÁC 

THÀNH PHẦN KINH TẾ NGOÀI NHÀ NƯỚC: 

Theo Luật Lâm nghiệp, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ. Đối với công tác phát triển rừng sản xuất, chế biến và thương mại lâm sản, Nhà 

nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Nguyên tắc này phù hợp với quy luật phát triển của kinh tế thị trường và 

đảm bảo tuân thủ các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Nguồn lực đầu tư phát triển rừng sản xuất cũng như đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và 

lâm sản trong thời gian qua (và trong tương lai) chủ yếu đến từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, 

bao gồm các công ty lâm nghiệp, các công ty chế biến gỗ và lâm sản trong nước và FDI, các hợp tác xã, 

hộ gia đình v.v… Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện vẫn được xây dựng chủ yếu theo quan điểm nhà 

nước trợ cấp hơn là nhà nước tạo động lực.  

Kỳ vọng đối với Nghị định là Nghị định sẽ giúp cung cấp các nguồn lực hữu hình (ví dụ như đầu tư phát 

triển các loại cơ sở hạ tầng mà khu vực tư nhân khó đầu tư), nguồn lực vô hình (công nghệ, nhân lực chất 
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lượng cao, thương thảo và ký kết các Hiệp định thương mại, xây dựng và bảo hộ thương hiệu Việt Nam ở 

thị trường trong nước và quốc tế …) và cơ chế hợp lý (đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng cơ hội 

tiếp cận vốn vay …), qua đó khuyến khích khu vực kinh tế ngoài nhà nước chủ động đầu tư phát triển 

rừng sản xuất, chế biến, thương mại gỗ và lâm sản. 

Tương tự như trên, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị cụ thể trong Phần 2 (Góp ý chi tiết cho các chính 

sách đã được nêu trong dự thảo Nghị định) và Phần 3 (Đề xuất bổ sung các chính sách chưa được đề cập 

trong dự thảo Nghị định). 

4. CẤU TRÚC CỦA NGHỊ ĐỊNH: 

Dự thảo Nghị định hiện đang có 35 Điều thuộc 4 Chương, trong đó các chính sách đầu tư, hỗ trợ và ưu 

đãi đầu tư cho tất cả các nội dung bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, chế biến và 

thương mại lâm sản chủ yếu nằm ở Chương II (19 Điều, từ Điều 5 đến Điều 23) và Chương III (7 Điều, từ 

Điều 24 đến Điều 30). Cách bố trí này khiến chính sách dành cho các loại rừng khác nhau, các hoạt động 

phát triển lâm nghiệp khác nhau và các đối tượng liên quan đến từng loại rừng, loại hoạt động lâm nghiệp 

đan xen vào nhau, khó theo dõi, tra cứu, áp dụng. 

Chúng tôi đề xuất tái cấu trúc lại Nghị định theo hướng sau: 

- Giữ nguyên các Chương I, III, IV như trong dự thảo. 

- Tách Chương 2 ra thành 4 mục:  

• Mục 1. Một số chính sách đầu tư đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

• Mục 2. Một số chính sách đầu tư đối với rừng sản xuất và sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp 

• Mục 3. Một số chính sách đầu tư đối với các hoạt động mang tính chất chuyên ngành khác phục 

vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng 

• Mục 4. Một số chính sách đầu tư đối với chế biến và thương mại lâm sản 
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III. PHẦN 2: GÓP Ý CHI TIẾT CHO CÁC CHÍNH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC NÊU TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

NỘI DUNG TRONG 

DỰ THẢO NGHỊ 

ĐỊNH 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CƠ SỞ, LÝ DO ĐỀ XUẤT 

CÁC VẦN ĐỀ CHUNG 

Tiêu đề 
Về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và 

thương mại lâm sản 
Phù hợp với Điều 94 – Luật Lâm Nghiệp 

Cấu trúc 

Đề nghị tách Chương 2 ra thành 4 mục:  

• Mục 1. Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

• Mục 2. Đối với rừng sản xuất và sản xuất giống 

cây trồng lâm nghiệp 

• Mục 3. Đối với các hoạt động mang tính chất 

chuyên ngành khác phục vụ công tác bảo vệ và 

phát triển rừng 

• Mục 4. Đối với chế biến và thương mại lâm sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Luật Lâm nghiệp chia rừng thành 3 loại; mỗi loại có chức năng, mục đích sử 

dụng chính khác nhau; cơ quan quản lý và áp dụng cơ chế, chính sách khác 

nhau nên cần tách riêng.  

o Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là tài sản công. Đầu tư vào rừng phòng hộ, 

đặc dụng nhằm bảo tồn, bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học, chức năng bảo 

vệ môi trường của rừng và đầu tư làm gia tăng giá trị về đa dạng sinh học, 

chức nang bảo vệ môi trường của rừng sản xuất thông qua quản lý rừng bền 

vững, chứng chỉ rừng cần phải được nhìn nhận là đóng góp vào tài sản công, 

và cần được nhà nước đảm bảo và ưu tiên đầu tư. Các hạng mục đầu tư cần 

được cụ thể hóa là nhiệm vụ chi ở từng cấp trung ương và  địa phương để 

đảm bảo việc đầu tư được thực hiện đẩy đủ, hiệu quả.  

Cụ thể trong đầu tư đối với rừng đặc dụng, phòng hộ cũng cần làm rõ nhiệm 

vụ chi của ngân sách các cấp- cấp trung ương và cấp tỉnh đối với từng hạng 

mục đầu tư từ việc lập kế hoạch, điểu tra đa dạng sinh học, thực hiện các 

biện pháp làm giàu rừng..theo dõi giám sát…  để đảm bảo việc đầu tư được 

đảm bảo, ngay cả khi ngân sách của các tỉnh (thường là giầu diện tích rừng 

phòng hộ, đặc dụng)  bị hạn chế (xin xem thêm góp ý tại điều 24- cơ chế tài 

chính).  

o Rừng sản xuất phục vụ mục đích chính là sản xuất, kinh doanh, tạo ra lợi 

nhuận cho các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nhà 

nước nên Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư. Do đó, Nghị định nên tách riêng chính 

sách dành cho các loại rừng có mục đích khác nhau theo các mục, trong đó 

có mục dành cho rừng sản xuất để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng.  
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o Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận đối với rừng sản xuất là các giá trị tăng thêm 

liên quan đến đa dạng sinh học, chức năng bảo vệ môi trường của rừng khi 

rừng được quản lý bền vững nhận chứng chỉ rừng – đóng góp nhiệm vụ 

công ích, do đó việc đầu tư quản lý rừng bền vững, hướng tới chứng chỉ 

rừng cần được đầu tư từ ngân sách hoặc có hướng để chủ rừng được tiếp cận 

nguồn vốn vay. 

o Hiện nay các chi phí hoạt động bảo vệ chăm sóc rừng được coi là chi phí 

thường xuyên- trong nguồn kinh phí sự nghiệp, trong khi đặc thù của rừng là 

một “tài sản sống”, trữ lượng rừng được tăng/ duy trì khi được bảo vệ, chăm 

sóc. Do đó để nghị cân nhắc các chi phí cho hoạt động bảo về chăm sóc 

rừng được tính là chi phí liên quan đến đầu tư. Chỉ khi các hoạt động này 

được nhìn nhận đúng tính chất đầu tư thì các chủ rừng mới tiếp cận được 

nguồn vốn vay ODA khi vốn trong nước còn hạn chế.  

o Hoạt động chế biến mang tính công nghiệp, có đặc thù riêng nên cần tách 

thành mục riêng. Tại đây cũng cần cân nhắc bổ sung việc đầu tư hệ thống 

kiểm soát gỗ hợp pháp là thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để hỗ 

trợ cho công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản. 

o Việc tách Chương 2 thành các mục sẽ dễ theo dõi cho người đọc. 

o Tương tự với cấu trúc của một số văn bản dưới luật khác 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Phương án 1 

Giữ nguyên như trong dự thảo: “Nghị định này quy định 

một số chính sách về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế 

biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp” 

 

Phương án 2: Điều “Nghị định này quy định một số chính sách về đầu tư bảo Bỏ cụm từ “trong lâm nghiệp” vì không cần thiết. 
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chỉnh vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản” 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Bổ sung  
Bổ sung đối tượng “nhóm hộ” trong các điều khoản của 

Nghị định 

Trên thực tế, nhóm hộ triển khai nhiều hoạt động quan trọng trong công tác bảo 

vệ rừng 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Bổ sung  

Bổ sung định nghĩa về “dự án nhóm C trở lên” (đề cập tại 

điều 25) – Cơ chế tài chính); hoặc 

Dẫn chiếu Điều 10 của Luật Đầu tư công 2019 tại Điều 25 

của dự thảo Nghị định như sau: “Ngân sách trung ương hỗ 

trợ đối với các dự án có mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

từ nhóm C trở lên theo tiêu chí quy định tại Điều 10, Luật 

Đầu tư công và thời gian thực hiện dự án theo chu kỳ lâm 

sinh và sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt” 

Dự thảo có giải thích khái niệm “Xã khu vực II, III”. Tương tự, nên có giải thích 

về các nhóm dự án. 

3. Khu lâm nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao:  

Phương án 1: Khu lâm nghiệp công nghệ cao là nơi áp 

dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm mới đáp 

ứng với nhu cầu giảm phát thải, tạo nguồn nguyên liệu 

thay thế, giảm chi phí giá thành, xây dựng các phần mềm 

ứng dụng KHCN để nâng cao hiệu quả quản lí, giám sát tài 

nguyên rừng và nâng cao giá trị gia tăng, hay ứng dụng và 

phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và công nghệ số ứng 

dụng cho việc QLBVR. 

Các chính sách, quan niệm về khu lâm nghiệp công nghệ cao chưa thể hiện được 

xu thế thế giới, ưu tiên và đầu tư quan trọng cho khoa học công nghệ áp dụng 

cho ngành lâm nghiệp. Việc ưu tiên tập trung vào công nghệ sản xuất giống tuy 

quan trọng nhưng không phải là định hướng duy nhất. chính sách đầu tư phát 

triển công nghệ cao đòi hỏi cả sự đầu tư về mặt nguồn lực, các chính sách hỗ trợ 

phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới, chính sách hỗ trợ đất đai, thuế, vay tín 

chấp & chuyển nhượng quyền sở hữu đi kèm. 

Phương án 2: Khu lâm nghiệp công nghệ cao là khu kinh 

tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu - 

phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh 

Luật Khoa học – Công nghệ 2018 có đề cập đến “khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao” (Khoản 15, Điều 3), nhưng quy định ở Khoản 2, Khoản 3, Điều 

67 của Luật này về xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã bị bãi 

bỏ năm 2000. 
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nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và 

sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao phục vụ 

công tác bảo vệ, phát triển rừng, chế biến và TM lâm sản”.  

Nghị định 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 về việc ban hành quy chế khu công 

nghệ cao dùng khái niệm “Khu công nghệ cao” (không có từ “ứng dụng”. 

Khoản 3, Điều 2 của Nghị định này định nghĩa: "Khu công nghệ cao" là khu 

kinh tế - kỹ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao, 

ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao”.   

Thống nhất sử dụng khái niệm “Khu lâm nghiệp công nghệ 

cao” hoặc “Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao” 
Nghị định đang dùng cả 2 khái niệm. Cần thống nhất sử dụng 1 khái niệm. 

Nhận xét/đóng góp 

khác: 

Bổ sung khái niệm về chính sách đầu tư: Chính sách đầu tư 

cần phải đi kèm với các hỗ trợ kĩ thuật và nâng cao năng 

lực thường xuyên, xuyên suốt - đảm bảo cả trước, trong và 

sau quá trình trồng rừng bằng các sự tham gia thường 

xuyên của các cơ quan có liên quan. 

Các chính sách hỗ trợ đầu tư hiện nay chỉ tập trung vào tiền mặt (vốn được coi là 

rất hạn chế trong góc nhìn của các bên hưởng lợi từ trước đến nay) và nên có 

cách tiếp cận mới thể hiện sự kết hợp giữa hỗ trợ tiền mặt và phi tiền mặt. 

Điều 4. Nguyên tắc XD chính sách về đầu tư 

4. NN có CS hỗ trợ đầu 

tư, ưu đãi đầu tư cho 

một số HĐ liên quan…. 

o Dẫn chiếu “hoạt động liên quan” theo quy định tại 

Điều 87, Nghị định 156 
Đảm bảo rõ ràng, tránh hiểu sai và thống nhất khi thực hiện 

5. Nhà nước khuyến 

khích tổ chức, cá nhân tự 

bỏ vốn, huy động vốn để 

thực hiện dự án đầu tư 

bảo vệ và phát triển 

rừng, chế biến và thương 

mại lâm sản 

Sửa đổi để đảm bảo nhà nước khuyến khích cá nhân tự bỏ 

vốn, khuyến khích các mô hình công tư kết hợp để cùng 

hiệu quả thực hiện các hoạt động bảo vệ phát triển rừng, 

chế biến và thương mại lâm sản và đầu tư và thương mại 

tín chỉ các-bon rừng: 

“Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ 

chức, cá nhân tự bỏ vốn, huy động vốn để thực hiện dự án 

đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm 

Để khuyến khích tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn, huy động vốn, Nghị định cần đưa ra 

các chính sách tạo được động lực cho các đối tượng này, đặc biệt là các đối tượng 

thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước.  

Thêm cụm từ “tạo điều kiện thuận lợi” để nhấn mạnh chủ trương xuyên suốt của 

Nghị định rằng Nhà nước hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bằng cả các giải pháp tài 

chính và phi tài chính. Ví dụ: đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận nguồn 

tín dụng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ thương hiệu v.v… 
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sản” 

   

Chương II.    MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ 

MỤC 1.         ĐỐI VỚI RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ 

Điều 5. Bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

Đề nghị cấu trúc lại 

o Đề nghị tách Điều 5 thành 2 điều: 

▪ Điều 5a. Cấp kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ 

▪ Điều 5b. Khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ 

o Chuyển nội dung bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

vào "Mục 2. Đối với rừng sản xuất và sản xuất giống 

cây trồng lâm nghiệp". 

o Theo quy định tại  khoản 1 Điều 94 Luật Lâm Nghiệp và Điều 87 Nghị Định 

156/2018/NĐ-CP: NN bảo đảm đầu tư bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ. Còn 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư. 

o Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ cho các chủ rừng là 

Ban quản lý rừng, tổ chức khác là chủ rừng; sau đó các tổ chức này khoán 

bảo vệ rừng cho tổ chức/cá nhân nên cần tách thành 2 Điều riêng. 

o Hiện nay các chi phí hoạt động bảo vệ chăm sóc rừng được coi là chi phí 

thường xuyên, trong khi đặc thù của rừng là một “tài sản sống”, trữ lượng 

rừng được tăng/ duy trì khi được bảo vệ, chăm sóc. Do đó để nghị cân nhắc 

các chi phí cho hoạt động bảo vệ chăm sóc rừng được tính là chi phí liên 

quan đến đầu tư. 

Xắp xếp các mục 2, 3, 4 như sau cho thống nhất và lô-gic: 

Đảm bảo thống nhất theo thứ tự logic. 
2. Đầu tư 

kinh phí, 

3.Hỗ trợ 

kinh phí: 

4. Khoán bảo vệ rừng 

a. Đối tượng khoán 



15 

 

NỘI DUNG TRONG 

DỰ THẢO NGHỊ 

ĐỊNH 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CƠ SỞ, LÝ DO ĐỀ XUẤT 

quản lý bảo 

vệ rừng: 

a. Đối tượng 

b. Mức 

c. Trình tự 

thực hiện 

 

a. Đối tượng 

b. Mức 

c. Trình tự 

thực hiện 

 

b. Đối tượng nhận khoán 

c. Điều kiện và hạn mức 

khoán 

d. Mức khoán 

e. Phương thức khoán 

f. Trình tự thực hiện 

Điều chỉnh tên Điều 5 

Sửa lại tên Điều 5 thành: “Bảo vệ rừng đặc dụng, phòng 

hộ; rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng 

cửa rừng” (bổ sung thêm cụm từ “trong thời gian đóng 

cửa rừng”) 

Trong thời gian đóng cửa rừng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được bảo vệ 

không khác gì rừng đặc dụng và phòng hộ. 

Khác với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, khi không bị đóng cửa rừng, chủ 

rừng sản xuất được phép khai thác gỗ, lâm sản và thực hiện các hoạt động kinh 

doanh toajo ra lợi nhuận. Do đó, Nhà nước chỉ cần hỗ trợ các chủ rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng. 

1. Đối tượng Tách chủ rừng theo Điều 5a, 5b đề xuất bên trên.  

b) Chủ rừng là tổ chức 

khác được Nhà nước 

giao rừng đặc dụng, 

phòng hộ. 

Tổ chức khoa học công nghệ, kinh tế, đơn vị lực lượng vũ 

trang đang quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ.  

Dùng các khái niệm phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 để dễ dàng thực hiện 

nghị định này và tránh các cách hiểu khác nhau. 

c) Chủ rừng là công ty 

nông, lâm nghiệp được 

Nhà nước giao rừng, 

cho thuê rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên trong 

thời gian đóng cửa 

rừng. 

Công ty nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng phòng 

hộ, đặc dụng; giao và cho thuê rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên trong thời gian đóng cửa rừng. 

Dùng các khái niệm phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 để dễ dàng thực hiện 

nghị định này và tránh các cách hiểu khác nhau.  
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d) Ủy ban nhân dân cấp 

xã đang quản lý diện 

tích rừng chưa giao, 

chưa cho thuê. 

Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng rừng 

sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chưa giao, chưa 

cho thuê. 

Dùng các khái niệm phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 để dễ dàng thực hiện 

nghị định này và tránh các cách hiểu khác nhau. Trên thục tế, nhiều xã đang 

quản lý diện tích rừng đặc dụng nhưng chưa đề cập trong dự thảo. 

Nên cân nhắc bỏ Uỷ ban nhân dân cấp xã là đối tượng 

được hưởng đầu tư. Uỷ ban nhân dân xã hiện nay đang 

quản lý trên 3triệu ha. Vậy nên trong thời gian chưa giao 

về cho địa phương thì cần phải tạm thời đầu tư kinh phí 

bảo vệ rừng cho Uỷ ban nhân dân các xã. Vì vậy, ý kiến 

này không nên đưa vào. 

Uỷ ban nhân dân cấp xã không phải là một chủ rừng được quy định chính thức 

trong Luật Lâm Nghiệp, không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng 

đặc dụng. Việc tiếp tục có các chính sách đầu tư cho Uỷ ban nhân dân xã sẽ có 

nguy cơ làm chậm tiến trình giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng để quản lý, 

làm nặng gánh nặng ngân sách của nhà nước. 

đ) Chủ rừng là hộ gia 

đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư được Nhà 

nước giao rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên trong thời 

gian đóng cửa rừng 

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước 

giao và cho thuê rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên trong thời gian đóng cửa rừng. 

Dùng các khái niệm phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 để dễ dàng thực hiện 

nghị định này và tránh các cách hiểu khác nhau. 

e) Chủ rừng là cộng 

đồng dân cư được Nhà 

nước nước giao rừng 

đặc dụng. 

Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng đặc dụng. 
Dùng các khái niệm phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 để dễ dàng thực hiện 

nghị định này và tránh các cách hiểu khác nhau. 

2. Kinh phí quản lý, 

bảo vệ rừng đặc dung, 

phòng hộ cho ban quản 

lý rừng đặc dụng, 

phòng hộ 

Bỏ từ bình quân trong dự thảo Nghị định này và thay vào đó 

chữ “mức bình quân” bằng “mức tối thiểu”  

Dùng khái niệm mức hỗ trợ BVR bình quân là chưa rõ và rất khó để các địa phương 

lấy làm căn cứ tính toán. Cần phải quy định rõ bình quân so với cái gì để có căn cứ 

thực hiện rõ ràng. 

Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ cho Ban 

quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, tổ chức khoa học công 

nghệ, kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang. 

Tách các đối tượng để phù hợp với Luật lâm nghiệp 2017 
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3. Hỗ trợ kinh phí bảo 

vệ rừng 

Mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho Chủ rừng là công ty 

nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng là 

500.000 đồng/ha/năm, bằng với các chủ rừng quy định tại 

các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 5. 

Trong thời gian đóng cửa rừng, tuy các chủ rừng sản xuất là rừng tự nhiên vẫn 

được khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ nhưng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ 

thường rất thấp, không đủ để bù đắp chi phí bảo vệ rừng. Trong khi đó, trong 

thời gian đóng cửa rừng, các chủ rừng đều thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tự 

nhiên, chịu trách nhiệm, nghĩa vụ gần giống nhau trước pháp luật đối với việc 

bảo vệ phát triển rừng tự nhiên. Do đó, xác định mức hỗ trợ giống nhau cho tất 

cả các laoij rừng tự nhiên trong thời gian này là cần thiết. 

Bỏ đoạn “Mức cụ thể do Bộ NNPTNT quyết định cho đối 

tượng chủ rừng là đơn vị trực thuộc Bộ; Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định cho đối tượng là chủ rừng thuộc địa 

phương quản lý” 

Nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tự 

quyết định các định mức cho các đối tượng trực thuộc thì các định mức quyết 

định trong cùng điều khoản không có ý nghĩa. 

b) Mức kinh phí hỗ trợ 

bảo vệ rừng thuộc xã 

khu vực II và III, rừng 

ven biển bằng 1,2 lần 

mức kinh phí bảo vệ 

rừng quyết định tại 

điểm a khoản này. 

Mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng đối với diện tích rừng 

thuộc xã: b1) khu vực II, rừng vùng ven biển; b2) vùng III 

lần lượt bằng 1,2 và 1,3 lần mức kinh phí bảo vệ rừng quy 

định tại điểm a khoản này. 

Quy định định mức chi trả theo vùng cần phải được rõ ràng hơn và giữa chính sách chi 

trả giữa vùng II, vùng III phải có sự khác nhau. Việc hỗ trợ này phù hợp với các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước hiện nay nhằm hỗ trợ phát triển các xã vùng đặc biệt 

khó khăn thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau. 

4. Khoán bảo vệ rừng 

Toàn bộ các quy định liên quan đến khoán không nên nhắc 

cụ thể vào khoản 4 điều 5 để tránh lặp lại giữa các luật. 

Khoán bảo vệ rừng hiện nay đang thực hiện theo Nghị Định số 168/2016/NĐ-CP 

ngày 27/12/2016 của chính phủ.  quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích 

mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.  

a. Đối tượng khoán: 

Xác định rõ đối tượng là: rừng hay chủ thể giao khoán để 

tránh nhầm lẫn.  

Điểm a và b khoản 4: Cách diễn đạt đối tượng khoán và nhận khoán không 

thống nhất, một bên đề cập đến đối tượng của hoạt động khoán (rừng, diện tích 

rừng), nhưng đối tượng nhận khoán lại diễn đạt chủ thể của đối tượng nhận 

khoán (hộ gia đình, cá nhân,....). 
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Kiểm tra lại cách diễn đạt khổ 2 điểm c về Uỷ ban nhân 

dân xã không tổ chức bảo vệ rừng là thế nào? Uỷ ban nhân 

dân xã hiện nay đang tạm giao quản lý diện tích rừng chưa 

được giao, thuê;  

Uỷ ban nhân dân xã không thể có biên chế để bảo vệ rừng mà sử dụng kinh phí 

hỗ trợ của Nhà nước để khoán bảo vệ rừng thông qua việc thực hiện khoán hoặc 

xây dựng các tổ đội bảo vệ rừng (1 dạng khoán). 

Trình tự thực hiện khoán BVR cần dẫn chiếu theo văn bản 

quy phạm pháp luật như điều kiện và hạn mức khoán. 
Đảm bảo tính nhất quán 

c) Điều kiện và hạn 

mức khoán bảo vệ 

rừng… 

 

Điều kiện và hạn mức khoán bảo vệ rừng: Bỏ “ở những 

khu vực điểm nóng về bảo vệ rừng” trong đoạn “Đối với 

đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ưu tiên 

thực hiện khoán cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư tại địa phương diện tích rừng tiếp giáp khu dân cư, ở 

những khu vực điểm nóng về bảo vệ rừng” 

Tại các Ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, các khu vực điểm nóng dễ 

mất rừng nên do lực lượng bảo vệ rừng của ban quản lý trực tiếp bảo vệ. 

d) Mức khoán bảo vệ 

rừng:  

 

Mức khoán bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên của công 

ty nông, lâm nghiệp do công ty này quyết định nhưng tối 

thiểu 300.000đ/ha/năm. 

Bổ sung: Trong thời gian đóng cửa rừng, Nhà nước cấp bù 

phần kinh phí chênh lệch để đảm bảo mức khoán bảo vệ 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên bằng với mức khoán bảo vệ 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên cùng địa bàn. 

Rừng sản xuất là rừng tự nhiên bị cấm khai thác trong thời gian đóng cửa rừng. 

Công ty nông, lâm nghiệp không thể thu lợi hoặc thu lợi rất ít từ rừng tự nhiên 

trong thời gian này. Hoạt động bảo vệ, phát triển rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

trong thời gian này không khác gì so với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Mức 

khoán bảo vệ rừng trong thời gian đóng cửa rừng (và chỉ trong thời gian đóng 

cửa rừng) cần phải bằng mức khoán đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Ngoài thời gian đóng cửa rừng, chủ rừng có thể khai thác, thu lợi từ rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên, có nguồn thu để bù chi phí nên mức khoán có thể thấp hơn 

so với mức khoán đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. 

Phương án 1: Tăng mức hỗ trợ bảo vệ rừng cho Công ty 

lâm nghiệp lên 500.000 đ/ha/năm bằng với các chủ rừng 

quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 5. 

Vì các chủ rừng đều thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tự nhiên, chịu trách nhiệm, 

nghĩa vụ như nhau trước pháp luật đối với việc bảo vệ phát triển rừng tự nhiên. 

Phương án 2: Mức khoán bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự Vì các công ty này cũng chỉ nhận được hỗ trợ 300.000đ/ha/year từ Nhà nước. 
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nhiên của công ty nông, lâm nghiệp do công ty này quyết 

định nhưng tối đa 300.000đ/ha/năm 

Vậy nếu tính tối thiểu sẽ không có kinh phí bù đắp. 

 “Mức khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bình 

quân 500.000 đồng/ha/năm, hoặc theo khả năng điều tiết 

ngân sách địa phương” 

Việc Uỷ ban nhân dân tỉnh q.định mức khoán bảo vệ rừng cụ thể làm mất ý 

nghĩa của định mức khoán BVR quy định cùng điều khoản. 

Điều 6. Hỗ trợ chữa cháy rừng 

Cấu trúc lại 

Đề nghị chuyển vào Mục 3. “Đối với các hoạt động mang 

tính chất chuyên ngành khác phục vụ công tác bảo vệ và 

phát triển rừng” 

Vì đây là hoạt động mang tính chất chuyên ngành 

1. Đối tượng 

Bổ sung thêm đối tượng:  

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là chủ 

rừng của các khu rừng liền kề khu dân cư, rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ 

Cháy rừng là rủi ro không mong muốn. Cháy rừng ở các khu vực liền kề với rừng 

đặc dụng, phòng hộ có thể cháy lan đến và gây thiệt hại cho khu dân cư, rừng đặc 

dụng, phòng hộ và do đó cần được ngăn chặn kịp thời, bất kể chủ rừng là ai. 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, hoạt động ở trong rừng, 

ven rừng là các đối tượng có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

(theo Điều 54, Điều 55 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP). 

Nhà nước cần hỗ trợ các chủ rừng tư nhân khác trong việc chữa cháy rừng như hỗ 

trợ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 6 của dự thảo 

NĐ. 

2. Nội dung và mức hỗ 

trợ 

Việc hỗ trợ công tác chữa cháy cần có quy định cụ thể về 

phân bổ ngân sách cố định hàng năm cũng như yêu cầu các 

bên chủ rừng cam kết cả nguồn lực tài chính và con người 

để thực hiện công tác này. 

o Mặc dù có quyết định hỗ trợ thực hiện nhưng nhiều nơi người dân không hề 

nhận được chi phí này từ phía cơ quan Nhà nước;  

o Cấp huy động thực hiện hỗ trợ chữa cháy rừng thường là cấp thôn, bản và 

cấp xã nơi không thể chủ động về nguồn lực tài chính cho công tác này 

3. Nhà nước khuyến 

khích các tổ chức, cá 
Cân nhắc tính thực tiễn của hoạt động  Điều này đi ngược lại các quy định hiện hành, đặc biệt quy định về trách nhiệm 

của chủ rừng là phải thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy rừng chứ 
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nhân là chủ rừng thực 

hiện các quyết định hỗ 

trợ các chủ rừng theo 

q.định tại Nghi Định 

này. 

không phải được khuyến khích và chi trả để thực hiện trách nhiệm mà họ vốn 

phải thực hiện. 

Điều 7. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

Bổ sung  Bổ sung thuật ngữ “Hỗ trợ”  Đảm bảo thống nhất với các Điều khác. 

1. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh: 

Chưa đề cập đến đối tượng diện tích rừng thuộc các xã khu 

vực II, III, rừng vùng ven biển. 

Chưa đề cập đến đối tượng diện tích rừng thuộc các xã khu vực II, III, rừng vùng 

ven biển. 

2. Định mức khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh 

Thay cụm từ “Định mức khoanh nuôi xúc tiến tái sinh” 

thành “Mức kinh phí hỗ trợ....” 
Đảm bảo thống nhất với các Điều khác 

a) Mức hỗ trợ BQ 1 

triệu đồng/ha/năm 

trong thời gian 6 năm, 

mức cụ thể do Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định. 

Đề nghị tăng kinh phí nuôi dưỡng rừng tự nhiên: 1,2 triệu 

đ/ha/1năm trong thời gian 6 năm. 

 

o Hoạt động nuôi dưỡng rừng tự nhiên tương đối giống với khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh không trồng bổ sung, nhưng đòi hỏi biện pháp kỹ thuật ngặt 

nghèo hơn. 

o Biện pháp lâm sinh nuôi dưỡng rừng nhằm phục hồi rừng tự nhiên nhanh 

được quyết định tại Thông tư số 29/2018/BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của 

MARD. 

o Nhiều khu rừng đặc dụng, phòng hộ nghèo cần phục hồi nhanh nhằm hạn 

chế suy thoái rừng 

Điều 8. Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng sản xuất là rừng tự nhiên  

Đề nghị cấu trúc lại 
Chuyển Điều 8 vào vào Mục 2. Đối với rừng sản xuất và 

sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp 
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Ý kiến đóng góp khác 
Cần có quy định về làm giàu rừng, trồng rừng bổ sung 

bằng cây bản địa 
Phù hợp với quyết định của Luật Lâm Nghiệp (Điều 46-48) 

Điều 9. Đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

Đề nghị bổ sung 
Cần có quy định về làm giàu rừng, trồng rừng bổ sung 

bằng cây bản địa 
Phù hợp với quyết định của Luật Lâm Nghiệp (Điều 46-48) 

Đề nghị bổ sung 

Bổ sung: Điều XXX: Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ 

cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ. 

1. Văn phòng làm việc và nhà tạm trú cho cán bộ:   

a) Văn phòng làm việc của Ban quản lý rừng đặc dụng theo 

Nghị Định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp. 

 b) Trạm quản lý bảo vệ rừng mức trung bình 200 m2/trạm 

và các công trình phụ trợ và các công trình phụ khác như 

nước hợp vệ sinh, hàng rào bảo vệ.  

c) Nhà ở tạm trú (tập thể) gắn với nơi làm việc của cán bộ, 

nhân viên đối với cán bộ không có chỗ ở trên địa bàn, mức 

trung bình 12 m2/người.  

d) Trường hợp đặc biệt nơi đặt văn phòng ban quản lý rừng 

đặc dụng, trạm quản lý bảo vệ rừng không có hệ thống 

điện lưới quốc gia, cho phép đầu tư hệ thống điện độc lập 

(điện mặt trời, điện gió). 

2. Đầu tư đường giao thông: 

 a) Đường giao thông tính từ đường giao thông chính hiện 

o Kế thừa quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của 

Thủ tướng về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-

2020. 

o Đây là cơ sở hạ tầng thiết yếu của các ban quản lý rừng phục vụ cho các 

hoạt động quản lý, điều hành, đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư cơ sở hạ 

tầng hiện còn rất thấp kém tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

o Tạo cơ sở vật chất thực hiện mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu 

rừng đặc dụng, phòng hộ. 

o Thu hút đầu tư hoặc liên kết du lịch sinh thái thì nhất thiết phải đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng ban đầu (giống như thu hút đầu tư khác,ví dụ: như các 

khu công nghiệp, chợ...) 
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có đến văn phòng của ban quản lý rừng đặc dụng, phòng 

hộ theo tiêu chuẩn từ cấp III đến cấp V, phù hợp với cấp 

của đường giao thông chính hiện có trên địa bàn.  

 b) Đường nội bộ trong phân khu hành chính dịch vụ, khu 

ở của cán bộ nhân viên; biển chỉ dẫn, đường tuần tra rừng 

có chiều rộng không quá 1,5 m.  

  

 

c)  Bến đỗ tầu, thuyền đối với địa điểm văn phòng, trạm 

quản lý, bảo vệ rừng nằm cạnh sông, biển phù hợp với quy 

hoạch phát triển rừng đặc dụng và khả năng cân đối nguồn 

vốn. 

3. Các công trình được đầu tư theo dự án được duyệt khác 

gồm:  

Xây dựng khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; 

vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia; trung tâm 

cứu hộ kết hợp chăn thả động vật hoang dã; trung tâm giáo 

dục môi trường kết hợp nhà khách; nhà bảo tàng động thực 

vật; sưu tập tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng; xây 

dựng và triển khai phương án quản lý bảo vệ rừng. 

4. Đầu tư dự án HT phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ gồm: giao thông tới 

điểm du lịch, giao thông nội bộ điểm du lịch. 

 

Đề nghị bổ sung 

Bổ sung: Điều XXX: Khuyến khích đầu tư phục hồi 

rừng đặc dụng, phòng hộ. 

Doanh nghiệp hợp tác, liên kết với Ban quản lý rừng đặc 

dụng, phòng hộ hoặc thuê môi trường rừng để kinh doanh 

du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với phục hồi 

Kinh doanh vào rừng thường hiệu quả thấp, rui ro cao hơn so với kinh doanh các 

ngành nghề khác trên cùng địa bàn, nên cần có chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp. 

o Đối với kinh doanh du lịch sinh thái thì 3 năm đầu tiên mới chỉ khởi động 

được các hoạt động đầu tư cơ sở du lịch, quảng bá, quảng cáo....chưa có 
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rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học trong rừng đặc 

dụng, phòng hộ được hướng các ưu đãi sau: 

1. Được vay vốn từ ngân hàng thương mại tương ứng bằng 

100 % số vốn doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết với 

ban quản lý rừng, được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi 

suất vay thương mại và thời gian hỗ trợ lãi suất theo quy 

định tại Điều 8 NĐ số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/ 2018 

của chính phủ. 

2.Được giảm tiền thuê môi trường rừng trong 3 năm đầu 

tiên. 

nhiều nguồn thu cho nhà đầu tư. 

o Khoản 1 chuyển từ khoản 2 Điều 23 dự thảo Nghị định 

Đề nghị bổ sung 

Điều XXX: Hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện đời sống 

người dân vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ 

Bổ sung: quy định hỗ trợ cộng đồng dân cư sống xen kẽ 

trong rừng phòng hộ tương tự như hỗ trợ cộng đồng dân cư 

vùng đệm rừng đặc dụng. 

o Chuyển từ Điều 13 dự thảo Nghị Định và bổ sung rừng phòng hộ: 

o Bổ sung hỗ trợ cộng đồng dân cư sống xen kẽ trong rừng phòng hộ: 

▪ Dân cư sinh sống xen kẽ nhiều do hầu hết các khu rừng phòng hộ không 

liền vùng thành những mảng rừng lớn mà hình thành từ các dải rừng 

hẹp. 

▪ Chưa có chính sách ưu tiên các hoạt động khoán bảo vệ rừng cho cộng 

đồng, Hộ gia đình sống xen kẽ rừng phòng hộ. Các hoạt động khoán bảo 

vệ rừng dàn trải đồng đều cho các cộng đồng xung quanh rừng phòng 

hộ. 

▪ Chưa có chính sách đầu tư/ hỗ trợ đầu tư phát triển cộng đồng người 

dân sống xen kẽ rừng phòng hộ giống như vùng đệm của rừng đặc dụng 

để giảm áp lực tới rừng phòng hộ. 

MỤC 2 ĐỐI VỚI RỪNG SẢN XUẤT VÀ SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP 

Đề nghị bổ sung Điều XXX: Bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
Tách riêng quy định về rừng sản xuất là rừng tự nhiên ở Điều 5 và cân nhắc các 

đề xuất bên trên. 
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Điều XXX: Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có 

trồng bổ sung rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
Chuyển từ Điều 8, dự thảo Nghị Định 

Điều 10. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất & phát triển lâm sản ngoài gỗ 

c) Hỗ trợ chi phí cho 

công tác khuyến lâm:  
Sửa “Hỗ trợ chi phí” thành hỗ trợ kinh phí”  Đảm bảo thống nhất cách sử dụng thuật ngữ. 

5. Trình tự thực hiện dự 

án hỗ trợ đầu tư 

- Các khoản a1, a2, a3 nên được viết lại gọn và rõ hơn theo 

hướng như sau: 

- Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản 

ngoài gỗ giao cho Uỷ ban nhân dân huyện lập và làm chủ 

đầu tư đối với rừng giao cho hộ gia đình, cá nhân và do Uỷ 

ban nhân dân xã quản lý 

- Rừng thuộc các chủ rừng khác do các chủ rừng tự lập hồ 

sơ và làm chủ đầu tư.  

Để đảm bảo có căn cứ thực hiện, tránh chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan 

lập dự án đầu tư.  

b) Kinh phí hỗ trợ sau 

đầu tư, được cấp làm 2 

lần; lần 1 cấp 70%, lần 

2 cấp phần còn lại … 

Kinh phí nên chia thành 3 lần. Lần 1: 70% sau khi trồng và 

chăm sóc năm thứ nhất, lần 2: 20% sau năm thứ 3 và lần 

còn lại khi chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục dự án và 

được nghiệm thu hoàn thành. 

Do chu kỳ lâm sinh dài, có thể đến 10 năm  

Điều 12. Trợ cấp gạo 

trồng rừng thay thế 

nương rẫy 

Chuyển thành “Hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rẫy”.  

Khoản 2 sửa thành “Mức hỗ trợ bằng tiền là 250.000 đồng 

/khẩu /tháng…” 

Khoản 2 cũng cần làm rõ mức hỗ trợ tính theo diện tích 

chuyển đổi hay theo số khẩu có trong hộ. Hộ chuyển đổi 

0,5ha cũng sẽ được nhận trợ cấp như hộ chuyển đổi 1-2ha 

hay không? 

Chất lượng gạo hỗ trợ cho người dân thường là mối quan tâm do chất lượng 

không đồng đều và trong nhiều trường hợp gạo không đảm bảo chất lượng. Việc 

hỗ trợ bằng tiền mặt sẽ giúp giảm thủ tục trong việc vận chuyển, mua bán gạo để 

trợ cấp. 

Bao gồm cả cây ăn quả và cây đa mục đích trong hạng mục hỗ trợ sẽ khuyến 

khích chuyển đổi từ cây hàng năm sang cây lâu năm, tạo nên các cảnh quan 

nông-lâm nghiệp vừa giúp phát triển sinh kế cho người dân vừa phục hồi hệ sinh 

thái nông-lâm nghiệp và tạo hành lang cây thân gỗ kết nối với các khu rừng. 
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Khoản 3.b nên làm rõ loại cây cụ thể. Các loài cây ăn quả, 

cây thân gỗ đa mục đích được trồng trên nương rẫy để 

thay thế cây nông nghiệp ngắn ngày có được hỗ trợ không. 

Khoản 3 cũng nên bổ sung việc chuyến đổi đất nương rẫy 

từ cây hàng năm sang nông lâm kết hợp với cây thân gỗ 

dài ngày (cây ăn quả, cây đa mục đích)… với mật độ ít 

nhất 400 cây/ ha cũng được nhận trợ cấp (bằng ½ mức trợ 

cấp so với trồng rừng) 

Điều 13. Hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm của các khu rừng đặc dụng 

Cấu trúc lại 
Chuyển lên MỤC 1: ĐỐI VỚI RỪNG ĐẶC DỤNG, 

PHÒNG HỘ 

Việc hỗ trợ phát triển sinh kế thực chất là hỗ trợ cho nhân dân cư trú tại các 

thôn, bản, phum, sóc vùng đệm rưng đặc dụng. Do vậy cần sử dụng khái niệm 

đơn vị hành chính thay cho từ cộng đồng chung chung như trong dự thảo Nghị 

định Cần làm rõ 

Tránh nhầm lẫn khái niệm cộng đồng dân cư và đơn vị 

hành chính thôn bản, phum, sóc. 

Làm rõ thêm trách nhiệm của các bên liên quan khi được 

nhận hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán. 

Điều 14. Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

Đề nghị điều chỉnh 

Phương án 1: Giữ tiêu đề như hiện tại (Hỗ trợ cấp chứng 

chỉ quản lý rừng bền vững) nhưng cần đảm bảo các khoản, 

điểm bên dưới không giới hạn trong hỗ trợ 1 lần và chỉ cho 

lần đầu. 

Phương án 2: Điều chỉnh lại thành: “Hỗ trợ cấp, cấp lại và 

duy trì chứng chỉ quản lý rừng bền vững” 

Chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu của chứng chỉ rừng bền vững giữa 2 lần 

đánh giá và chi phí đánh giá lại, gia hạn chứng chỉ khá cao. Trên thực tế, nhiều 

đơn vị, sau chu kỳ chứng chỉ đầu tiên, đã không thể tiếp tục đánh giá lại, gia hạn 

chứng chỉ do thiếu kinh phí. 

Nếu được hỗ trợ, các chủ rừng có thể sẽ tiếp tục thực hiện chứng chỉ rừng, từ đó 

mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ, nâng cao sản lượng gỗ và lâm sản có 

chứng chỉ, tạo điều kiện để ngành gỗ Việt Nam tham gia thị trường thế giới. 
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1. Đối tượng: rừng 

trồng sản xuất của chủ 

rừng là hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư 

liên kết thành nhóm hộ, 

hợp tác xã hoặc liên kết 

với doanh nghiệp. 

Rừng trồng sản xuất của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, 

nhóm hộ, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, hoặc liên kết giữa 

các hộ gia đình và các doanh nghiệp. 

 

Theo quy định tại Luật Lâm nghiệp 2017, cộng đồng là một chủ rừng được nhà 

nước giao rừng sử dụng lâu dài. Trong thực tế, nhiều cộng đồng đang quản lý 

diện tích rừng trồng rất lớn và nên được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

2. Hỗ trợ một lần xây 

dựng phương án quản 

lý rừng bền vững và 

cấp chứng chỉ rừng cho 

các chủ rừng, nhóm hộ 

mức tối đa 300.000 

đồng/ha. Mức hỗ trợ cụ 

thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định. 

Bổ sung:  

- Tiêu đề: Mức kinh phí hỗ trợ. 

- Hỗ trợ một lần xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng 

và cấp các chủ rừng cho các chủ rừng, cộng đồng, nhóm 

hộ, hộ gia đình, doanh nghiêp có liên kết trồng rừng gỗ lớn 

tập trung, mức hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/ha cho cấp 

chứng chỉ lần đầu. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định 

2. Hỗ trợ các đối tượng trên 70% chi phí duy trì chứng chỉ 

rừng và 70% chi phí cấp lại chứng chỉ 5 năm một lần cho 

các kỳ tiếp theo, tối đa không quá 300.000 đồng/ha/năm.  

Mức hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/ha đã là thấp so với tổng kinh phí mà chủ rừng 

phải bỏ ra để đạt yêu cầu cấp chứng chỉ rừng bền vững lần đầu. Mức hỗ trợ càng 

cao càng tốt, tuy nhiên cũng phải tính đến khả năng hỗ trợ của ngân sách nhà 

nước. Ban soạn thảo cần ước tính tổng kinh phí cần thiết để hỗ trợ cấp, cấp lại, 

duy trì chứng chỉ rừng để đánh giá khả năng hỗ trợ của Nhà nước. 

Việc hỗ trợ chủ rừng duy trì chứng chỉ rừng là cần thiết để chuẩn bị cho việc 

tham gia thị trường quốc tế mạnh mẽ trong những năm tới. 

3. Điều kiện   

a) Quy mô diện tích 

rừng trồng sản xuất từ 

300 ha trở lên. 

 Đề xuất giảm quy mô  

Nhóm người nghèo, hộ gia đình và cộng đồng là các đối tượng gặp nhiều khó 

khăn nhất trong việc lấy chứng chỉ, duy trì chứng chỉ quản lý rừng bền vững bởi 

họ thường sở hữu diện tích rừng nhỏ và thường cần hỗ trợ về mặt tài chính nhiều 

nhất. Các chính sách đầu tư cần phân định rõ nhóm cần được ưu tiên và có chính 

sách đi kèm phù hợp với khả năng và năng lực của họ.  

4. Trình tự nhận kinh 

phí hỗ trợ: sau khi rừng 

Thay vì "sau khi rừng được cấp giấy chứng nhận quản lý 

rừng bền vững" đề xuất "sau khi các tài liệu theo yêu cầu 

Các quy trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch quản lý rừng bền vững đòi hỏi 

cần có các khoản đầu tư trả trước lớn, không phải chủ rừng nào cũng có khả 
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được cấp chứng chỉ 

quản lý bảo vệ rừng, 

trưởng nhóm hộ hoặc 

giám đốc hợp tác xã đề 

nghị Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

thanh toán theo quyết 

định. 

trong hồ sơ & đơn xin hỗ trợ kinh phí đã được trình và phê 

duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền". 

Thêm Phần tiếp tục hỗ trợ để duy trì các tiêu chuẩn SFM 

trong suốt thời gian sử dụng rừng. 

năng chi trả đặc biệt là các hộ gia đình.  

Ngoài khoản đầu tư trả trước ban đầu, việc duy trì chứng nhận và đảm bảo thực 

hiện lâu dài đi kèm vói nhu cầu đầu tư bổ sung - điều này cần được xem xét 

thêm trong Điều 

Điều 16. Hỗ trợ đầu tư khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Cấu trúc lại Chuyển vào Mục 3. Đối với các hoạt động chuyên ngành...  

Điều 17. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp và công trình bảo vệ rừng tại những khu rừng sản xuất 

1. Xây dựng đường lâm 

nghiệp 

a) Đối tượng, điều kiện 

áp dụng: Khu vực trồng 

rừng sản xuất 

 có quy mô tập trung từ 

500 ha trở lên… 

Đối tượng, điều kiện áp dụng: Khu vực trồng rừng sản xuất 

có quy mô tập trung từ 300 ha trở lên được hỗ trợ tối đa 

20 m đường/ha, các ngầm qua suối được cứng hóa bằng bê 

tông 

Số khu rừng sản xuất có quy mô tập trung từ 500 ha trở lên không nhiều. Đề 

xuất giảm quy mô. 

Tại Điều 14. Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bảo vệ, điều kiện được hỗ trợ 

cấp các chủ rừng đang được quy định ở “quy mô diện tích rừng trồng sản xuất từ 

300 ha trở lên” 
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2. Xây dựng công trình 

bảo vệ rừng: 

a) Đối tượng áp dụng: 

công trình bảo vệ rừng 

là đường băng cản lửa 

tại khu rừng sản xuất có 

quy mô tập trung từ 

500 ha trở lên… 

Đề xuất giảm điều kiện hỗ trợ từ “500 ha trở lên” xuống 

còn “300 ha trở lên” 

 

Điều 18. Chính sách tín dụng 

1. Đối tượng 

Hộ gia đình, cá nhân 

được hỗ trợ trồng rừng 

sản xuất và phát triển 

lâm sản ngoài gỗ quy 

định tại Điều 10 Nghị 

định này. 

a. Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ trồng rừng sản xuất và 

phát triển lâm sản ngoài gỗ quy định tại Điều 10 Nghị định 

này 

Bổ sung: 

b. Các tổ chức, cá nhân, công ty nông, lâm nghiệp và chế 

biến lâm sản có liên doanh, liên kết trồng rừng gỗ lớn tập 

trung với hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng, hợp tác xã tại 

xã khu vực II và III. 

 

- Đối tượng được hỗ trợ tại Điều 10, dự thảo Nghị định chỉ bao gồm: “hộ gia 

đình, cá nhân tại xã khu vực II và III”. Trên thực tế, đây là đối tượng ít dám 

vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất. 

- Đối tượng có nhu cầu vay vốn ngân hàng và có đủ năng lực để vay và trả 

vốn, lãi thường là các doanh nghiệp. 

- Ưu tiên các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có liên doanh, liên kết với hộ gia 

đình, nhóm hộ, cộng đồng, hợp tác xã trồng rừng gỗ lớn tập trung để đảm 

bảo tự chủ về nguyên liệu đầu cho công nghiệp chế biến về lâu dài. 

- Chỉ ưu tiên các xã khu vực II và III do điều kiện khó khăn, ít doanh nghiệp 

muốn bỏ chi phí lớn để đầu tư, đồng thời tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho 

các hộ miền núi, góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo, phát triển nông 

thôn, miền núi. 

2. Hạn mức và thời hạn 

cho vay:  

Căn cứ thiết kế, dự toán 

trồng rừng và phát triển 

lâm sản ngoài gỗ, ngoài 

Bao gồm cả các đối tượng được đề xuất bổ sung như trên 

(tức là các tổ chức, cá nhân, công ty nông, lâm nghiệp và 

chế biến lâm sản có liên doanh, liên kết trồng rừng gỗ lớn 

tập trung với hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng, hợp tác xã 

tại xã khu vực II và III) 
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số tiền hỗ trợ quy định 

tại Điều 10 Nghị định 

này, đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều 

này được Ngân hàng 

Chính sách xã hội hoặc 

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn cho vay 

không có tài sản bảo 

đảm phần đầu tư còn lại 

 

Bổ sung 
Điều XXX: Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho DN 

đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng sản xuất 

Chuyển từ Điều 23 Dự thảo Nghị định (bỏ khoản 2 vì đã được quy định tại Mục 

1. Đối với rừng đặc dụng, phòng hộ) 

MUC 3: ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ PHỤC VỤ BVPTR 

Bổ sung 

Điều XXX: Hỗ trợ đầu tư khu lâm nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 
Chuyển từ Điều 16 Dự thảo Nghị định 

Điều XXX: Hỗ trợ chữa cháy rừng Chuyển từ Điều 6 Dự thảo Nghị định 

Điều XXX: Những hoạt động chuyên ngành khác phục vụ 

công tác quản lý, bảo vệ và phát triển được ngân sách nhà 

nước bảo đảm kinh phí 

 

Chuyển từ Điều 22 dự thảo Nghị định (trừ các hoạt động sau:  sưu tập tiêu bản 

thực vật rừng, động vật rừng; xây dựng và triển khai phương án quản lý rừng 

bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; duy trì và phát triển rừng giống, vườn 

thực vật quốc gia; bảo vệ và cứu hộ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm; xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ 

cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) 

Lý do: các hoạt động này đã được quy định ở Mục 1. Đối với rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ 
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Điều 19. Hỗ trợ đầu tư hợp tác, liên doanh, liên kết trong trồng rừng và tiêu thụ sản phẩm 

1. Đối tượng, điều kiện 

được hỗ trợ  

Hỗ trợ đầu tư hợp tác, liên doanh, liên kết trong trồng rừng 

và tiêu thụ sản phẩm   

- Bổ sung loại hình liên kết theo hợp tác xã, nhóm hộ 

Nhóm hợp tác xã, nhóm hộ trồng rừng là nhóm yếu thế nhất trong loại hình liên 

kết trồng rừng, với các cơ hội tiếp cận thông tin thấp hơn so với các đối tượng 

khác. 

Điều 20. Hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản 

Điều chỉnh  

Điều chỉnh lại thành: Hỗ trợ đầu tư phát triển công 

nghiệp hỗ trợ trong chế biến gỗ và lâm sản (bổ sung từ 

“gỗ”) hoặc bổ sung nội dung hỗ trợ về chế biến các loại 

lâm sản ngoài gỗ vào Điều này. 

Hiện tại, Điều 20 có tên là “chế biến lâm sản” nhưng nội dung của Điều 20 chỉ 

tập trung và công nghiệp hỗ trợ chế biến gỗ. 

1. Các ngành công 

nghiệp sản xuất  phụ 

kiện phục vụ sản xuất 

sản phẩm gỗ và lâm sản 

là những ngành công 

nghiệp hỗ trợ được ưu 

tiên phát triển. 

1. Các ngành công nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học bảo 

quản gỗ thế hệ mới, keo dán gỗ, nguyên liệu, vật liệu, linh 

kiện và phụ tùng phục vụ sản xuất sản phẩm gỗ hoàn chỉnh 

từ nguồn nguyên liệu trong nước là những ngành công 

nghiệp hỗ trợ chế biến gỗ và lâm sản được ưu tiên phát 

triển.  

Sự yếu kém của ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ chế biến gỗ đã được thảo 

luận tại nhiều hội thảo và được xác định là một trong những nguyên nhân làm 

giảm tính chủ động của ngành gỗ, buộc ngành chế biến gỗ trong nước phải phụ 

thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu; khiến giá thành khâu chế biến, hoàn thiện sản 

phẩm của Việt Nam cao hơn các nước khác, làm giảm năng lực cạnh tranh của 

đồ gỗ Việt Nam.  

Kinh nghiệm từ các nước có mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ cao 

như Malaysia, Indonesia cho thấy việc chủ động trong việc sản xuất các loại vật 

liệu như sơn, dầu bóng và các loại phụ kiện như ngũ kim, đinh vít, ốc vít, ke, bản 

lề, khóa, tay nắm… có vai trò quan trọng trong việc giảm giá thành và tăng sức 

cạnh tranh của đồ gỗ của các nước này trên thị trường thế giới. 

Do đó Chính phủ đưa ra các giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ phát triển công nghiệp 

phụ trợ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.  

2. Các ngành công 

nghiệp hỗ trợ trong chế 

biến lâm sản quy định 

2. Đối tượng hỗ trợ:  

a) Tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ; thực hiện chuyển giao công nghệ sản 

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ không quy định rõ về phát triển công nghiệp hỗ trợ 

ngành chế biến gỗ. Nghị định này chỉ ưu tiên: ngành dệt – may, ngành da – giày, 
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tại khoản 1 Điều này 

được hưởng các chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ theo 

quyết định tại Nghị 

Định số 111/2015/NĐ-

Chính phủ ngày 03/11/ 

2015 về phát triển công 

nghiệp hỗ trợ. 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giúp chủ động nguồn 

nguyên liệu trong nước 

b) Các dự án, đề án hợp tác giữa tổ chức, cán nhân sản xuất 

và các đơn vị có công nghệ ứng dụng; 

ngành điện tử, ngành sản xuất và lắp ráp ô tô, ngành cơ khí chế tạo, các sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công 

nghiệp chế biến gỗ). 

 

Đề xuất bổ sung 

3. Nội dung hỗ trợ: 

a) Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và 

phát triển nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến gỗ và 

lâm sản từ nguyên liệu trong nước; 

b) Được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với 

Dự án sản xuất thử nghiệm, chế tạo thử nghiệm các sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; 

c) Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất và được hưởng các ưu đãi sử dụng đất theo 

quy định pháp luật về đất đai; được xem xét hỗ trợ tối đa 

50% kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu 

d) Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 75% chi phí chuyển giao 

công nghệ đối với Dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 

85% nguyên liệu trong nước. 

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với 

Bộ Công thương, Bộ Tài chính xây dựng quy định cụ thể 

về phương thức, mức hỗ trợ và thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư 

nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực 

hiện chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công 

Tham khảo các quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP và đưa vào Nghị định 

về đầu tư bảo vệ, phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản. 
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nghiệp hỗ trợ trong chế biến gỗ và lâm sản. 

Bổ sung 

Bổ sung một Điều ngay sau Điều 20:  

Điều xxx: Ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ 

trong chế biến gỗ và lâm sản  

1. Đối tượng nhận ưu đãi đầu tư: Các dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành công nghiệp 

được quy định tại Khoản 1, Điều 20 của Nghị định này, 

bao gồm: dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới 

công nghệ có sử dụng trên 50% nguyên liệu trong nước. 

2. Các nội dung ưu đãi: 

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Được áp dụng ưu 

đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Luật về thuế. 

b) Tín dụng: được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; được hưởng lãi suất và hỗ 

trợ lãi suất vay theo Điểm a, Điềm b, Khoản 3, Điều 18 của 

Nghị định này. 

c) Tiền thuê đất, mặt nước: Được miễn, giảm tiền thuê đất, 

thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai; 

3. Trình tự, thủ tục: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Bộ Tài chính 

ban hành hướng dẫn cụ thể về thủ tục nhận ưu đãi đầu tư. 

 

Điều 21. Hỗ trợ xây dựng và kinh phí vận chuyển cho các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

2. Mức hỗ trợ Đề xuất bỏ các địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành Phố Hồ 
Vì có thể doanh nghiệp bán sản phẩm ở những địa danh khác như Hải Phòng, 

Nghệ An, Bình Dương.. thì sẽ không được hỗ trợ dẫn tới bất công bằng trong 
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b) Hỗ trợ kinh phí vận 

chuyển sản phẩm với 

mức 1.500 

đồng/tấn/km, khoảng 

cách được tính từ địa 

điểm đặt nhà máy đến 

trung tâm Tp Hà Nội, 

hoặc trung tâm thành 

phố Đà Nẵng, hoặc 

trung tâm Tp Hồ Chí 

Minh theo đường ô tô 

gần nhất… 

Chí Minh  việc hỗ trợ chính sách của Nhà nước 

Điều 22. Những hoạt động mang tính chất chuyên ngành khác phục vụ công tác quản lý, bảo vệ & phát triển rừng được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 

Cấu trúc lại Đưa vào Mục 3 như đề cập bên trên 

Phù hợp với Nghị quyết 30 của Bộ Công thương, Luật đất đai 2013 và Luật Lâm 

nghiệp 2017 đó là ưu tiên giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số còn 

thiếu đất. Bổ sung 

Đưa nội dung giao rừng trở thành ưu tiên thứ nhất và bổ 

sung nội dung đảm bảo kinh phí giao rừng cho đồng bào 

dân tộc thiểu số thiếu đất 

2. Việc thực hiện các 

hoạt động quyết định 

tại khoản 1 Điều này 

theo dự án… được cấp 

có thẩm quyền phê 

duyệt, theo thứ tự ưu 

tiên, tiết kiệm phù hợp 

với khả năng NSNN. 

Việc thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 

này theo dự án, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, theo thứ tự ưu tiên của ngành và địa phương, 

trong đó ưu tiên kinh phí giao đất và rừng cho đồng bào 

dân tộc thiểu số thiếu đất và rừng, tiết kiệm phù hợp với 

khả năng ngân sách nhà nước. 

Phù hợp với Nghị quyết 30 của Bộ Công thương, Luật đất đai 2013 và Luật Lâm 

nghiệp 2017 đó là ưu tiên giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số còn 

thiếu đất 

Điều 23. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng 
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Bổ sung  

Bổ sung 01 khoản vào Điều 23: 

4. Phát triển Lâm sản ngoài gỗ 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hợp tác, liên kết với ban 

quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp phát triển các 

sản phẩm từ lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng phòng 

hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên được (i) miễn tiền thuê 

đất theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; và (ii) được vay 

vốn từ ngân hàng thương mại tương ứng bằng 100 % số 

vốn doanh nghiệp tham gia hợp tác, liên kết với ban quản 

lý rừng, được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay 

thương mại và thời gian hỗ trợ lãi suất theo quy định tại 

Điều 8 Nghị định  số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ. 

Trong bối cảnh đóng cửa rừng hiện nay, việc khai thác, chế biến lâm sản ngoài 

gỗ là nguồn thu rất quan trọng cho các chủ rừng. Nhiều người dân địa phương, 

tổ hợp tác, doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ chế biến lâm sản ngoài gỗ để 

nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp như công nghệ phơi sấy măng bằng năng 

lượng mặt trời, công nghệ sơ chế mây tre đan làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

Hoạt động này không chỉ làm gia tăng giá trị nghề rừng mà còn tạo ra công ăn 

việc làm cho người dân địa phương 

2. Phục hồi rừng tự 

nhiên 

Đề nghị thay nội dung “Doanh nghiệp hợp tác, liên kết với 

ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ để 

kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp 

với phục hồi rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học trong 

rừng đặc dụng” bằng nội dung phản ánh ưu đãi cho các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phục hồi rừng tự 

nhiên.   

Nội dung này không phản ánh bản chất của đề mục khoản 2. Ở đây lẫn lộn giữa 

việc ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phục hồi rừng tự 

nhiên với các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí. Đây là quy định thiếu rõ ràng, dễ bị lợi dụng. Trên thực tế 

đang có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phục hồi rừng tự nhiên 

thực sự và cần có chính sách ưu đãi phù hợp. 

CHƯƠNG III     CƠ CHẾ VÀ NGUỒN VỐN 

Điều 24. Nguồn vốn đầu tư 
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Bổ sung  
Đề nghị bổ sung nguồn vốn đóng góp từ tổ chức, cá nhân 

trong nước thành mục 3, sau nguồn ngân sách địa phương. 

Xu hướng đang có nhiều cá nhân, tổ chức đóng góp tự nguyện thông qua nhiều 

hình thức khác nhau, kể cả hình thức lập quỹ tài trợ, cho các hoạt động bảo vệ, 

phát triển và phục hồi rừng. Nghị Định cần nắm bắt và phản ánh xu thế này để 

có cơ chế thu hút, khuyến khích phù hợp. 

Bổ sung  
Đề nghị bổ sung nguồn vốn vay từ các ngân hàng và tổ 

chức tín dụng quốc tế cho các dự án xanh (green loan) 

Hiện nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng quốc tế có chương trình “green loans”. 

Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho 

các nhà đầu tư trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam. 

Bổ sung  
Đề nghị bổ sung “Chi trả dịch vụ môi trường rừng’ là một 

nguồn ngân sách để đầu tư vào lâm nghiệp. 

Ngân sách từ chi trả dịch vụ môi trường rừng là một nguồn ngân sách lớn cần 

được sử dụng để tái đầu tư và phát triển hệ sinh thái rừng và sinh kế. 

Làm rõ 

Đề nghị làm rõ nhiệm vụ chi của các nguồn ngân sách 

trung ương và địa phương đối với từng hoạt động qui định 

trong nghị đinh- các hoạt động trong nghị định cần được 

làm rõ cụ thể hơn đối với từng đối tượng rừng (đặc dụng, 

phòng hộ, sản xuất)- đặc biệt liên quan tới đa dạng sinh 

học, chức năng bảo vệ môi trường, mang tính công ích, 

một số nhiệm vụ mang tính chất chuyên ngành. 

Có thể tham khảo như:  

1. Ngân sách các địa phương bảo đảm kinh phí cho quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo 

kế hoạch, dự toán được duyệt và quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước, gồm: 

a) Thống kê rừng, kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến tài 

nguyên rừng; 

Khi địa phương chưa cân đối được ngân sách, việc đầu tư khó được đảm bảo. Do 

đó nên qui định cụ thể nhiệm vụ chi của từng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc lập kế hoạch và huy động vốn     

Ngoài ra các hoạt động đầu tư rừng phòng hộ là rừng ngập mặn đặc biệt liên 

quan đến không được đề cập cụ thể trong nghị định này.  
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b) Tổ chức giao, cho thuê rừng phòng hộ,  

c) Hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ  do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; 

d) Tuyên truyền, giáo dục; khuyến lâm; nâng cao năng lực, 

nhận thức về vai trò, chức năng của rừng đặc dụng, phòng 

hộ trong hệ sinh thái 

đ) Nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; 

2. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí sự nghiệp kinh 

tế cho khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

tự nhiên rừng phòng hộ/ đặc dụng. 

3. Ngân sách trung ương đầu tư phát triển rừng phòng hộ/ 

đặc dụng theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt, gồm: 

a) Điều tra, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; 

b) Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật, cứu hộ/tái 

thả động vật về rừng,  

c) Trồng rừng trên đất trống qui hoạch là đất lâm nghiệp 

trong rừng phòng hộ theo định mức kinh tế kỹ thuật, thiết 

kế, dự toán được duyệt với thời gian trồng và chăm sóc 5 

năm; 

d) Khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung theo định 

mức kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán được duyệt đối với 

rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ven biển là rừng tự nhiên 

chất lượng kém, chưa đủ tiêu chí thành rừng; 

đ) Xây dựng công trình chống sạt lở, gây bồi, tạo bãi để 

khôi phục, phát triển rừng ven biển trong các dự án lâm 
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sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Xây dựng các công trình, mua sắm trang thiết bị phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng; 

g) Công tác quản lý, kiểm tra, nghiệm thu các dự án bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng. 

4. Việc lập, thẩm định, trình phê duyệt các dự án đầu tư 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng 

Điều 25. Cơ chế tài chính 

Bổ sung Đề nghị bổ sung cơ chế tài trợ, viện trợ không hoàn lại 

Ba mục trong điều này đều chủ yếu phản ánh cơ chế đầu tư của Nhà nước, chưa 

bao gồm cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ các nguồn vốn phi chính phủ, xã hội hóa, đóng 

góp của cá nhân và tổ chức. 

Bổ sung 

Điều xxx. Cơ chế thu hút và khuyến khích đầu tư cho 

bảo vệ rừng từ tổ chức và cá nhân 

Hạng mục khuyến khích đầu tư: Phục hồi rừng tự nhiên, 

bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, phát triển 

các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ; 

Khu vực khuyến khích đầu tư: Những khu vực rừng tự 

nhiên bị suy thoái, rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng tự nhiên 

có giá trị đa dạng sinh học và phòng hộ cao nhưng chưa 

được giao cho các ban quản lý rừng đặc dụng/phòng hộ 

quản lý và bảo vệ; 

 

 

Ưu đãi cho các tổ chức và cá nhân đầu tư cho bảo vệ và 

phát triển rừng:  

- Được tiếp cận, hỗ trợ tín dụng theo điều 8 Nghị định 
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57/2018/NĐ-CP; 

- Được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường 

theo Điều 10 Nghị định 57/2018/NĐ-CP; 

- Được hỗ trợ cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn theo Điều 13 Nghị định 

57/2018/NĐ-CP 

Điều 28. Trình tự cấp, sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

c) Hỗ trợ các lực lượng 

tham gia truy quét bảo 

vệ rừng; đào tạo nâng 

cao nhận thức… 

- Bổ sung các hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo 

tồn động vật, tái thả động vật về rừng. 

- Bỏ từ “truy quét”. Như đã nêu trong điều 24, nên làm rõ hơn nữa nhiệm vụ chi của từng cấp cho 

các hoạt động cụ thể liên quan đến bảo vệ, quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, đầu 

tư các công trình lâm sinh nhằm đảm bảo chắc chắn việc đầu tư ngay cả ở những 

tỉnh ngân sách còn hạn chế.    
d) Hỗ trợ chi phí quản 

lý phát triển cộng đồng 

dân cư vùng đệm, gồm 

chi phí … 

Bổ sung chi phí đào tạo và nâng cao nhận thức 

Điều 29. Trình tự hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý rừng chưa 

giao, chưa cho thuê 

2. Đối với Ủy ban nhân 

dân cấp xã đang quản 

lý rừng chưa giao, chưa 

cho thuê 

Cần bổ sung các quy định nghiệm thu kết quả bảo vệ 

rừng của Uỷ ban nhân dân xã.  

Trong lúc các chủ rừng khác đều có quy định về nghiệm thu kết quả bảo vệ 

rừng rồi mới được thanh toán nhưng không quy định nghiệm thu bảo vệ rừng 

của Uỷ ban nhân dân xã là không công bằng. Thực tế cho thấy nhiều địa 

phương không triển khai hoạt động bảo vệ rừng nhưng vẫn được nhận các 

khoản kinh phí bảo vệ rừng theo Nghị Định 75. 

Bổ sung 
Nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động giao rừng gắn 

với giao đất từ quỹ rừng do UBND xã đang tạm quản lý 
Việc đảm bảo kinh phí cho hoạt động giao rừng gắn với giao đất từ quỹ rừng do 

UBND xã đang tạm quản lý sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình giao đất, giao rừng, 
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đảm bảo “rừng có chủ” theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 31. Trách nhiệm 

của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

Bổ sung vào Khoản 1 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn): 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

thảo luận với các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế và các 

ngân hàng thương mại để thiết lập dòng vốn vay cho các 

“dự án xanh”  

Tương tự phần giải thích tại Điều 24:  

Hiện nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng quốc tế có chương trình “green loans”. 

Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho 

các nhà đầu tư trồng rừng, chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam 

IV. PHẦN 3: ĐÈ XUẤT BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH CHƯA ĐƯỢC ĐÈ CẬP TRONG DỰ THẢO NGHỊ 

ĐỊNH 

VẤN ĐỀ CẦN BỔ 
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Giám sát, đánh giá 

Hiện bản thảo NĐ chưa làm rõ cơ chế, quy định về thời gian, tần 

suất giám sát và đánh giá, nguồn tài chính phân bổ cho hoạt động 

này. 

Cần làm rõ quy trình, tần suất giám sát và đánh giá, nguồn tài chính 

cho đánh giá cũng như cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện và báo 

cáo kết quả đánh giá. Cần nhấn mạnh giám sát và đánh giá sử dụng 

tối đa hóa khoa học công nghệ. 

Cơ chế thu hút,  khuyến 

khích đầu tư cho bảo vệ 

và phát triển rừng từ các 

tổ chức, cá nhân 

Bổ sung 01 khoản vào Điều 23: 

4. Phát triển Lâm sản ngoài gỗ 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hợp tác, liên kết với ban quản 

lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp phát triển các sản phẩm từ 

lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc từ rừng phòng hộ, rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên được (i) miễn tiền thuê đất theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ; và (ii) được vay vốn từ ngân hàng thương mại 

tương ứng bằng 100 % số vốn doanh nghiệp tham gia hợp tác, 

liên kết với ban quản lý rừng, được ngân sách địa phương hỗ trợ 

Cần có cơ chế khuyến khích các cá nhân và tổ chức trong nước 

đóng góp tài chính vào công tác bảo vệ và phát triển rừng (đặc biệt 

là phục hồi rừng) thông qua tạo điều kiện về mặt thủ tục, hành lang 

pháp lý, v.v. 
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lãi suất vay thương mại và thời gian hỗ trợ lãi suất theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định  số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 

2018 của Chính phủ. 

Định mức kinh tế 

Đề nghị xây dựng và áp dụng giá thực hiện nhiệm vụ công ích để 

thuận tiện cho việc bảo vệ phát triển rừng, giảm các chi phí và 

thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng 

“xin-cho” khi thực hiện cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công 

ích. 

 

Quy định một số chính 

sách của nhà nước chế 

biến lâm sản ngoài gỗ, 

thương mại sản phẩm 

trong lâm nghiệp, thị 

trường thương mại 

cacbon, chính sách du lịch 

sinh thái gắn liền với 

rừng. 

Quy định mức hỗ trợ doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất để hình thành các vùng nguyên liệu cần phải được xác 

định dựa trên quy mô của doanh nghiệp đầu tư của các doanh 

nghiệp. 

Việc doanh nghiệp thuê đất từ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng để 

đầu tư lâm nghiệp thì nhà nước không can thiệp vào mức giá thuê 

đất cũng như mức hỗ trợ cho khoản thuê đất này 

Xây dựng chính sách đầu 

tư theo chuỗi giá trị 

 

Bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, chính sách 

hỗ trợ sự phát triển và thương mại của các dịch vụ mới như dịch 

vụ môi trường rừng, tín chỉ carbon. 

 

 

Phát triển và bảo tồn 

- Bổ sung quy định cụ thể NSNN đầu tư cho công tác duy trì và 

PT rừng giống, vườn thực vật quốc gia (theo điều 5- Luật Lâm 

Nghiệp), bảo vệ và cứu hộ thực/động vật rừng nguy cấp, quý 

hiếm; sưu tập tiêu bản thực/động vật rừng; quản lý nguồn gen, 

quản lý loài ngoại lai, vv.  

- Cần tạo động lực rõ hơn để khuyến khích các bên tập trung vào 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 
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- Bổ sung chính sách khuyến khích và đầu tư vào công tác bảo 

tồn ví dụ như các hoạt động bảo tồn, nuôi dưỡng, cứu hộ và tái 

thả động vật hoãng dã. 

Đầu tư vào nghiên cứu 

khoa học 

Bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và phát 

triển khoa học công nghệ rõ ràng và cụ thể hơn. 

Đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ là mục tiêu q.trọng 

nhưng các chính sách đầu tư liên quan đến hạng mục này trong dự 

thảo Nghị Định chưa thể hiện sự ưu tiên & quan tâm vào lĩnh vực 

này. 

Hỗ trợ việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất rừng cho các hộ 

gia đình để đảm bảo đất 

rừng hợp pháp 

Bổ sung một Điều mới: 

Hỗ trợ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng  

1. Đối tượng nhận hỗ trợ: hộ gia đình, cộng đồng xã vùng II, 

vùng III  đã được giao, cho thuê đất rừng nhưng chưa hoàn thiện 

hồ sơ giao đất, giao rừng theo đúng yêu cầu của pháp luật. 

2. Nội dung hỗ trợ: Miễn các khoản lệ phí khi thực hiện cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất rừng theo quy định tại Nghị định 

45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất. 

Do chi phí cao, các hộ gia đình miền núi thường không hoàn thiện 

hồ sơ giao đất, giao rừng theo đúng yêu cầu của pháp luật. Trong 

khi đó, đây là yêu cầu quan trọng để đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp, 

cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Nhà nước cần có chính sách 

hỗ trợ về vấn đề này. 

Chỉ ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình thuộc xã vùng II, vùng III do đây 

là vùng đặc biệt khó khăn. 

Hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực có chất lượng 

cao để cung cấp cho các 

doanh nghiệp chế biến gỗ 

và lâm sản 

Bổ sung Điều mới:  

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành 

công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản và các ngành công nghiệp 

phụ trợ liên quan 

1. Đối tượng:  

a) Các tổ chức, cá nhân có dự án đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản; các 

ngành công nghiệp phụ trợ được quy định tại Khoản 1, Điều 20 

của Nghị định này; 

b) Các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chế biến gỗ và lâm 

Lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của doanh 

nghiệp chế biến, đảm bảo cung cấp được các sản phẩm có chất 

lượng, có thể cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế hiện 

rất thiếu. 

Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, 

thời gian, công sức của doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. 
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sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan; 

c) Các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo có 

tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp 

chế biến gỗ và lâm sản và các ngành công nghiệp hỗ trợ có liên 

quan 

2. Nội dung: 

a) Nhà nước hỗ trợ đầu tư 3 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực về 

công nghiệp chế biến gỗ và công nghiệp phụ trợ chế biến gỗ tại 

miền Bắc, miền Trung và miền Nam: Đầu tư bổ sung hệ thống hạ 

tầng đào tạo tại 3 trường Đại học hoặc Viện nghiên cứu Nông – 

Lâm nghiêp, đầu tư xây dựng giáo trình, cơ sở nghiên cứu và 

phát triển, các trang thiết bị phục vụ đào tạo theo yêu cầu của thị 

trường.  

b) Các tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được 

hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. 

Bảo hiểm lâm nghiệp, đặc 

biệt là bảo hiểm cho rừng 

trồng gỗ lớn tập trung 

Bổ sung Điều mới: Bảo hiểm lâm nghiệp 

1. Nhà nước khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm 

và các đối tượng phát triển rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng gỗ 

lớn tập trung thực hiện chính sách bảo hiểm lâm nghiệp theo 

Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2018 của 

Chính phủ. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài 

chính xây dựng quy định cụ thể về bảo hiểm lâm nghiệp đối với 

rừng trồng gỗ lớn ở các vùng phát triển nguyên liệu tập trung. 

Bảo hiểm lâm nghiệp, đặc biệt là bảo hiểm cho rừng trồng gỗ lớn 

tập trung, áp dụng cho tất cả các đối tượng đầu tư trồng, phát triển 

rừng sản xuất. 

Bảo hiểm lâm nghiệp có thể không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị định này. Tuy nhiên, đưa định hướng và giao nhiệm vụ cho 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng chính sách bảo hiểm lâm nghiệp là cần thiết 

để đạt được mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu tập trung, rừng 

trồng gỗ lớn tập trung. 
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Hỗ trợ kinh phí cho các 

doanh nghiệp xây dựng 

thương hiệu và bảo hộ 

thương hiệu của doanh 

nghiệp Việt Nam tại các 

thị trường quan trọng như 

Châu Âu, Mỹ … 

Bổ sung Điều mới: Hỗ trợ hoạt động xây dựng thương hiệu, 

xúc tiến thương mại 

1. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 

gỗ và lâm sản xây dựng và quảng bá thương hiệu tại thị trường 

trong nước và quốc tế. 

2. Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đăng ký và bảo hộ 

thương hiệu cho doanh nghiệp trong nước tại các thị trường 

chính: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, liên minh châu Âu và 

Hàn Quốc  

3. Nhà nước đảm bảo kinh phí quảng bá thương hiệu gỗ, đồ gỗ 

và lâm sản Việt Nam tại các thị trường chính 

Đăng ký và bảo hộ thương hiệu sẽ trở thành yêu cầu qan trọng khi 

sản phẩm gỗ Việt Nam bắt đầu có tên tuổi trên thị trường quốc tế. 

Việt Nam đã có nhiều bài học về mất thương hiệu (nước mắm, gạo 

…). Ngành gỗ và chế biến gỗ, lâm sản cần tránh hạn chế này. 

Cung cấp thông tin thị 

trường lâm sản trong nước 

và quốc tế 

Bổ sung Điều mới: Cung cấp thông tin thị trường lâm sản 

trong nước và quốc tế 

1. Nhà nước đảm bảo kinh phí để Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, cơ sở dữ liệu và thông 

tin thị trường lâm sản trong nước và quốc tế. 

2. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật thường 

xuyên thông tin thị trường lâm sản; xây dựng và cung cấp bản tin 

thị trường lâm sản hàng quý trên trang tin điện tử. 

3. Nhà nước đầu tư xây dựng 02 trung tâm triển lãm quốc gia về 

gỗ, đồ gỗ và lâm sản tại miền Bắc và miền Nam.  

4. Nhà nước cấp kinh phí và giao cho Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tổ chức Hội chợ quốc tế về gỗ, đồ gỗ và lâm sản 

tối thiểu 2 năm/lần; tổ chức hàng năm các đoàn doanh nghiệp 

Việt Nam tham gia các Hội chợ quốc tế về gỗ và lâm sản và tìm 

hiểu thị trường tại các thị trường chính. 

Cụ thể hóa các nội dung của Điều 70 Luật Lâm nghiệp quy định 

chính sách phát triển thị trường lâm sản và Chỉ thị số 08/CT-TTg 

ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 



44 

 

VẤN ĐỀ CẦN BỔ 

SUNG 
NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG CƠ SỞ, LÝ DO ĐỀ XUẤT 

Hỗ trợ doanh nghiệp 

chuyển đổi số 

Bổ sung Điều mới: Điều xxx: Hỗ trợ nâng cao năng lực quản 

lý, chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu thị trường 

1. Nhà nước hỗ trợ các công ty nông, lâm nghiệp, các công ty 

chế biến và xuất khẩu gỗ, đồ gỗ và lâm sản xx% chi phí xây 

dựng Đề án chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý. Mức hỗ 

trợ tối đa xxx triệu đồng/Đề án. 

2. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ 1 lần, sau khi doanh nghiệp thực hiện 

Đề án. 

Nền tảng số hóa đang thay đổi rất lớn công nghiệp chế biến, quản 

trị, thiết kế, mua bán hàng... buộc các doanh nghiệp phải thích nghi 

nhanh từ thiết kế, công nghệ sản xuất và đặc biệt là thương mại số. 

Giải pháp hỗ trợ đầu tư của Nghị định sẽ toàn diện hơn nếu có 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở khía cạnh này. 

 

Hỗ trợ cấp tín chỉ các bon 

rừng 

Bổ sung Điều mới: Điều xxx. Hỗ trợ cấp tín chỉ các bon rừng 

1. Đối tượng: rừng tự nhiên, rừng trồng thuộc các khu rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất của chủ rừng là ban quản 

lý các khu rừng đặc dụng và phòng hộ, tổ chức, cá nhân, nhóm 

hộ gia đình, cộng đồng dân cư liên kết hình thành nhóm hộ, hợp 

tác xã, hoặc liên kết với các doanh nghiệp. 

2. Mức hỗ trợ:  

a) Hỗ trợ một lần chi phí xây dựng hồ sơ tín chỉ các bon, bao 

gồm hướng dẫn, thực hiện đo đạc, báo cáo, lập hồ sơ và thẩm 

định.  

b) Mức hỗ trợ tối thiểu cho chi phí đo đạc, báo cáo, lập hồ sơ tối 

đa xxx đồng/ha.  

c) Định mức cho hoạt động hướng dẫn và thẩm định tối đa xxx 

đồng/ha.  

3. Điều kiện: Quy mô diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng thuộc 

các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất từ xxx 

ha trở lên. 

 

4. Trình tự nhận kinh phí hỗ trợ: Chủ rừng được tạm ứng tối đa 

Điều 61 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định các loại dịch vụ môi 

trường rừng, trong đó có dịch vụ “hấp thụ và lưu giữ các-bon của 

rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái 

rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh”. 

Hiện nay, chi trả dịch vụ các bon (C-PFES) đang được thí điểm tại 

một số tỉnh đối với các cơ sở có mức phát thải cao. Dự kiến, C-

PFES sẽ đóng góp một khoản kinh phí đáng kể vào nguồn thu dịch 

vụ môi trường rừng hiện tại. 

Việc bỏ ra một khoản hỗ trợ đầu tư ban đầu để khuyến khích các 

chủ rừng hoàn thiện hồ sơ, đạt điều kiện bán tín chỉ các bon là cần 

thiết để thu lại khoản kinh phí lớn hơn 
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70% kinh phí hỗ trợ sau khi kế hoạch xây dựng hồ sơ tín chỉ các 

bon được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh phê duyệt và 

được thanh toán 30% còn lại sau khi rừng được cấp tín chỉ các 

bon. Đại diện chủ rừng đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tạm ứng, thanh toán theo quy định. 

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể về 

điều kiện hỗ trợ, quy trình và định mức đo đạc, báo cáo, thẩm 

định và thủ tục nhận kinh phí hỗ trợ. 

Kiểm soát gỗ hợp pháp 

Việc đầu tư thực hiện hệ thống gỗ hợp pháp TLAS, trang thiết bị 

và công nghệ kiểm soát gỗ hợp pháp, đóng góp quản lý bảo vệ 

rừng hiệu quả cần được coi là một nhiệm vụ chuyên ngành là 

một hạng mục đầu tư từ ngân sách nhà nước 

 

Phát triển nông-lâm kết 

hợp 

Cần bổ sung các nội dung hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp trên 

đất lâm nghiệp không có rừng, đất nương rẫy nhằm khuyến khích 

chuyển đổi từ cây hàng năm sang cây lâu năm, tạo nên các cảnh 

quan nông-lâm nghiệp vừa giúp phát triển sinh kế cho người dân 

vừa phục hồi hệ sinh thái nông-lâm nghiệp và tạo hành lang cây 

thân gỗ kết nối với các khu rừng. 

Chiến lược Phát triển Lâm Nghiệp 2021-2030 đã đưa nông-lâm kết 

hợp là một biện pháp trong việc phát triển rừng. Cần có chính sách 

đầu tư phù hợp để thực hiện biện pháp này. 
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