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Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Chiến lược), với những
nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Rừng vừa là tài nguyên, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, có
khả năng tái tạo, là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, vừa là yếu tố quan
trọng của môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài
nguyên rừng; hài hòa các mục tiêu về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường; đưa
lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện
đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển
rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản để nâng
cao giá trị rừng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy tiềm năng về
khí hậu, đất đai và lợi thế so sánh của các vùng, miền, bảo đảm hài hòa lợi ích
quốc gia, địa phương và lợi ích của người dân. Đổi mới mô hình tăng trưởng
từ dựa vào mở rộng diện tích và khối lượng sang tập trung vào nâng cao năng
suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm lâm nghiệp. Phát triển nông
lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; lâm nghiệp đô thị, cảnh quan và các loại hình
du lịch bền vững gắn với rừng.
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3. Nhà nước có chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho phát triển lâm nghiệp
theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp phù hợp với khả năng của ngân sách
nhà nước trong từng thời kỳ; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, tạo điều
kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh
tế tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp, trong đó ưu tiên: nghiên cứu, chọn,
tạo giống cây trồng lâm nghiệp chất lượng cao; trồng rừng thâm canh gỗ lớn,
phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ
bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ
thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng và diện
tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình
đẳng của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, huy động tối đa
các nguồn lực xã hội; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Phát
huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp ngày càng
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh
nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí
hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các
loại hình dịch vụ môi trường rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân,
giữ vững quốc phòng và an ninh, thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia
về phát triển bền vững. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp: 5,0% đến 5,5%/năm.
- Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản: 18 đến 20 tỷ USD vào năm 2025, 23
đến 25 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt
5 tỷ USD vào năm 2025, đạt trên 6 tỷ USD vào năm 2030.
- Trồng rừng sản xuất: khoảng 340.000 ha/năm vào năm 2030.
- Trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với các loài cây bản địa, quý, hiếm:
bình quân 4.000 - 6.000 ha/năm.
- Phục hồi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: bình quân 15.000 ha/năm.
- Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng phấn đấu đạt 35 triệu m3 vào
năm 2025, 50 triệu m3 vào năm 2030.
- Phát triển dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng các nguồn
thu phù hợp với quy định của pháp luật; tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng
tăng bình quân 5%/năm.
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- Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và hiệu quả rừng trồng
và các hệ thống nông lâm kết hợp; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng
bền vững đạt trên 0,5 triệu ha giai đoạn 2021 - 2025, trên 01 triệu ha giai đoạn
2026 - 2030.
- Đến năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần và đến
năm 2030 tăng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020.
b) Về xã hội
- Tỷ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo nghề đạt 45% vào
năm 2025 và 50% vào năm 2030; bảo đảm bình đẳng giới.
- Đến năm 2025 có 50% và đến năm 2030 có 80% số hộ miền núi, người
dân tộc thiểu số sống ở vùng có rừng tham gia sản xuất lâm nghiệp hàng hóa.
- Đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm
lâm nghiệp tăng trên 2 lần so với năm 2020; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3,0%; đến năm 2030 thu
nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung cả nước.
c) Về môi trường
- Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định ở mức từ 42% đến 43%, đóng góp
hiệu quả vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính do quốc gia tự
quyết định; xây dựng một Việt Nam xanh.
- Đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản
lý bền vững; giai đoạn 2021 - 2025 có 10% và giai đoạn 2026 - 2030 có 20%
diện tích rừng tự nhiên được nâng cấp chất lượng; nâng cao hiệu quả bảo tồn
đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng; giảm thiếu tối đa các vụ vi
phạm pháp luật về lâm nghiệp, đảm bảo an ninh môi trường.
3. Tầm nhìn đến năm 2050
Đến năm 2050, ngành lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ
thuật hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao; phát huy hiệu quả
tiềm năng và lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới; công nghệ hiện đại và thân
thiện môi trường; tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng, giá trị gia tăng
cao, tham gia sâu rộng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu; đóng góp ngày
càng nhiều cho sự phát triển bền vững đất nước.
Về kinh tế: phát triển lâm nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế, phát huy
hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới, phấn đấu trở thành
một trong những trung tâm sản xuất, chế biến và thương mại lâm sản hàng đầu
của thế giới với công nghệ hiện đại; đóng góp ngày càng tăng vào phát triển
kinh tế xã hội của đất nước.
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Về xã hội: góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam an toàn
và thịnh vượng; nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh trên cơ sở cải thiện sinh
kế, phát triển kinh tế xanh gắn với tài nguyên rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa
truyền thống và không gian sinh tồn của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo
đảm giữ vững quốc phòng, an ninh.
Về môi trường: quản lý rừng bền vững, bảo tồn lâu dài tài nguyên thiên
nhiên và đa dạng sinh học; bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước,
chống suy thoái đất đai, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tham gia tích
cực, có trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký kết tham gia.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Định hướng phát triển theo lĩnh vực
a) Quy hoạch lâm nghiệp
Xác lập lâm phận quốc gia ổn định; thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc
gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các nguyên tắc: phù
hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến
lược phát triển lâm nghiệp quốc gia, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học;
quản lý rừng bền vững; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hóa, lịch sử; bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân;
rừng tự nhiên phải được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ,
rừng sản xuất; có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư; công khai, minh bạch và bình đẳng giới.
Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ
thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quốc gia để thiết lập lâm phận quốc gia
ổn định theo hướng: tăng cường tính kết nối các hệ sinh thái có giá trị bảo tồn,
phòng hộ môi trường cao ở cấp độ cảnh quan bằng cách thiết lập các hành lang
kết nối theo hướng nâng cao giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt các tiêu
chuẩn quốc gia và quốc tế; đảm bảo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn, chống sạt
lở, chắn sóng, lấn biển, chắn gió, cát bay, bảo vệ môi trường đô thị, khu công
nghiệp, vùng nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; xem xét việc chuyển
một số diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng, điều chỉnh phân loại rừng theo chức năng, mục đích sử dụng nhằm tối ưu
hóa hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội và môi trường và phù hợp với thông
lệ quốc tế.
Đối với rừng sản xuất: rà soát, điều chỉnh diện tích rừng sản xuất theo
hướng phát huy lợi thế so sánh các vùng, miền về điều kiện đất đai, khí hậu,
tài nguyên rừng; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp
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chế biến lâm sản và phát triển hệ thống rừng trồng gỗ lớn có năng suất và chất
lượng cao với sự tham gia của các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả kinh
tế tổng hợp trên đơn vị diện tích bằng hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị tối ưu;
chú trọng phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ);
nông lâm kết hợp.
Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về
quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh, phát huy tiềm
năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng.
b) Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng
Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; phục hồi và nâng
cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung
cấp các dịch vụ môi trường rừng, trong đó: đối với rừng đặc dụng đảm bảo hài
hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đối với rừng phòng hộ và
rừng sản xuất là rừng tự nhiên chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch
vụ môi trường rừng và các mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết
hợp; thực hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất
và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài
nguyên rừng (REDD+).
Hạn chế tối đa chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích
ngoài lâm nghiệp; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích
rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê
đến những chủ rừng thực sự; đảm bảo đủ các điều kiện để tổ chức quản lý bảo
vệ rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
Đẩy mạnh gắn kết giữa bảo tồn và phát triển với sự tham gia tích cực của
các bên liên quan trong quản lý rừng như: xây dựng các mô hình gắn kết cộng
đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng vào công tác quản lý
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thông qua cách tiếp cận quản lý hợp tác thích
ứng nhằm nâng cao mức độ tham gia của các cộng đồng địa phương, giảm
xung đột và nâng cao hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cấp chứng chỉ quản lý rừng
bền vững; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về
quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; có hướng dẫn riêng cho các nhóm
đối tượng khác nhau như: cá nhân, hộ, nhóm hộ, cộng đồng,...; tăng cường
nâng cao năng lực cho các bên liên quan về quản lý rừng bền vững và chứng
chỉ rừng.
Tăng cường năng lực quản trị rừng cho các chủ rừng thông qua việc thiết
lập hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng; đẩy mạnh ứng dụng công
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nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin trong
quản lý ngành lâm nghiệp; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng quốc gia; phát
triển lâm nghiệp cộng đồng, gắn với bản sắc văn hóa truyền thống, lấy người
dân làm trung tâm. Nâng cao năng lực để các chủ rừng quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng hiệu quả, đến năm 2030, 100% các chủ rừng là tổ chức có đủ năng
lực theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
c) Phát triển rừng
Phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng
rừng gỗ lớn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào phát triển rừng thông qua các cơ
chế, chính sách khuyến khích về đất đai, tín dụng, bảo hiểm, thuế, thị trường.
Đẩy mạnh nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp, ưu tiên phát
triển giống được sản xuất từ cây mô, hom để trồng rừng sản xuất; phấn đấu
ít nhất 90% diện tích rừng được trồng từ giống cây lâm nghiệp đã được công
nhận; năng suất rừng trồng thâm canh giống mới trung bình 20 m3/ha/năm vào
năm 2025 và 22 m3/ha/năm vào 2030.
Phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng
và làm giàu rừng; phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ theo hướng
sản xuất hàng hóa.
Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng sản xuất theo hướng
tối ưu hóa hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị lâm sản thông qua việc đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm: xác định cơ cấu cây trồng, loài cây
trồng phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp mục
đích kinh doanh và công nghệ khai thác, chế biến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật,
sử dụng giống chất lượng cao, trồng rừng thâm canh gỗ lớn, cơ giới hóa và
công nghệ cao trong các khâu sản xuất (xử lý thực bì, làm đất, chăm sóc, phòng
chống sâu bệnh, lửa rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản...). Ưu tiên
các lĩnh vực: bảo tồn và phát triển nguồn gen, chọn tạo giống, kinh doanh rừng
trồng gỗ lớn; các chế phẩm sinh học và kỹ thuật phục vụ thâm canh rừng trồng.
Cơ giới hóa trồng rừng tập trung các khâu đạt trên 30%.
Phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen
cây rừng, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu duy trì cân
bằng sinh thái và phát triển lâm nghiệp bền vững. Đánh giá, tư liệu hóa tài
nguyên đa dạng sinh học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và cung cấp nguồn
vật liệu cho lai tạo giống, phát triển rừng trồng, tạo sản phẩm mới, thương hiệu
mới; nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.
Duy trì và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ để giảm thiểu tác hại do
thiên tai, cải thiện môi trường, giảm phát thải; tăng hấp thụ các-bon, cung ứng
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dịch vụ môi trường rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Nhà nước đầu tư phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đẩy mạnh
xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng lâm nghiệp để bảo vệ và phát triển rừng;
bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường, đồng thời tạo tiền đề thu hút và
hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia phát triển rừng; ưu tiên phát triển rừng
phòng hộ đầu nguồn, ven biển nhằm phòng, chống và giảm nhẹ tác động tiêu
cực của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh nhằm mục
đích vừa cung cấp gỗ và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, vừa phòng hộ,
bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan (tại các đô thị, vùng nông thôn, công
sở, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử,....) và ứng phó với biến đổi khí
hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
d) Sử dụng rừng
Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030,
không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; có cơ chế, chính sách để hạn chế khai
thác sử dụng gỗ non từ rừng trồng còn ít tuổi, đang trong thời kỳ sinh trưởng
mạnh, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến; đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho chế biến gỗ và lâm sản.
Phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo
nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch
sinh thái; khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, quản lý, khai
thác, sử dụng rừng bền vững, chế biến sâu các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài
gỗ bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.
Nghiên cứu phương án khai thác hợp lý rừng phòng hộ là rừng trồng sau
năm 2025, để vừa đảm bảo chức năng phòng hộ, vừa cung cấp nguyên liệu
gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ cho sản xuất và tiêu dùng; tiếp tục khoanh nuôi,
cải tạo và làm giầu rừng tự nhiên là rừng sản xuất để nâng cao chất lượng,
tạo nguồn cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ môi trường rừng sau
năm 2030.
Sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, các nguồn gen, loại sinh
vật và hệ sinh thái rừng; đẩy mạnh gây trồng, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, tập
trung vào các nhóm sản phẩm có thế mạnh, có giá trị kinh tế trên cơ sở phát huy
lợi thế của các vùng, miền như: mây tre, dược liệu, dầu nhựa, thực phẩm, các
chế phẩm hữu cơ. Có cơ chế, chính sách để chủ rừng được quản lý, khai thác,
phát triển và sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ.
đ) Phát triển công nghiệp chế biến, thương mại lâm sản
Phấn đấu đưa nước ta trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế
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biến, thương mại lâm sản hàng đầu của thế giới thông qua việc thúc đẩy, hình
thành được những doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp lớn, hiện đại mang tầm
cỡ khu vực và thế giới, đủ năng lực về công nghệ và trình độ quản trị để tổ chức
sản xuất ra sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, sức cạnh tranh cao và tham
gia sâu, rộng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát triển các khu công nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao, các cụm
công nghiệp ngành gỗ và chế biến lâm sản tại những nơi có khả năng cung cấp
đủ nguyên liệu, ổn định, giao thông thuận lợi, kết cấu hạ tầng đồng bộ đảm bảo
cạnh tranh được trên thị trường khu vực và quốc tế; thay thế những máy móc,
công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đối với những nhà máy chế
biến đang hoạt động; cương quyết không sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu đối
với những nhà máy chế biến được đầu tư, xây dựng mới. Phát triển các ngành
công nghiệp phụ trợ như: thiết bị chế biến gỗ, keo, sơn phủ bề mặt, phụ kiện,...
Tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu. Tập trung phát triển các mặt hàng
sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao và bền vững, như: đồ gỗ nội thất (nhà bếp,
phòng ngủ, phòng tắm...), đồ gỗ ngoài trời, đồ mộc mỹ nghệ và sản phẩm tinh
chế từ lâm sản ngoài gỗ (mây, tre, dược liệu,...). Đẩy mạnh chế biến ván nhân
tạo đảm bảo chất lượng để cung ứng cho nhà máy sản xuất đồ nội thất, giảm
dần chế biến dăm gỗ xuất khẩu. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ ván
nhân tạo và gỗ từ rừng trồng; tập trung phát triển sản xuất, chế biến sâu các sản
phẩm lâm sản ngoài gỗ có giá trị, thế mạnh của từng vùng.
Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành
lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng,
phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển đồng bộ các khâu
của chuỗi giá trị lâm sản từ sản xuất, khai thác, chế biến đến tiêu thụ phù hợp
với quy mô, trình độ sản xuất và đặc điểm, lợi thế của từng ngành hàng, từng
vùng; gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung.
Phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng ứng
dụng công nghệ hiện đại, thông minh, hiệu quả, an toàn, ít phát thải và bền
vững; khuyến khích các thành phần kinh tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong
đầu tư phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.
Tổ chức tốt việc nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản, hạn chế nhập khẩu
sản phẩm đồ gỗ nội thất mà trong nước có thể sản xuất được, đồng thời tăng
cường trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, tái cơ cấu các loài cây trồng cung cấp gỗ
lớn và lâm sản ngoài gỗ, để chủ động nguyên liệu cho chế biến, giảm tối đa sự
phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của
các sản phẩm chế biến.
Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm chế biến phù hợp nhu
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cầu thị trường trong và ngoài nước; phát triển các hình thức thương mại hiện
đại, ứng dụng triệt để các giải pháp công nghệ để phát triển thương mại điện tử
cùng với xây dựng thương hiệu gỗ Việt và sử dụng nguồn gỗ hợp pháp, được
cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) cho các mặt hàng xuất
khẩu. Mở rộng thị trường để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.
2. Định hướng phát triển theo vùng
Ngoài các định hướng phát triển chung theo lĩnh vực nêu trên, trong quá
trình thực hiện Chiến lược, cần phát triển lâm nghiệp theo hướng khắc phục
những khó khăn, tồn tại; bảo vệ, bảo tồn và phát huy những tiềm năng, thế
mạnh về lâm nghiệp của từng vùng, cụ thể như sau:
a) Vùng trung du miền núi phía Bắc
- Vùng Tây Bắc:
Bảo tồn các hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao và nguồn gen động thực
vật rừng quý hiếm trong các khu rừng đặc dụng; tập trung xây dựng, củng cố
các khu rừng phòng hộ đầu nguồn theo các bậc thang thủy điện trên lưu vực
sông Đà.
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh
học, dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; phát triển rừng sản
xuất: trồng rừng nguyên liệu, nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ (như: thảo
quả, sơn tra, sa nhân, mắc ca, tre, nứa, ..); phát triển lâm nghiệp cộng đồng.
- Vùng Đông Bắc:
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, cửa sông, ven biển; rừng đặc dụng,
bảo tồn đa dạng sinh học; lâm nghiệp đô thị; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng;
rừng sản xuất, trồng rừng nguyên liệu; phát triển công nghiệp chế biến, thương
mại lâm sản; nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ (như: hồi, quế, tre, nứa,...).
Tiếp tục củng cố và bảo vệ các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc
gia Ba Bể, Bái Tử Long, Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Liên, Núi
Phia Oắc - Phia Đén, Tam Đảo, Xuân Sơn, ...; khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo
tồn loài và sinh cảnh, khu rừng lịch sử cảnh quan; tập trung xây dựng và củng
cố hệ thống rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn.
b) Vùng đồng bằng sông Hồng
Phát triển rừng phòng hộ, cảnh quan, ven biển; rừng đặc dụng; lâm nghiệp
đô thị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Phát triển công nghiệp chế biến gỗ và
lâm sản ngoài gỗ (như: mây, tre, dược liệu,...).
Củng cố và bảo vệ các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc gia Cúc
Phương, Ba Vì, Cát Bà, Xuân Thủy,...; các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích
14

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

lịch sử, văn hoá và cảnh quan; tập trung xây dựng và củng cố các khu rừng
phòng hộ môi trường đô thị, khu công nghiệp và rừng phòng hộ ven biển; đẩy
mạnh trồng cây phân tán, cải tạo cảnh quan môi trường và đáp ứng một phần
nhu cầu gỗ gia dụng.
c) Vùng Bắc Trung Bộ
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, cửa sông, ven biển, chống cát bay,
sóng, xói lở; rừng đặc dụng bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái và nghỉ
dưỡng; rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm kết hợp; công nghiệp chế biến gỗ và
lâm sản ngoài gỗ (như: quế, sở, trẩu, bời lời đỏ, nhựa thông, tre nứa, mây,...).
Rà soát, đánh giá hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, hệ
thống thủy điện và thủy lợi trong vùng để đề xuất các giải pháp phù hợp. Bảo
vệ và củng cố các khu rừng đặc dụng trên địa bàn, như: Vườn quốc gia Pù
Mát, Vũ Quang, Bến En, Bạch Mã, Phong Nha - Kẻ Bàng,... và các khu bảo
tồn thiên nhiên khác để bảo vệ nguồn đa dạng sinh học cao của vùng, kết hợp
với phòng hộ đầu nguồn; tập trung xây dựng và củng cố các khu rừng phòng
hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ
biển; đẩy mạnh hình thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đặc biệt đối với
những khu rừng phòng hộ đầu nguồn phân tán, và tại các khu vực cần phòng
hộ chống cát bay và các hoạt động cải tạo đất bạc màu.
d) Vùng Nam Trung Bộ
Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn gió, cát bay và chống
xói lở bờ biển, khô hạn, cải tạo nguồn nước và đất canh tác; tăng cường trồng
rừng bảo vệ ngăn cát và gió, chắn sóng và chống sạt lở bờ biển.
Bảo vệ và củng cố các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc gia
Phước Bình, Núi Chúa, Sông Thanh,...; tiếp tục xây dựng các khu rừng
đặc dụng ở phía Nam dãy Trường Sơn và các khu rừng lịch sử, văn hoá truyền
thống.
Phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng; rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm
kết hợp, công nghiệp chế biến; lâm sản ngoài gỗ (như: quế, dầu rái, trôm, lòn
bon, xoay, sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, mây, ươi,…).
đ) Vùng Tây Nguyên
Bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; chấm dứt khai thác, phá
rừng trái phép, từng bước khôi phục, phát triển rừng phù hợp với điều kiện
nguồn lực, đặc điểm, điều kiện tự nhiên của vùng.
Xác định lâm phận ổn định; rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng đặc dụng, bảo
tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; rừng sản xuất, nông lâm
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kết hợp; công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ (như: bời lời đỏ, xoay, mắc
ca, song, mây, sâm Ngọc Linh,...).
Xây dựng, củng cố các khu rừng đặc dụng hiện có, như: Vườn quốc gia
như YokDon, Chư Yang Sin, Bi Đúp - Núi Bà, Chư Mom Rây, Kon Ka Kinh,
Tà Đùng,... và các khu bảo tồn thiên nhiên giầu tính đa dạng sinh học. Bảo tồn
các loài đặc hữu trong rừng hỗn loại cây họ dầu (rừng khộp), rừng thông ba lá;
tăng cường củng cố, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm duy trì
độ che phủ rừng tự nhiên thông qua các hình thức đồng quản lý và lâm nghiệp
cộng đồng.
e) Vùng Đông Nam Bộ
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, thành phố, khu công nghiệp, ven
biển; rừng đặc dụng: bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng;
rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; công nghiệp chế
biến lâm sản.
Tăng cường bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc
dụng như: các vườn quốc gia Bù Gia Mập, Côn Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Sa Mát
và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. Tăng cường củng cố và bảo vệ hệ thống
rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập và thuỷ điện như: Trị An, Dầu
Tiếng, Thác Mơ.... Đẩy mạnh xây dựng rừng phòng hộ môi trường cho các khu
công nghiệp, các thành phố lớn và phòng hộ ven biển.
g) Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Phát triển rừng phòng hộ: bờ biển, đô thị; rừng đặc dụng: rừng ngập mặn,
tràm; trồng cây phân tán; chế biến lâm sản; sản xuất kinh doanh nông, lâm,
thủy sản kết hợp.
Củng cố, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng
như: vườn quốc gia Tràm Chim, Mũi Cà Mau, U Minh Hạ, U Minh Thượng,
Phú Quốc; khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi, phát triển hệ sinh thái rừng ngập
mặn và rừng Tràm phục vụ cho bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; tăng
cường xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ chắn sóng, chống xói lở
bờ biển và bảo vệ các công trình khác, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến
đổi khí hậu.
IV. GIẢI PHÁP
1. Cơ chế, chính sách
a) Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở Luật Lâm
nghiệp năm 2017, đảm bảo hài hòa với Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học,
Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà nước
16
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia, để đáp ứng yêu cầu phát
triển lâm nghiệp bền vững; nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội
hóa nghề rừng, thu hút đầu tư vào lâm nghiệp, quản lý rừng tự nhiên, phát triển
lâm nghiệp cộng đồng, dịch vụ môi trường rừng; chính sách định giá rừng,
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đối với các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ; chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học
công nghệ, chế biến sâu, phát triển sản phẩm, thương hiệu và thị trường;...
b) Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho
phát triển lâm nghiệp nói chung và phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo
bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số có nhiều rừng, như:
giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư, phát triển quản lý rừng
cộng đồng; hưởng lợi từ rừng, thực sự tạo sinh kế cho người dân sống gần
rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng; quyền sử dụng đất, rừng để sản xuất
kinh doanh phù hợp kinh tế thị trường; tích tụ đất đai tạo vùng nguyên liệu tập
trung; cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người tham gia bảo vệ rừng,
phát triển rừng, chữa cháy rừng; chính sách đối với người lao động, người dân
sống gần rừng ở vùng sâu, vùng xa.
c) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khuyến
khích đầu tư bảo vệ rừng và phát triển rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng
hộ, rừng tự nhiên theo hướng hưởng lợi trực tiếp từ rừng; phát triển nông lâm
kết hợp và lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng để thay thế dần cơ chế
hỗ trợ khoán bằng tiền từ ngân sách nhà nước; sở hữu các sản phẩm lâm sản,
sản phẩm nông, ngư nghiệp kết hợp và lâm sản ngoài gỗ hay giá trị thu được từ
dịch vụ ngoài lâm sản đối với diện tích rừng do nhà nước làm đại diện chủ sở
hữu được giao, khoán cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
Xây dựng hoàn chỉnh cơ chế chính sách đầu tư, thu hút đầu tư, khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp; cơ chế chính sách kinh tế bảo
đảm thu lại đầy đủ các giá trị do rừng tạo ra và đang cung cấp cho xã hội để
tạo nguồn tài chính ổn định, bền vững nhằm tái đầu tư cho ngành lâm nghiệp,
giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước.
Tăng đầu tư của nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực, xây
dựng hệ thống quản lý rừng hiện đại, điều tra quy hoạch rừng, xây dựng rừng
giống, vườn giống chất lượng cao và đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ
tầng lâm nghiệp; đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, nhà nước cấp kinh
phí sự nghiệp hàng năm cho các ban quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính và chi
phí hoạt động của các tổ bảo vệ rừng thôn, xã; nhà nước cấp kinh phí quản lý,
bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng.
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Quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, có cơ chế kết hợp hài hòa giữa
quản lý, bảo vệ với khai thác các giá trị kinh tế của rừng tự nhiên để góp phần
giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có rừng.
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi cho các hộ tham gia bảo vệ và phát
triển rừng, đặc biệt các hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới để phát triển sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, lâm sản
ngoài gỗ, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây nông nghiệp trong thời gian chưa có
thu nhập từ rừng; hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản
xuất giống, sản xuất các chế phẩm sinh học lâm nghiệp, công nghiệp phù trợ
cho chế biến lâm sản, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện môi
trường; các trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao, trung tâm giao dịch lâm sản
và dịch vụ lâm nghiệp hiện đại (sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu,
quảng bá, đấu giá lâm sản); hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị lâm sản.
Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách bảo hiểm trong lâm nghiệp, bảo
hiểm rừng trồng.
d) Thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất lâm nghiệp để làm cơ sở tổng
kết, đánh giá, xây dựng mới các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các
doanh nghiệp về các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, bảo vệ quốc phòng, an
ninh của rừng; vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với bảo tồn đa dạng sinh
học, giá trị cung ứng dịch vụ môi trường rừng, tăng trưởng xanh và sự phát
triển bền vững của đất nước. Tăng cường truyền thông với nội dung phong phú
và hình thức đa dạng, phát huy truyền thông hiện đại và mạng xã hội tạo sự
thay đổi về nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng; chú ý yếu tố văn hóa, dân
tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của chính quyền
các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở và các ngành về trách nhiệm quản lý,
bảo vệ rừng; tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, cam kết về
bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.
Tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý
thức bảo vệ rừng của người dân; vận động các hộ gia đình sống trong và gần
rừng ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng;
thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp quảng canh sang
thâm canh; phát triển nông lâm kết hợp, kết hợp sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn, lâm
sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường rừng.
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3. Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến lâm
Phát triển khoa học công nghệ là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
lâm nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh; phấn đấu đóng
góp của khoa học công nghệ vào giá trị tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt 30%.
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu
của sản xuất và thị trường, khuyến khích đổi mới, sáng tạo để tạo ra các giá
trị và sản phẩm mới, có sự tham gia của các chủ rừng và doanh nghiệp: lâm
nghiệp công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế; bảo
tồn đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường rừng; chất lượng rừng trồng và công
nghệ chế biến lâm sản; bảo đảm cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; xây dựng
các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực:
chọn, tạo giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, thâm canh rừng trồng sản xuất,
công nghệ chế biến lâm sản, sản phẩm phụ trợ thay thế hàng nhập khẩu, ứng
dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trong quản lý và
bảo vệ rừng, phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; tính toán, lượng
hóa tổng giá trị kinh tế (quy đổi) của rừng, đóng góp trong phát triển kinh tế
xanh, GDP xanh của đất nước.
Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ, khoa học công
nghệ, công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành lâm
nghiệp, nhất là khâu chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất
cao, thâm canh rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản.
Thực hiện nghiên cứu theo cơ chế đặt hàng; gắn kết các tổ chức nghiên cứu
khoa học với doanh nghiệp và người trồng rừng; kết hợp nghiên cứu với đào
tạo và khuyến lâm, giữa sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi
nghiên cứu khép kín trong đào tạo.
Xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế, kỹ thuật trong lâm nghiệp (các
định mức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực
sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp như: bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn, cứu hộ,
phục hồi sinh thái và theo dõi diễn biến rừng; điều tra rừng, quy hoạch lâm
nghiệp; thống kê, kiểm kê rừng; bảo tàng, bảo quản mẫu vật thuộc lĩnh vực lâm
nghiệp; các định mức phục vụ công tác quản lý của ngành lâm nghiệp). Xây
dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lâm nghiệp, quản lý rừng bền
vững, chuỗi giá trị lâm sản, các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng yêu
cầu phát triển lâm nghiệp bền vững; thương mại lâm sản và các cam kết quốc
tế.
Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực, hoàn thiện hệ thống điều tra, theo
dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt
động hiệu quả, hiệu lực, thống nhất, liên tục, phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát
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triển lâm nghiệp trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt
Nam, thông lệ và cam kết quốc tế.
Thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp chế biến lâm sản, khuyến khích áp
dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, chế biến sâu, tiết kiệm
nguyên liệu; khuyến khích phát triển các vật liệu mới thay thế gỗ, kết hợp gỗ
nhựa, gỗ kim loại,…
Tăng cường năng lực hệ thống nghiên cứu và khuyến lâm; đổi mới cơ chế,
hình thức và phương pháp khuyến lâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh
chuyển giao công nghệ vào sản xuất, phát triển hệ thống khuyến lâm; phát triển
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và khuyến lâm; đảm bảo 20%
số doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng lâm nghiệp công
nghệ cao; làm chủ công nghệ cao trong hoạt động lâm nghiệp.
4. Đào tạo nguồn nhân lực
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành, tập trung
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ngành lâm nghiệp; ưu tiên đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ
trình độ tiếp cận công nghệ hiện đại, để tạo những bước đột phá trong nghiên
cứu, chọn, tạo và sản xuất giống, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao
trong lâm nghiệp để kịp thời giải quyết các vấn đề, thách thức của ngành.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành lâm nghiệp chuyên
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới hoạt động và tăng cường năng lực cho các
cơ sở đào tạo, nghiên cứu về lâm nghiệp. Chú trọng đào tạo cán bộ nghiên cứu,
giảng dạy có trình độ chuyên sâu của một số lĩnh vực quan trọng như giống,
lâm sinh, công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, quản lý lâm nghiệp, lâm
nghiệp xã hội, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu.... tạo điều kiện cho các chuyên gia, cán bộ trẻ tham gia hợp tác nghiên
cứu và giảng dạy; đào tạo nghề chế biến lâm sản và chăm sóc, bảo vệ và sử
dụng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp.
Khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và các
tổ chức đào tạo thực hiện hợp tác và hỗ trợ trong đào tạo, nâng cao kỹ năng
cho lao động của doanh nghiệp. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với
chuyển giao công nghệ mới, chuyển giao kỹ thuật và quy trình sản xuất mới
cho các hộ nông dân; đào tạo các làng nghề, các vùng sản xuất chuyên canh.
Tăng cường các hình thức đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý, cán
bộ nghiên cứu, và cán bộ về phát triển thị trường để tăng cường và bổ sung đội
ngũ các nhà doanh nghiệp kinh doanh giỏi.
5. Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm
nghiệp và dịch vụ logistics
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Tổ chức lại vùng sản xuất tập trung theo định hướng phát triển các sản
phẩm chủ lực phù hợp với lợi thế của từng vùng gắn với cơ giới hóa đồng bộ
và kết nối với khu chế biến lâm sản và dịch vụ thương mại; đẩy mạnh đầu tư,
hoàn thiện kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ; phát triển các cụm liên kết chế
biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu rừng trồng theo vùng sinh thái; phát triển hệ
thống đường lâm nghiệp gắn kết vùng nguyên liệu quy mô, tập trung với nhà
máy chế biến; giảm chi phí vận chuyển, tăng giá trị sản phẩm gỗ.
Đẩy mạnh hiện đại hóa, cơ giới hóa, tự động hóa đồng bộ tại các vùng sản
xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung. Đến năm 2030, tỷ lệ cơ giới hóa trong các
khâu làm đất, giống, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống
cháy rừng, khai thác vận chuyển gỗ và lâm sản đạt ít nhất 30%. Phát triển
ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
trong sản xuất và xuất khẩu, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những
nước hàng đầu trên thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ và
lâm sản ngoài gỗ có thương hiệu, uy tín.
Xây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện đại, hiệu quả, thân thiện
với môi trường, gắn với xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn, doanh
nghiệp lớn; phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động nguồn nguyên liệu đầu
vào phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ. Khuyến khích, thu hút các doanh
nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gỗ và lâm sản, sử dụng phế phụ
phẩm từ chế biến gỗ, sản xuất keo dán gỗ và phụ kiện cho công nghiệp chế
biến gỗ.
Ưu tiên, tăng cường nâng cao năng lực, cơ sở vật chất theo dõi, giám sát
tài nguyên rừng đạt tầm cỡ khu vực; trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nhà nước hỗ trợ đầu tư, có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng ít
nhất 03 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 03 miền Bắc, miền Trung
và miền Nam, nhằm thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hiện đại,
ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi giá trị ngành lâm nghiệp.
Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về chế biến lâm sản: xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới hình thành sàn giao dịch khoa học công nghệ và
định hướng đầu tư trong lĩnh vực cơ giới hóa lâm nghiệp và chế biến lâm sản;
tăng cường năng lực nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội gỗ và lâm
sản trên cả nước để nắm bắt tình hình, dự báo và thông tin thị trường; cập nhật
thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia và của từng thị trường về
thị phần, thị hiếu, giá cả, tiêu chuẩn sản phẩm, các rào cản… kịp thời giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm môi trường thuận lợi cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, chế biến ra sản
phẩm đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.
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Phát triển công nghiệp chế tạo máy, thiết bị lâm nghiệp, công nghiệp hỗ trợ
và dịch vụ logistic phục vụ nông nghiệp. Xây dựng và triển khai cơ chế, chính
sách phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất và công nghiệp sinh học phục vụ
sản xuất lâm nghiệp; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logistics, nhất là kho bãi
phục vụ phát triển sản xuất, bảo quản và chế biến lâm sản.

phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường.

Phát triển thị trường máy móc, thiết bị sản xuất lâm nghiệp và sản phẩm
lâm sản: đẩy mạnh xúc tiến thương mại, sử dụng máy lâm nghiệp sản xuất
trong nước thông qua hệ thống khuyến lâm, khuyến công, chuyển giao, ứng
dụng khoa học công nghệ; tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông
tin thị trường, đa dạng hóa thị trường nhất là phát triển các thị trường tiềm
năng, thị trường mới nổi; xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ Việt.

Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về lâm nghiệp, tham gia tích cực và
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức lâm nghiệp quốc tế, khu vực và song phương;
tăng cường thu hút các nguồn vốn quốc tế, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI), thương mại các-bon rừng; chủ động hợp tác trong nghiên cứu, giáo
dục, đào tạo để tiếp cận khoa học và công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, phát triển
nguồn nhân lực cho ngành; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong trao
đổi kinh nghiệm và triển khai các dự án hợp tác phát triển về lĩnh vực cơ giới
hóa lâm nghiệp và chế biến lâm sản; tăng cường hợp tác về các hoạt động tăng
cường năng lực; triển khai các chương trình dự án, cơ chế, chính sách; tuyên
truyền; hoạt động nghiên cứu, điều tra, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá trong
lĩnh vực lâm nghiệp. Phát huy và tranh thủ lợi thế ngành lâm nghiệp Việt Nam
trong quan hệ quốc tế; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn với các đối
tác thương mại.

6. Tổ chức sản xuất kinh doanh
Phát triển các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, kinh tế
hợp tác, kinh tế chia sẻ trong lâm nghiệp; phát triển sản xuất kinh doanh đa
dạng, gắn trồng rừng với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo
chuỗi giá trị.
Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ khả năng đầu
tư theo chuỗi khép kín vào ngành lâm nghiệp và hỗ trợ, dẫn dắt người dân sản
xuất đáp ứng nhu cầu thị trường; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động của công ty lâm nghiệp; phát triển lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại,
cộng đồng thôn bản và hợp tác xã; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển nông
lâm kết hợp; ưu tiên hộ nghèo, dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động lâm
nghiệp để tăng thu nhập.
Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các hội, hiệp hội ngành
hàng phù hợp với nền kinh tế thị trường, trong đó hội, hiệp hội phải thực sự
là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, là đầu mối kết nối nhà
quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người làm nghề rừng.
7. Tổ chức và quản lý ngành
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn tổ
chức bộ máy quản lý ngành lâm nghiệp tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; kiện toàn hệ thống kiểm lâm, tăng cường lực
lượng kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, ưu tiên khu vực
trọng điểm về phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng
tinh gọn, hiệu quả.
Đổi mới phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm để
người sản xuất, kinh doanh tự chủ động trong việc kiểm soát chất lượng sản
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Xã hội hóa các dịch vụ công về lâm nghiệp nhằm giảm áp lực về biên chế,
ngân sách nhà nước, cung cấp cho xã hội chất lượng dịch vụ tốt nhất.
8. Hợp tác quốc tế

Phát triển thị trường lâm sản, chủ động tham gia chuỗi cung lâm sản toàn
cầu; hài hòa các quy định về lâm nghiệp của quốc gia với quốc tế; thực thi
các hiệp định quốc tế song phương và đa phương như: Hiệp định đối tác tự
nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản
(VPA/FLEGT); Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam
(EVFTA),...
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm các thoả thuận đa phương, các
cam kết quốc tế liên quan đến lâm nghiệp mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã ký kết tham gia như: Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) ứng phó
với biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Công ước về buôn
bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước về đa
dạng sinh học (UNCBD), Công ước về chống sa mạc hóa (UNCCD), Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)...; nghiên cứu tham
gia các điều ước quốc tế phù hợp khác có liên quan.
9. Giám sát và đánh giá
Giám sát thực hiện Chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực
hiện Chiến lược; làm căn cứ hoạch định chính sách, điều chỉnh kế hoạch và
có giải pháp khắc phục kịp thời. Giám sát các chương trình, dự án, đề án thực
hiện Chiến lược đảm bảo hiệu quả, thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch 5 năm
hoặc đột xuất. Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phù hợp với từng giai đoạn, điều
kiện thực tiễn. Việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược được thực hiện đảm
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bảo nguyên tắc độc lập, khách quan.
Xây dựng, triển khai hệ thống lập kế hoạch và giám sát ngành lâm nghiệp
trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu
thông tin kịp thời, chính xác, đồng bộ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và
phát triển sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1. Huy động nguồn vốn
Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chiến lược,
bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định, gồm:
a) Vốn ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
b) Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế
hoạch, dự án khác.
c) Vốn tín dụng từ tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.
d) Thu từ dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường rừng.
đ) Đầu tư, đóng góp, ủng hộ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân.
e) Thu từ khai thác lâm sản, cho thuê rừng, thực hiện nghĩa vụ nộp tiền
trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
g) Nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
2. Định hướng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện Chiến lược
a) Vốn ngân sách nhà nước: tập trung cho đối tượng rừng đặc dụng, phòng
hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất trong thời gian đóng của rừng; đầu tư xây
dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản
lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng khu nghiên cứu phát
triển, khu công nghệ cao; nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về
lâm nghiệp; hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu tư các lĩnh vực, hoạt động lâm nghiệp
theo quy định của pháp luật.
b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào các
hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp chế biến và thị trường tiêu
thụ sản phẩm gỗ và lâm sản theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn
huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người
dân, các thành phần kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng các nguồn thu cho
ngành lâm nghiệp.
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Đẩy mạnh các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, khai thác các tiềm
năng, các dịch vụ mới để tăng nguồn thu, đặc biệt là dịch vụ du lịch sinh thái,
các dịch vụ hấp thụ các-bon,....; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo cơ chế
phù hợp để huy động tổ chức, cá nhân đầu tư vào lâm nghiệp; bảo vệ và phát
triển rừng; phát triển cây xanh.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:
a) Tổ chức thực hiện chiến lược; xây dựng các chương trình, đề án, dự án
trọng điểm để thực hiện Chiến lược; xây dựng, phê duyệt bộ chỉ số giám sát
đánh giá Chiến lược; định kỳ đánh giá hằng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10
năm về tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b) Tiếp tục thực hiện một số chương trình, đề án đã được phê duyệt; xây
dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu quả một số
chương trình, đề án mới (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn hoàn thiện các chính sách về đầu tư, tài chính, tín dụng để thực
hiện có hiệu quả các mục tiêu và nội dung của Chiến lược.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn
thiện cơ chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ
môi trường để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến lược.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng
và triển khai kế hoạch về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; triển khai các giải
pháp tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển lâm
nghiệp theo định hướng của Chiến lược.
5. Bộ Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai
các chính sách, giải pháp thúc đẩy thị trường, xúc tiến thương mại, giải quyết
rào cản thương mại cho sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
6. Các bộ, ngành có liên quan
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện
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Chiến lược; tham gia kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Chiến lược theo
chức năng, nhiệm vụ.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây
dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phù hợp với điều kiện địa phương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).
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Bảng 3. Kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (giai đoạn 2006-2010)............. 140
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Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha
rừng, bao gồm 8,4 triệu ha rừng sản xuất; 5,68 triệu ha rừng phòng hộ và 2,16
triệu ha rừng đặc dụng.
Trồng rừng mới 1,0 triệu ha đến năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn
sau. Trồng lại rừng sau khai thác 0,3 triệu ha/năm. Trồng cây phân tán 200 triệu
cây/năm.
Sản lượng gỗ khai thác trong nước 20 - 24 triệu m3/năm (trong đó có 10
triệu m3 gỗ lớn), đáp ứng về cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho các ngành công
nghiệp CBLS, bột giấy và xuất khẩu.
Thác mưa rơi tại Thần Sa - Phượng Hoàng
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2020
I. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP
Ngày 5/2/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2007/
QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020,
với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha
đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42 - 43% vào năm 2010
và 47% vào năm 2020. Đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh
tế và tổ chức xã hội vào phát triển Lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng
vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh
học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao
mức sống cho người dân nông thôn miền núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

Nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua cơ chế phát
triển sạch (CDM), phòng hộ bảo vệ nguồn nước, du lịch sinh thái (đạt 2 tỷ
USD).
1.2.2. Nhiệm vụ tham gia giải quyết về xã hội
Tạo thêm 2 triệu việc làm mới trong lâm nghiệp. Giảm 70% số hộ nghèo
trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm. Hoàn thành giao, cho thuê rừng và đất
lâm nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân
cư thôn trước năm 2010. Nâng số lao động lâm nghiệp được đào tạo nghề lên
50%, chú trọng các hộ dân tộc ít người, hộ nghèo và phụ nữ ở các vùng sâu,
vùng xa.
1.2.3. Nhiệm vụ bảo đảm ổn định về môi trường
Bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm đóng góp có
hiệu quả cho phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển và đô thị, giảm nhẹ thiên
tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống và tạo nguồn thu
từ các dịch vụ môi trường (phí môi trường, giảm khí thải CO2, du lịch sinh
thái…).
Nâng độ che phủ rừng lên 42 - 43% vào năm 2010 và lên 47% vào năm 2020.
Đến năm 2010, trồng 0,25 triệu ha rừng phòng hộ và đặc dụng. Giảm đến mức
thấp nhất các vi phạm vào tài nguyên rừng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

2. Định hướng phát triển

1.2.1. Nhiệm vụ về kinh tế

2.1. Định hướng chung

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (bao gồm cả công
nghiệp CBLS và các dịch vụ môi trường) từ 3,5% đến 4%/năm, phấn đấu đến
2020 GDP lâm nghiệp đạt khoảng 2 - 3% GDP quốc gia.
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Xuất khẩu lâm sản đạt trên 7,8 tỷ USD (bao gồm 7 tỷ USD sản phẩm gỗ và
0,8 tỷ USD sản phẩm lâm sản ngoài gỗ).
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a) Định hướng quy hoạch 3 loại rừng và đất lâm nghiệp:
Với rừng phòng hộ: Rà soát và bố trí lại hệ thống rừng phòng hộ quốc gia
khoảng 5,68 triệu ha, chủ yếu là cấp rất xung yếu; khôi phục rừng phòng hộ
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đầu nguồn lưu vực các sông lớn vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung
Bộ, Tây Nguyên; khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển; xây dựng
rừng phòng hộ bảo vệ môi trường ở một số thành phố lớn, khu công nghiệp
lớn; xây dựng rừng phòng hộ biên giới.
Với rừng đặc dụng: Rà soát và củng cố hệ thống rừng đặc dụng quốc gia
hiện có với tổng diện tích không quá 2,16 triệu ha theo hướng nâng cao chất
lượng rừng và giá trị đa dạng sinh học, không phát triển tràn lan các VQG và
khu dự trữ thiên nhiên. Cần xây dựng các hành lang đa dạng sinh học nhằm
hình thành các vùng sinh thái lớn hơn.
Với rừng sản xuất: Tổng diện tích rừng sản xuất được quy hoạch là 8,4 triệu
ha (3,63 triệu ha rừng tự nhiên và 4,15 triệu ha rừng trồng); chú trọng xây dựng
các vùng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung; quản lý sử dụng bền vững theo
hướng đa mục đích. Diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất còn lại
0,62 triệu ha rừng tự nhiên nghèo kiệt được sử dụng để phục hồi rừng và sản xuất
nông lâm kết hợp.
b) Định hướng quản lý, bảo vệ, phát triển rừng:
Quản lý rừng: Toàn bộ 16,24 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp được quản lý
thống nhất trên cơ sở thiết lập lâm phận quốc gia ổn định. Đến năm 2010, về
cơ bản hoàn thành việc giao, cho thuê đến các chủ rừng thuộc mọi thành phần
kinh tế.
Bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học: Thay đổi nhận
thức trong bảo vệ, bảo tồn thiện nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, theo nguyên
tắc phát triển để bảo vệ, gắn trách nhiệm cụ thể trong công tác bảo vệ rừng,
khuyến khích sự tham gia của người dân địa phương, củng cố lực lượng bảo vệ
rừng chuyên trách, coi trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về
BV&PTR cho mọi tầng lớn nhân dân.
Phát triển rừng: Quy hoạch, phân loại và có kế hoạch phát triển 3 loại rừng,
kết hợp bảo tồn, phòng hộ với phát triển DLST, nghỉ dưỡng và các dịch vụ môi
trường khác. Đối với rừng sản xuất phát triển chủ yếu theo hướng thâm canh,
coi trọng năng suất và chất lượng, kết hợp sản xuất nông - ngư nghiệp, DLST,
nghỉ dưỡng và các dịch vụ môi trường khác.
c) Định hướng sử dụng rừng và phát triển công nghiệp CBLS: Khai thác sử
dụng hợp lý, hiệu quả, đa mục đích tài nguyên rừng. Công nghiệp chế biến và
thương mại lâm sản phải trở thành mũi nhọn kinh tế của ngành Lâm nghiệp.
d) Định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ: Gắn với yêu cầu,
đặc trưng, lợi thế, điều kiện của từng vùng để phát triển lâm nghiệp.
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2.2. Định hướng cụ thể
a) Định hướng theo hoạt động
- Quản lý rừng: Quản lý thống nhất trên cơ sở lâm phận quốc gia ổn định;
đến năm 2010 phải hoàn thành việc giao, cho thuê rừng đến các chủ rừng trên
cơ sở kế hoạch, quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hiện đại hóa
công tác quản lý rừng.
- Bảo vệ rừng: BVR như bảo vệ một hệ sinh thái luôn phát triển, lấy phát
triển để để bảo vệ và coi trọng sự tham gia trong công tác BVR; Nhà nước
đảm bảo kinh phí BVR cho rừng đặc dụng và phòng hộ; đẩy nhanh thu phí
DVMTR.
- Phát triển rừng: Phát triển 3 loại rừng; kết hợp bảo tồn, phòng hộ với phát
triển DLST, nghỉ dưỡng và các dịch vụ môi trường khác; xây dựng chính sách
khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh phát triển rừng, ưu tiên
hỗ trợ nghiên cứu phát triển về giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh và cơ sở
hạ tầng lâm nghiệp, hệ thống phòng, chống cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh
hại rừng.
- Sử dụng rừng: Phát triển công nghiệp CBLS và xuất khẩu lâm sản.
b) Định hướng theo vùng
- Vùng Trung du miền núi phía Bắc:
+ Tây Bắc: Củng cố khu rừng phòng hộ đầu nguồn phục vụ thủy điện; bảo
tồn hệ sinh thái gắn phát triển DLST; giảm dần và thay thế canh tác nương rẫy
bằng sản xuất NLKH; xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ
và lâm sản ngoài gỗ gắn với quy mô nhỏ.
+ Đông Bắc: Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến giấy, dăm, trụ
mỏ, đồ mộc; xây dựng cụm công nghiệp - thương mại lâm sản miền Bắc; củng
cố hệ thống rừng phòng hộ các sông, phòng hộ ven biển.
- Vùng đồng bằng Bắc Bộ: Xây dựng và củng cố rừng phòng hộ môi trường
đô thị, khu công nghiệp và ven biển; đẩy mạnh trồng cây phân tán; tăng cường
năng lực cho các làng nghề truyền thống chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
- Vùng Bắc Trung Bộ: Tập trung củng cố rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng
hộ ven biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ biển; phát triển công nghiệp
chế biến.
- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: Đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ven biển;
trồng rừng mới khu vực khô hạn để cải tạo nguồn nước và chống khô hạn; xây
dựng vùng trọng điểm trồng rừng nguyên liệu chế biến xuất khẩu tập trung;
xây dựng thêm nhà máy ván dăm công suất trên 100.000 m3 sp/năm.
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- Tây Nguyên: Hình thành khu rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn; quản lý tốt
rừng tự nhiên; trồng rừng đa mục đích; phát triển cụm công nghiệp CBLS.
- Vùng Đông Nam Bộ: Củng cố và bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đầu
nguồn, phòng hộ các hồ đập và thủy điện, phòng hộ môi trường cho khu công
nghiệp, thành phố lớn; đẩy mạnh CBLS và xuất khẩu.
- Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Đẩy mạnh trồng cây phân tán; BVR
ngập mặn gắn với nuôi trồng thủy sản; củng cố rừng phòng hộ chắn sóng; xây
dựng cơ sở chế biến có quy mô thích hợp.

Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

II. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1. Thuận lợi, cơ hội
Đảng, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đã có nhiều
chủ trương, giải pháp cụ thể về bảo vệ, phát triển rừng và ngành Lâm nghiệp.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp ngày
càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý huy động nguồn
lực cho phát triển lâm nghiệp. Chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ
rừng, đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng,
khoán bảo vệ rừng bước đầu đi vào cuộc sống. Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà
nước về rừng của các ngành và chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày
càng được làm rõ và nâng cao; nhận thức và trách nhiệm của các địa phương và
người dân về tầm quan trọng của rừng được nâng lên rõ rệt. Thế và lực của đất
nước sau hơn 20 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô và tiềm lực nền
kinh tế được nâng cao; sự ổn định về chính trị - xã hội tạo nền tảng vững chắc
cho sự phát triển. Những kết quả của tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và trong
ngành lâm nghiệp nói riêng tạo ra những chuyển biến mới đối với sự phát triển
của ngành: Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đang phát huy tiềm năng và tăng
trưởng nhanh; sản lượng gỗ rừng trồng tiếp tục tăng nhanh, chất lượng được
cải thiện hơn, thị trường đồ gỗ nội địa phục hồi, gắn với xu hướng chuyển dịch
sử dụng gỗ tự nhiên sang gỗ rừng trồng được chế biến công nghiệp.

Cán bộ Vũ Thị Uyên và Nguyễn Anh Dũng - Tram Tau
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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2. Khó khăn, thách thức
Khi bắt đầu thực hiện Chiến lược, nền kinh tế của đất nước gặp nhiều khó
khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới giai đoạn 2008 - 2011, nên đã ảnh hưởng
rất lớn đến việc huy động, bố trí nguồn vốn thực hiện Chiến lược, nhất là nguồn
ngân sách nhà nước và huy động từ doanh nghiệp. Việc giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện Chiến lược không được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chiến
lược phát triển lâm nghiệp được thực hiện gián tiếp thông qua các chương
trình, đề án của ngành lâm nghiệp; một số chỉ tiêu của Chiến lược được điều
chỉnh thông qua các chương trình, văn bản khác của từng giai đoạn. Biến đổi
khí hậu ngày càng rõ nét, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều và diễn
biến khó lường, tác động nhanh và mạnh hơn so với dự báo trước đây: khô hạn
xảy ra ở hầu hết các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; lũ lụt ở miền Trung; rét
đậm, rét hại diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc; xâm nhập mặn ở khu vực
đồng bằng sông Cửu Long...

Nguồn: Phạm Ngọc Bằng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 được
tổ chức thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhưng không theo
5 chương trình đã được xây dựng trong Chiến lược mà thông qua các chương
trình, đề án, và các cơ chế, chính sách lâm nghiệp ban hành theo từng giai
đoạn, cụ thể:
1. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án
1.1. Các chương trình
Từ năm 2006 đến 2020, ngành lâm nghiệp đã tổ chức thực hiện 3 chương
trình:
- Giai đoạn 2006 - 2010: Tiếp tục thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha
rừng (Chương trình 661) theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Giai đoạn 2011 - 2015: Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giai đoạn 2016-2020: Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày
16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 886).
1.2. Các đề án
Hội nghị Đà Lạt
Nguồn ảnh: ©GIZ
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Từ năm 2006 đến 2020, ngành lâm nghiệp đã tổ chức triển khai thực hiện
10 đề án trong đó có 08 đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 02 đề án
do Bộ NN&PTNT ban hành.
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a) Các đề án được phê duyệt trước năm 2016
- Đề án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới giai đoạn 2011 - 2020
(Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 (Quyết định
số 763/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án quản lý khai thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên giai đoạn 2013
- 2020 (Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính
phủ);
- Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2015 - 2020 (Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ
tướng Chính phủ);
- Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm
lâm giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của
Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 2020 (Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính
phủ).
b) Các đề án được phê duyệt từ năm 2016 đến 2020:
Các đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:
- Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên
giai đoạn 2016 - 2025 (Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ
tướng Chính phủ);
- Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (Quyết định số 1288/
QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
Các đề án do Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt:
- Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (Quyết định số 1565/QĐ-BNNTCLN ngày 08/7/2013 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT);
- Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác (Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ
NN& PTNT).
2. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện
2.1. Giai đoạn 2006 - 2010
Tiếp tục thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Sau khi có Quyết định
661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ Trung ương đến các địa phương đã
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hình thành hệ thống chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện dự án: Ở Trung ương
thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và Ban
Điều hành dự án Trung ương; ở các địa phương thành lập Ban Điều hành hoặc
Ban chỉ đạo dự án và ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cấp tỉnh; các
dự án cơ sở có ban quản lý dự án.
Giai đoạn 2006 - 2010, Chính phủ đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo Nhà nước do
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban (theo Quyết
định số 1832/QĐ-TTg ngày 17/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ); nhiều địa
phương cũng đã kiện toàn lại các Ban chỉ đạo hoặc Ban Điều hành Dự án tỉnh
(do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban), ban quản lý dự án tỉnh (do lãnh đạo
Sở NN& PTNT làm Trưởng ban) và các ban quản lý dự án ở cơ sở.
2.2. Giai đoạn 2011 - 2015
Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 57/
QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày
09/01/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà
nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.
Tại địa phương: 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có rừng đã thành
lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011
- 2020 trên cơ sở củng cố Ban Chỉ đạo những vấn đề cấp bách về phòng chống
cháy rừng và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng1.
Tại 59/60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có rừng đã xây dựng Quy
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.
Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn
2011 - 2020 đã chỉ đạo điều hành ngành thực hiện thành công các chỉ tiêu
kế hoạch, làm cơ sở cho việc đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017.
2.3. Giai đoạn 2016 - 2020
Thực hiện Chương trình 886, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
số 1857/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương
trình 886 trên cơ sở Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng giai đoạn 2011 - 2020, do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng
ban chỉ đạo.
Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình 886 và thực
1

03 tỉnh có diện tích rừng nhỏ, không thành lập Ban Chỉ đạo, gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,
Nam Định.
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hiện REDD+ trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế
hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 và Văn phòng REDD+
Việt Nam.
Ban chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, điều hành, tổ chức các Hội nghị, diễn
đàn để quán triệt, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp
trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.
Tại địa phương: Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có
rừng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 886 trên cơ sở Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, làm đầu mối
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Chương trình tại địa
phương.
3. Điều chỉnh chỉ tiêu chiến lược
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam được thực hiện gián tiếp thông
qua các chương trình, đề án của ngành lâm nghiệp. Trong quá trình triển khai
thực hiện, một số chỉ tiêu của Chiến lược được điều chỉnh thông qua các
chương trình, văn bản khác của từng giai đoạn.
3.1. Tỷ lệ che phủ rừng
- Mục tiêu của Chiến lược đến năm 2010 là tỷ lệ che phủ rừng đạt 42 43%. Thực tế, đến năm 2010, kết thúc Chương trình 661, tỷ lệ che phủ rừng
mới được 39,5%, không đạt chỉ tiêu đề ra. Để phù hợp với thực tiễn, có tính
khả thi nên trong Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày
09/01/2012, chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng được điều chỉnh thành 42 - 43% vào
năm 2015 và 44 - 45% vào năm 2020.
- Trong giai đoạn 2011 - 2016, ngành Lâm nghiệp triển khai thực hiện
Kiểm kê rừng toàn quốc. Kết quả cho thấy năm 2014 tỷ lệ che phủ rừng mới
đạt 40,43% và năm 2016 là 41,19%, chưa đạt mục tiêu theo Quyết định 57/
QĐ-TTg. Mặt khác, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
đã khẳng định quan điểm phát triển bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng
và giá trị gia tăng, nên tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định mục tiêu độ
che phủ rừng của cả nước là 42% vào năm 20201. Cùng năm 2016, Quốc hội
đã xác định đến năm 2020 cả nước có 16.245.250 ha đất lâm nghiệp, trong đó:
đất rừng phòng hộ 4.618.440 ha; đất rừng đặc dụng 2.358.870 ha; đất rừng sản
xuất 9.267.940 ha2.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng năm 2016: Báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng,
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.
2
Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội khóa XIII về điều chỉnh quy

- Thực hiện chủ trương của Đảng, quán triệt quan điểm phát triển lâm
nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gía trị gia tăng
của ngành, trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2016 - 2020 đã xác định mục tiêu năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng 42%, diện
tích rừng các loại 14,4 triệu ha.
3.2. Xuất khẩu lâm sản
Năm 2006, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản mới đạt 2,1 tỷ USD nên mục
tiêu chiến lược đề ra là 7,8 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, do sự phát triển
nhanh của lĩnh vực chế biến và thương mại lâm sản, thị trường ngày càng mở
rộng, đến năm 2015 giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đạt 7,06 tỷ USD và năm
2016 là 7,18 tỷ USD; số doanh nghiệp chế biến gỗ tăng từ 2.536 doanh nghiệp
năm 2006 lên khoảng 4.500 năm 2016. Để phù hợp thực tiễn, trong Chương
trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được phê
duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính
phủ, chỉ tiêu giá trị xuất khẩu lâm sản được điều chỉnh lên 8,0 - 8,5 tỷ USD
vào năm 2020.
3.3. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp
Năm 2006, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp mới
đạt 1,2%/năm nên mục tiêu chiến lược đề ra là 3,5 - 4%/năm vào năm 2020.
Tuy nhiên, do nhiều nhân tố tích cực như chính sách xã hội hóa lâm nghiệp,
thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao năng suất rừng trồng tăng nguồn
cung nguyên liệu,... nên đến năm 2015, tăng trưởng đạt 7,92%, đây là mức
tăng trưởng cao nhất của ngành; bình quân giai đoạn 2011 - 2015 là 6,6%/
năm. Do đó, để phù hợp thực tiễn, trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá
trị sản xuất của ngành lâm nghiệp được điều chỉnh từ 3,5% đến 4%/năm, tăng
lên từ 5,5% đến 6,0%/năm.
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hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.
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vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, không đạt so với chỉ tiêu phấn đấu đến 2020
GDP lâm nghiệp đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia. Năm 2020, tốc độ tăng giá trị
sản xuất lâm nghiệp đạt 2,84%; chiếm tỷ trọng 3,52% giá trị sản xuất nông lâm
thủy sản, vượt kế hoạch đề ra2.

Nguồn: Nguyễn Tuấn Hưng/TCLN

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CƠ BẢN
CỦA CHIẾN LƯỢC
1. Về kinh tế

Tỷ lệ đóng góp của ngành lâm nghiệp vào GDP rất thấp do chỉ mới tính
đóng góp trực tiếp của các hoạt động tạo rừng trồng và khai thác gỗ, không bao
gồm dịch vụ môi trường rừng và chế biến gỗ. Đây là cách tính theo Quyết định
số 38/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên,
nếu tính giá trị lan tỏa đến các ngành kinh tế khác theo phương pháp phân tích
từ bảng cân đối liên ngành đầu vào - đầu ra (I-O) của năm 2016 làm ví dụ cho
thấy tổng đóng góp của 4 tiểu ngành lâm nghiệp gồm trồng rừng và chăm sóc
rừng, khai thác gỗ, khai thác sản phẩm khác từ rừng và dịch vụ môi trường
rừng là 2,3% GDP quốc gia; hoặc đóng góp đầy đủ của ngành lâm nghiệp (nếu
tính cả công nghiệp chế biến gỗ, giấy và các sản phẩm liên quan, in ấn, công
nghiệp đồ gỗ…) đến tổng giá trị tăng (GVA) của sản phẩm cuối cùng của nền
kinh tế là 5,88%. Như vậy, nếu tính một cách đầy đủ, ngành lâm nghiệp là một
ngành kinh tế quan trọng và là một trong số 6 ngành kinh tế của cả nước có
đóng góp cho tổng giá trị gia tăng (GVA) hơn 5%.
1.2. Trồng rừng tập trung

1.1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp
Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 tăng bình quân
4,87%/năm, vượt mục tiêu Chiến lược là 3,5 - 4% đến năm 2020; trong đó,
giai đoạn 2011 - 2015 tăng 6,0%/năm, gấp gần 2 lần so với 3,1%/năm giai đoạn
2006 - 20101; giai đoạn 2016-2020 duy trì mức tăng trưởng ổn định, bình quân
hàng năm tăng 5,2%/năm (trong đó, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh,
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt khoảng 3,3%,
thấp nhất trong vòng 5 năm; tuy nhiên, cao nhất trong ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn trong năm 2020).
Tỷ trọng GDP lâm nghiệp so với GDP quốc gia:
- Năm 2015, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng 7,69% (GDP quốc gia
tăng 6,68%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%); chiếm tỷ trọng
thấp, đạt 0,68% so với giá trị GDP quốc gia; chiếm 4,22% so với khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản.
- Đến năm 2019, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,98% (GDP quốc
gia tăng 7,02%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%); chiếm tỷ
trọng thấp, đạt 0,65% so với giá trị GDP quốc gia; chiếm 3,43% so với khu
Báo cáo số 476/BC-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ Về tình hình thực hiện Kế hoạch
bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng diện tích trồng rừng mới từ 2006 đến 2010 đạt hơn 0,78 triệu ha và
từ 2011 đến 2019 đạt hơn 1,23 triệu ha, không đạt so với mục tiêu chiến lược
là 1,0 triệu ha năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn sau; diện tích rừng sản
xuất được cấp chứng chỉ rừng còn thấp, chưa đạt mục tiêu 30% diện tích rừng
sản xuất được cấp chứng chỉ rừng. Một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu ban
đầu của Chiến lược như: từ năm 2006 đến năm 2019, trung bình hàng năm cả
nước trồng được hơn 0,23 triệu ha rừng trồng tập trung (bao gồm trồng mới và
trồng lại rừng sau khai thác), trong đó 90% là RSX, chưa đạt so với với mục
tiêu trồng lại rừng sau khai thác là 0,3 triệu ha/năm; trồng cây phân tán đạt
trung bình 55 triệu cây/năm, chưa đạt so với mục tiêu trồng 200 triệu cây/năm.
Tuy nhiên, các chỉ tiêu này đều đạt và vượt so với Chương trình 886.
1.3. Khai thác lâm sản
Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng liên tục tăng qua các giai đoạn, từ
3,01 triệu m3 năm 2006 lên 19,5 triệu m3 năm 2019, ước năm 2020 đạt 20,5 triệu
m3 cơ bản đạt mục tiêu Chiến lược là 20 - 24 triệu m3/năm. Tuy nhiên, chưa đạt
mục tiêu khai thác gỗ lớn 10 triệu m3/năm; và sản lượng khai thác củi đến năm
2019 đạt 19,5 triệu ste, chưa đạt so với mục tiêu là 25 - 26 triệu m3/năm.
Sản lượng gỗ rừng trồng tăng đã tạo điều kiện chủ động trên 70% nguồn
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Báo cáo Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn 5 năm 2021 – 2025.
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nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên
liệu nhập khẩu, góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng
thời tạo ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Tổng giá trị thương mại lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa ước đạt gần
15 tỷ USD năm 2019.

Khai thác gỗ rừng tự nhiên: trước năm 2010 khai thác bình quân 0,7 triệu
3
m /năm; năm 2010 khai thác 0,25 triệu m3/năm; năm 2011 còn 0,2 triệu m3;
năm 2012 còn 0,11 triệu m3; từ năm 2016 dừng khai thác, thực hiện đóng cửa
rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH
Trung ương Đảng khóa XI về “Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt khai
thác rừng tự nhiên”.

Đến 2019, nguồn thu từ các DVMTR ủy thác qua hệ thống Quỹ Bảo vệ
và phát triển rừng đạt 13.958 tỷ đồng, bình quân 1.550 tỷ đồng/năm, chiếm
khoảng 20% tổng đầu tư cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020.

1.4. Xuất khẩu lâm sản và tiêu dùng nội địa
Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2019 đạt 11,3 tỷ USD, ước 2020 đạt trên 13
tỷ USD, vượt gần 2 lần mục tiêu Chiến lược và 1,5 lần so với mục tiêu Chương
trình 886. Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường 140 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ở
vị trí thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á; uy tín của sản
phẩm gỗ Việt đã từng bước được khẳng định trên thị trường quốc tế. Riêng chỉ
tiêu giá trị xuất khẩu LSNG mới đạt khoảng 0,5 tỷ USD/năm bằng 62,5% mục
tiêu của Chiến lược.
Bình quân tiêu dùng đồ gỗ giai đoạn 2011 - 2014 của thị trường nội địa3
khoảng 2,25 tỷ USD, trong đó: phục vụ công trình xây dựng khoảng 40%; tiêu
dùng nông thôn khoảng 30%; tiêu dùng thành thị khoảng 30%.
Năm 2017, mức tiêu dùng đồ gỗ đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng trưởng bình
quân đạt 8%/năm4; năm 2018 tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ của thị
trường trong nước ước đạt khoảng 3,4 tỷ USD5, đến năm 2019 tổng giá trị tiêu
thụ sản phẩm gỗ của thị trường trong nước ước đạt khoảng 3,5 - 3,8 tỷ USD6 và
quy mô thị trường tiêu dùng nội thất trong nước với dân số gần 100 triệu người
ước tính trị giá khoảng 5 tỷ USD7 trong thời gian tới.
Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN, ngày 08/5/2014 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế
hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014 – 2020;
4
http://kinhtedothi.vn/tieu-thu-go-thi-truong-noi-dia-tang-manh-329813.html;
5
Theo Báo cáo thị trường ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam của Dự án Trường Sơn
Xanh của USAID-2019: Tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
năm 2018 khoảng 15,2 tỷ USD trừ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2018 là 8,9 tỷ
USD còn lại 6,3 tỷ USD (bao gồm đồ gỗ 40%, ván nhân tạo 16,92%, gỗ xẻ 18,46%, dăm gỗ
10,77%, khác 27,69), do ván nhân tạo, gỗ xẻ, dăm gỗ, một phần sản phẩm khác là đầu vào
cho sản xuất đồ gỗ nên ước tính sản phẩm tiêu thụ tới người tiêu dùng chiếm khoảng 55%
tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.
6
http://goviet.org.vn/bai-viet/bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nguyenxuan-cuong-tap-trung-nguon-luc-bung-no-cuoi-nam-9132;
7
https://bnews.vn/nganh-go-viet-nam-chua-khai-thac-het-thi-truong-noi-dia/140467.html.
3
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1.5. Nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng

Thu trực tiếp của các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng từ các hoạt
động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí đạt 77,3 tỷ đồng năm 2015; 114 tỷ
đồng năm 2016; 136 tỷ đồng năm 2017; 155,5 tỷ đồng năm 2018; và năm 2019
đạt khoảng 185 tỷ đồng8.
Diện tích rừng cung ứng DVMTR chiếm trên 43% tổng diện tích rừng cả
nước. Mặc dù chưa đạt mục tiêu ban đầu của Chiến lược là 2 tỷ USD/năm,
nhưng chính sách chi trả DVMTR đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một
nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, góp phần nâng
cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng và người
làm nghề rừng, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước. Chính sách được đánh giá
là một trong 10 thành tựu nổi bật nhất của ngành Nông nghiệp và PTNT trong
giai đoạn 2011 - 2015 và được quốc tế ghi nhận.
2. Về xã hội
2.1. Về tạo việc làm cho người dân
Đến nay, có khoảng 1,0 - 1,2 triệu hộ gia đình với gần 5,0 triệu lao động
tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.
Năm 2018, cả nước có khoảng 0,5 triệu lao động làm việc trong các doanh
nghiệp chế biến gỗ9. Chỉ tiêu tạo việc làm trong lâm nghiệp đã vượt mục tiêu
Chiến lược đề ra là 2 triệu lao động.
2.2. Giảm số hộ nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm
Trong số lao động tham gia các hoạt động lâm nghiệp, các hộ nghèo, đồng
bào dân tộc miền núi, vùng cao chiếm tỷ lệ lớn. Chính sách khoán bảo vệ rừng
cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đã thu hút cộng đồng dân cư
tham gia BV&PTR, tạo nguồn thu nhập và sinh kế cho người dân; đời sống của
người dân từng bước được cải thiện; có nhiều hộ gia đình khá lên từ việc trồng
rừng thâm canh, nhiều mô hình sản xuất lâm nghiệp cho thu nhập trên 100
triệu/ha/năm. Các hoạt động lâm nghiệp đã góp phần làm giảm đáng kể số hộ
nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm. Tuy nhiên, chưa đạt mục tiêu của
Báo cáo công tác quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ toàn quốc 2019 của TCLN.
Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 và củng cố hệ thống
RPH đầu nguồn, ven biển - Dự án Trường sơn xanh.
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Chiến lược là giảm 70% số hộ nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm.
2.3. Góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số; xây dựng nông thôn mới
Triển khai thực hiện các Chương trình, cơ chế chính sách hỗ trợ hộ gia
đình, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững,
góp phần hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân thông qua hỗ trợ bảo vệ rừng,
khoán bảo vệ rừng, bình quân hàng năm đạt 1.750.000 ha, với mức hỗ trợ
400.000 đồng/ha; giai đoạn 2015 - 2019 đã hỗ trợ các đồng bào dân tộc thiểu
số, hộ người kinh nghèo trồng 21.665 ha rừng; hỗ trợ 93.225 tấn gạo cho 23
huyện; cùng với việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, việc hỗ
trợ đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế, xóa đói giảm
nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới trong các vùng lâm nghiệp trọng
điểm.
2.4. Giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp
Đến hết năm 2019, cả nước đã giao 11.615.528 ha rừng, chiếm 79,5% tổng
diện tích rừng và 70,8% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp (16,4 triệu
ha); diện tích rừng chưa giao hiện do UBND cấp xã quản lý là 2.993.692 ha,
chiếm 20,5% diện tích rừng toàn quốc. Hơn 1,9 triệu giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đã được cấp cho các chủ rừng trên cả nước.
Cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng diện tích
giao cho các tổ chức của Nhà nước quản lý giảm và diện tích giao cho các
thành phần kinh tế ngoài Nhà nước tăng lên. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chưa đạt
mục tiêu của Chiến lược là “Hoàn thành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp
cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
trước năm 2010”.
2.5. Nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn
nhân lực khuyến lâm và hợp tác quốc tế được tích cực triển khai thực hiện; các
kết quả đạt được đã góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành, nâng cao nhận
thức xã hội về vai trò, ý nghĩa của rừng và nghề rừng, nâng cao năng lực, trình
độ sản xuất kinh doanh và quản lý ngành, nâng cao vị thế ngành và hội nhập
quốc tế về lâm nghiệp. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chiến lược chưa đạt
được như nâng số lao động lâm nghiệp được đào tạo nghề lên 50%.

trường đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra: Bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và
đa dạng sinh học nhằm đóng góp có hiệu quả cho phòng hộ đầu nguồn, phòng
hộ ven biển và đô thị, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo
vệ môi trường sống và tạo nguồn thu từ các dịch vụ môi trường rừng.
3.2. Tỷ lệ che phủ rừng
Tỷ lệ che phủ rừng được xác định là một chỉ tiêu quốc gia quan trọng. Tỷ lệ
che phủ rừng toàn quốc liên tục tăng, từ 37,7% năm 2006 lên 41,89% vào năm
2019, ước đạt 42% vào năm 2020, không đạt mục tiêu chiến lược là 47%, nhưng
đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tổng diện tích rừng cả nước đến 2019 là 14,609 triệu ha, bao gồm: RĐD 2,161
triệu ha, RPH 4,646 triệu ha và RSX 7,801 triệu ha; đáp ứng cơ bản yêu cầu
phát triển ngành lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh môi trường.
3.3. Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng
Đến năm 2010, cả nước đã trồng được 79.810 ha RĐD và đến 2019 đạt
86.570 ha. Đối với RPH, diện tích rừng trồng năm 2010 là 614.265 ha và năm
2019 là 692.730 ha. Như vậy, tổng diện tích rừng trồng là RĐD và RPH đến
năm 2010 là 694.075 ha và năm 2019 là 779.300 ha; giai đoạn 2006 - 2010
trồng được 0,253 triệu ha, đạt mục tiêu của Chiến lược là đến năm 2010, trồng
0,25 triệu ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
3.4. Bảo vệ rừng
Công tác bảo vệ rừng có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm các quy định của
pháp luật về BV&PTR giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại ở giai đoạn sau
so với giai đoạn trước: số vụ vi phạm trong giai đoạn 2006 - 2010 trung bình
39.165 vụ/năm; giai đoạn 2011 - 2015 là 27.265 vụ/năm và giai đoạn 2016 2020 chỉ còn 16.600 vụ/năm, tương đương 42,4% giai đoạn 2006 - 2010 và
60,8% giai đoạn 2011 - 2015. Diện tích rừng bị thiệt hại giai đoạn 2016 - 2020
trung bình 1.820 ha/năm, chỉ bằng 32,8% so với giai đoạn 2006 - 2010 và
68,7% giai đoạn 2011 - 2015.

3. Về môi trường
3.1. Bảo đảm ổn định về môi trường
Sau 15 năm thực hiện Chiến lược, nhiệm vụ bảo đảm ổn định về môi
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tạo, gỗ xây dựng, 280 doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên, 82
doanh nghiệp sản xuất đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế). Tỷ lệ tăng trưởng
trung bình giai đoạn 2015 - 2018 là 4,97%/năm1.
2. Vùng đồng bằng Bắc Bộ
Vùng đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu phát triển RPH ven biển, khu công nghiệp,
các đô thị, trồng cây phân tán; phát triển công nghiệp chế biến gỗ và LSNG, các
làng nghề truyền thống.

Chà vá chân nâu.
Nguồn: Lê Khắc Quyết

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO CÁC VÙNG SINH THÁI
1. Vùng trung du miền núi phía Bắc
Vùng Tây Bắc: Diện tích rừng vùng Tây Bắc từ 1.508.740 ha năm 2006
lên 1.757.428 ha năm 2019, tăng 248.688 ha; tỷ lệ che phủ rừng từ 40,33% lên
45,52%, tăng 5,19%. Diện tích rừng trong vùng tăng do rừng tự nhiên và rừng
trồng đều tăng: diện tích rừng trồng tăng 85.806 ha từ 109.573 ha năm 2006 lên
195.379 ha năm 2019; trong cơ cấu rừng, rừng trồng chiếm 7,26% tổng diện
tích rừng năm 2006 và 11,12% năm 2019, tăng 3,86%; diện tích rừng tự nhiên
tăng từ 1.399.167 ha năm 2006 lên 1.562.049 ha năm 2019, tăng 162.882 ha
trong 15 năm. Vùng Tây Bắc cơ bản đạt mục tiêu củng cố RPH đầu nguồn và
bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên, giảm dần canh tác nương rẫy.

Diện tích rừng vùng Đồng bằng Bắc bộ từ 95.836 ha năm 2006 xuống
82.775 ha năm 2019, giảm 13.061 ha; tỷ lệ che phủ rừng từ 8,18% xuống
6,04%, giảm 2,14%. Trong 15 năm, cả rừng trồng và rừng tự nhiên đều giảm:
diện tích rừng trồng từ 48.520 ha năm 2006 xuống 36.676 ha năm 2019, giảm
11.844 ha; diện tích rừng tự nhiên trong vùng từ 47.316 ha năm 2006 xuống
46.099 ha năm 2019, giảm 1.217 ha.
Vùng đồng bằng Bắc Bộ có 2.987 doanh nghiệp CBG, chiếm 26,36% so
với cả nước, bao gồm: 01 doanh nghiệp nhà nước, 2.942 doanh nghiệp ngoài
nhà nước và 44 doanh nghiệp vốn FDI; theo quy mô, có 43 doanh nghiệp lớn,
1.604 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 1.340 doanh nghiệp siêu nhỏ; theo loại sản
phẩm sản xuất có 1.418 doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo, gỗ xây dựng, 312
doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên, 1.257 doanh nghiệp sản xuất
đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế). Tỷ lệ tăng trưởng trung bình giai đoạn
2015-2018 là 9,29%/năm2.
3. Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Đông Bắc: Đã thực hiện tốt định hướng phát triển vùng nguyên liệu.
Diện tích rừng vùng Đông Bắc từ 3.164.871 ha năm 2006 lên 3.925.225 ha năm
2019, tăng 760.354 ha; tỷ lệ che phủ rừng từ 47,93% lên 56,28%, tăng 8,35%.
Diện tích rừng trong vùng tăng chủ yếu do phát triển rừng trồng, từ 893.874
ha năm 2006 lên 1.560.149 ha năm 2019, tăng 666.275 ha. Trong cơ cấu rừng,
rừng trồng chiếm 28,24% tổng diện tích rừng năm 2006 và 39,75% năm 2019,
tăng 11,51%. Trong khi đó, diện tích rừng tự nhiên trong vùng từ 2.270.997 ha
năm 2006 lên 2.365.076 ha năm 2019, tăng 94.079 ha trong 15 năm.

Vùng Bắc Trung Bộ: đã thực hiện tốt việc củng cố hệ thống RPH đầu
nguồn, ven biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ biển và phát triển công
nghiệp CBLS. Diện tích rừng vùng Bắc Trung Bộ tăng 505.395 ha từ 2.611.526
ha năm 2006 lên 3.116.921 ha năm 2019; tỷ lệ che phủ rừng từ 50,73% lên
57,76%, tăng 7,03%. Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng trong vùng đều
tăng trong 15 năm qua, trong đó rừng trồng tăng mạnh hơn, cụ thể: diện tích
rừng trồng tăng 365.882 ha từ 534.584 ha năm 2006 lên 900.466 ha năm 2019;
trong khi diện tích rừng tự nhiên tăng 139.513 ha từ 2.076.942 ha năm 2006
lên 2.216.455 ha năm 2019. Trong cơ cấu rừng năm 2006, rừng trồng chiếm
20,47% tổng diện tích rừng cả vùng, đến năm 2019 tỷ lệ này là 28,89%, tăng
8,42%.

Vùng trung du miền núi phía Bắc có 718 doanh nghiệp CBG, chiếm 6,34%
so với cả nước, bao gồm: 01 doanh nghiệp nhà nước, 705 doanh nghiệp ngoài
nhà nước và 12 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI); phân theo quy mô,
có 11 doanh nghiệp lớn, 363 doanh nghiệp vừa và nhỏ, và 344 doanh nghiệp
siêu nhỏ; theo loại sản phẩm sản xuất có 356 doanh nghiệp sản xuất ván nhân

1 Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn
xanh.
2 Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn
xanh.
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Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Thực hiện tốt định hướng về phát triển
trồng rừng nguyên liệu tập trung, trồng RPH ven biển, vùng khô hạn; phát triển
công nghiệp CBLS. Diện tích rừng tăng 660.919 ha, từ 1.775.770 ha năm 2006
lên 2.436.689 ha năm 2019; tỷ lệ che phủ rừng từ 40,57% lên 50,35%, tăng
9,78%; đây là vùng có diện tích rừng tăng nhiều nhất trong 15 năm qua. Diện
tích rừng trong vùng tăng do cả rừng tự nhiên và rừng trồng đều tăng, trong đó
rừng trồng tăng gấp 2,55 lần so với rừng tự nhiên, cụ thể: diện tích rừng trồng
tăng 531.275 ha từ 330.914 ha năm 2006 lên 862.189 ha năm 2019; trong cơ
cấu rừng, rừng trồng chiếm 18,63% tổng diện tích rừng năm 2006 và năm 2019
là 35,38%, tăng 16,75%. Trong khi đó, diện tích rừng tự nhiên tăng 129.644 ha,
từ 1.444.856 ha năm 2006 lên 1.574.500 ha năm 2019.
Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có 1.856 doanh nghiệp
CBG, chiếm 16,38% so với cả nước, bao gồm: 3 doanh nghiệp nhà nước, 1.856
doanh nghiệp ngoài nhà nước và 32 doanh nghiệp vốn FDI; theo quy mô, có
85 doanh nghiệp lớn, 862 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 944 doanh nghiệp siêu
nhỏ; theo loại sản phẩm sản xuất có 626 doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo,
gỗ xây dựng, 1.891 doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên, 615 doanh
nghiệp sản xuất đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế). Tỷ lệ tăng trưởng trung
bình giai đoạn 2015-2018 là 3,92%/năm3.
4. Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên còn nhiều khó khăn và thách thức trong triển khai thực
hiện theo định hướng hình thành khu rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn, quản lý tốt
rừng tự nhiên và phát triển công nghiệp CBLS.
Diện tích rừng vùng Tây Nguyên giảm 416.994 ha, từ 2.976.950 ha năm
2006 xuống còn 2.559.956 ha năm 2019; tỷ lệ che phủ rừng giảm từ 54,66%
xuống 45,92%, giảm 8,74%, giảm nhiều nhất trong cả nước. Diện tích rừng
tự nhiên trong vùng giảm 633.613 ha trong 15 năm, từ 2.824.835 ha năm
2006 xuống 2.191.222 ha năm 2019. Diện tích rừng trồng tăng 216.619 ha, từ
152.115 ha năm 2006 lên 368.734 ha năm 2019; trong cơ cấu rừng, rừng trồng
chiếm 5,11% tổng diện tích rừng năm 2006 và năm 2019 là 14,4%, tăng 9,29%.
Vùng Tây Nguyên có 331 doanh nghiệp CBG, chiếm 2,92% so với cả
nước, bao gồm: 02 doanh nghiệp nhà nước và 329 doanh nghiệp ngoài nhà
nước; theo quy mô, có 06 doanh nghiệp lớn, 113 doanh nghiệp vừa và nhỏ và
212 doanh nghiệp siêu nhỏ; theo loại sản phẩm sản xuất, có 125 doanh nghiệp
sản xuất ván nhân tạo, gỗ xây dựng, 331 doanh nghiệp gia công và bảo quản
gỗ tự nhiên, 80 doanh nghiệp sản xuất đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế).
Tỷ lệ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015-2018 là 0,3%/năm4.
3
4

Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn xanh.
Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn xanh.
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5. Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ đã phát triển mạnh trồng rừng nguyên liệu và công
nghiệp CBLS gắn với xuất khẩu. Diện tích rừng vùng Đông Nam Bộ từ 431.137
ha năm 2006 lên 480.892 ha năm 2019, tăng 49.755 ha; tỷ lệ che phủ rừng từ
18,23% lên 19,37%, tăng 1,14%. Diện tích rừng trong vùng tăng do phát triển
rừng trồng; diện tích rừng trồng tăng 78.793 ha từ 144.942 ha năm 2006 lên
223.735 ha năm 2019. Trong cơ cấu rừng, rừng trồng chiếm 33,62% tổng diện
tích rừng năm 2006 và năm 2019 là 46,53%, tăng 12,91%. Trong khi đó, diện
tích rừng tự nhiên trong vùng giảm từ 286.195 ha năm 2006 xuống 257.157 ha
năm 2019, giảm 29.038 ha trong 15 năm.
Vùng Đông Nam Bộ có 4.861 doanh nghiệp CBG, chiếm 42,9% so với
cả nước, bao gồm: 09 doanh nghiệp nhà nước, 4.456 doanh nghiệp ngoài nhà
nước và 396 doanh nghiệp vốn FDI; theo quy mô, có 391 doanh nghiệp lớn,
2.420 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 2.050 doanh nghiệp siêu nhỏ; theo loại sản
phẩm sản xuất, có 475 doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo, gỗ xây dựng, 3.991
doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên, 1.180 doanh nghiệp sản xuất
đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế). Tỷ lệ tăng trưởng trung bình giai đoạn
2015-2018 là 21,8%/năm5.
6. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Diện tích rừng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ 309.307 ha năm 2006
xuống 249.335 ha năm 2019, giảm 59.702 ha; tỷ lệ che phủ rừng từ 8,25%
xuống 5,4%, giảm 2,85%. Biến động diện tích rừng trong vùng là kết quả của
2 xu hướng đối lập: diện tích rừng tự nhiên trong vùng tăng từ 60.045 ha năm
2006 lên 79.876 ha năm 2019, tăng 19.831 trong 15 năm; trong khi đó, diện
tích rừng trồng giảm 79.533 ha, từ 248.992 ha năm 2006 xuống 169.459 ha
năm 2019. Trong cơ cấu rừng, rừng trồng chiếm 80,57% tổng diện tích rừng
năm 2006 và đến năm 2019 tỷ lệ này còn 67,96%, giảm 12,61%.
Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 543 doanh nghiệp CBG, chiếm 4,79%
so với cả nước, bao gồm: 01 doanh nghiệp nhà nước, 520 doanh nghiệp ngoài
nhà nước và 22 doanh nghiệp vốn FDI; theo quy mô, có 20 doanh nghiệp lớn,
234 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 289 doanh nghiệp siêu nhỏ; theo loại sản
phẩm sản xuất có 81 doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo, gỗ xây dựng, 543
doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên, 211 doanh nghiệp sản xuất
đồ mộc nội thất (giường, tủ, bàn ghế). Tỷ lệ tăng trưởng trung bình giai đoạn
2015-2018 là 14,32%/năm6.
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Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn xanh.
Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường sơn xanh.
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vững giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,
khắc phục những tồn tại, hạn chế để quản lý bền vững diện tích rừng hiện có và
quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 42% vào
năm 2020. Năm 2019, sau khi Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua, 06
Nghị định và 11 Thông tư đã được xây dựng, ban hành để hướng dẫn thi hành
Luật Lâm nghiệp.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hoá kịp thời các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lâm nghiệp, tạo khung pháp lý để
các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện phát triển lâm nghiệp.
1.2. Chính sách về quản lý rừng và đất lâm nghiệp
Quang cảnh nội khu tại trung tâm VQG Bidoup - Núi Bà
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

VI. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật
1.1. Khái quát về xây dựng chính sách và pháp luật
Xây dựng, cập nhật hệ thống chính sách và thể chế được xác định là một
giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược PTLN Việt Nam giai đoạn 2006
- 2020 và được triển khai trong Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập
kế hoạch và giám sát ngành của Chiến lược. Bộ NN&PTNT đã chủ trì và phối
hợp với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan thẩm quyền ban
hành và tổ chức thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp,
theo từng giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 2006 - 2010, đã xây dựng, ban hành 100 văn bản, gồm: 02
Nghị quyết, 17 Nghị định của Chính phủ; 17 Quyết định, 05 Chỉ thị và 11 văn
bản khác của Thủ tướng Chính phủ; 07 Thông tư liên bộ và của Bộ NN&PTNT
và 41 văn bản cấp Bộ khác.
- Giai đoạn 2011 - 2015, đã xây dựng, ban hành 48 văn bản, gồm: 01 Nghị
quyết và 10 Nghị định của Chính phủ; 09 Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ; 01 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 02 Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ; 28 Thông tư (23 Thông tư của Bộ NN&PTNT, 5 Thông tư liên tịch
do Bộ NN&PTNT chủ trì). Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 đề
án và 1 kế hoạch hành động; Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu
ngành Lâm nghiệp.
- Giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg
ngày 16/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền
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- Xây dựng hành lang pháp lý để thiết lập lâm phận quốc gia ổn định:
Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015);
Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội khóa XIII về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 20162020, tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 là
16,245 triệu ha, trong đó: đất RPH 4,618 triệu ha, đất RĐD 2,359 triệu ha, đất
RSX 9,268 triệu ha.
- Chính sách đầu tư phát triển RSX: Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg
ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn cho trồng RSX và
cơ sở hạ tầng lâm nghiệp; Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011
của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định
số 147/2007/QĐ-TTg; Văn bản số 416/TTg-KTTH ngày 11/3/2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc cho các dự án trồng RSX được vay vốn tín dụng đầu
tư; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính
sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững
và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020;… Do đó, từ năm 2006
đến 2019, trung bình hàng năm cả nước trồng được hơn 227.500 ha rừng trồng
tập trung, trong đó 90% là RSX; kết quả trồng rừng đã làm cho diện tích rừng
trồng tăng liên tục từ năm 2006 đến năm 2019, tốc độ tăng giai đoạn sau cao
hơn giai đoạn trước.
- Chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia BV&PTR,
đầu tư kinh doanh lâm nghiệp:
Trong giai đoạn qua, cơ chế, chính sách về Lâm nghiệp đã từng bước được
hoàn thiện theo hướng xã hội hóa, giảm dần tỷ trọng ngân sách nhà nước đầu tư
cho lĩnh vực lâm nghiệp. Một số chính sách nổi bật, tạo động lực cho phát triển
ngành, như: (i) Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ
về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP
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ngày 02/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐCP; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; (ii) Nghị định số 75/2015/
NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát
triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020; (iii) Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg
ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách
bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công
ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; (iv) Nghị định số 117/2010/NĐ-CP
của Chính phủ về tổ chức và quản lý RĐD đã cho phép các ban quản lý RĐD
phát triển các dự án bảo đảm bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên;
Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 đã quy định hỗ
trợ các cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng và cho phép sử dụng cũng
như cho thuê môi trường RĐD để phát triển du lịch sinh thái; (v) Quyết định
số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
- Chính sách giao đất giao rừng: Nghị quyết số 23/2006/NĐ-CP ngày
3/3/2006 của Chính phủ cụ thể hóa việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng;
Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/1/2011 của
Bộ NN&PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về giao rừng, thuê
rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp;... Đến nay, tổng diện tích rừng
đã giao cho các chủ quản lý là 11,615 triệu ha, chiếm 79,5% tổng diện tích đất
có rừng; Diện tích rừng sản xuất giao do hộ gia đình, cá nhân 3,039 triệu ha,
chiếm 39%; cộng đồng dân cư 1,216 triệu ha, chiếm 16%; công ty lâm nghiệp
sau sắp xếp tiếp tục quản lý 1,078 triệu ha, chiếm 14%.
- Chính sách quản lý rừng cộng đồng: Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg
ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg
ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo khung pháp lý cho việc thực
hiện đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích, quyền và nghĩa vụ của ban quản lý
RĐD và cộng đồng địa phương nhằm góp phần tạo thu nhập và cải thiện sinh
kế cho cộng đồng dân cư gắn với giao khoán bảo vệ rừng. Luật Lâm nghiệp
2017 quy định giao rừng và đất lâm nghiệp cho các cộng đồng dân cư, đặc biệt
là các cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng là một bước chuyển biến
căn bản trong chính sách quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thúc.
- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Quyết định số 380/QĐ-TTg
ngày 10/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch
vụ môi trường rừng, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính
phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Nghị định số 147/2016/NĐ66
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CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số
99/2010/NĐ-CP; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Nghị định
số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng là chính sách có tính đột phá: sau 10 năm thực hiện đã thực sự đi vào
cuộc sống, tiền chi trả DVMTR trở thành một nguồn tài chính quan trọng và
bền vững của ngành lâm nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát
triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng và người làm nghề rừng, giảm áp lực
chi ngân sách nhà nước; được đánh giá là một trong 10 thành tựu nổi bật nhất
của ngành NN&PTNT trong giai đoạn 2010 - 2015 và được quốc tế ghi nhận.
1.3. Chính sách tài chính và tín dụng
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, theo
hướng nâng mức hỗ trợ hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng:
- Giai đoạn 2011 - 2015, triển khai Kế hoạch BV&PTR, định mức đầu tư,
hỗ trợ đầu tư cho công tác BV&PTR tăng so với giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể:
Khoán quản lý BVR tăng từ 100.000 lên 200.000 đồng/ha/năm; trồng rừng
phòng hộ, đặc dụng tăng từ 6-10 triệu lên tối đa 15 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng
rừng gỗ lớn từ 3 triệu lên 4,5 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng rừng gỗ nhỏ từ 2 triệu
lên 3 triệu đồng/ha; ngoài ra, một số định mức về hỗ trợ cây giống, khuyến lâm,
đầu tư vườn giống, đường lâm nghiệp, hỗ trợ chi phí vận chuyển, chế biến gỗ,
cũng tăng so với giai đoạn trước.
- Giai đoạn 2016 - 2020, triển khai Chương trình 886, tiếp tục tăng định
mức đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể:
Khoán quản lý BVR tăng lên bình quân 300.000 đồng/ha/năm, đối với các xã
tại khu vực II, III lên 400.000 đồng/ha/năm, khu vực ven biển gấp 1,5 lần mức
khoán bình quân; trồng rừng phòng hộ, đặc dụng tăng lên 30 triệu đồng/ha; hỗ
trợ trồng rừng gỗ lớn tăng lên 8 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng rừng gỗ nhỏ tăng
lên 5 triệu đồng/ha (Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016; Nghị
định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015; Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày
23/8/2016).
1.4. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ
4 thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 0371/01/2019; 06 Nghị
định và 11 Thông tư đã được xây dựng, ban hành để hướng dẫn thi hành Luật
Lâm nghiệp.
Luật Lâm nghiệp là bước tiến mang tính đột phá trong xây dựng chính
sách và thể chế về lâm nghiệp, đã thay đổi cơ bản so với Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng năm 2004. Một số nội dung mới và quan trọng của Luật Lâm nghiệp
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2017 là mở rộng phạm vi điều chỉnh với cách tiếp cận đầy đủ về ngành lâm
nghiệp theo chuỗi giá trị, xác định Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc
thù bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại
lâm sản, với tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên
quan đến rừng. Luật đã thể chế hóa chế định sở hữu rừng theo quy định của
Hiến pháp năm 2013; quy định về chế biến và thương mại lâm sản; quy định
quản lý rừng bền vững là nguyên tắc xuyên suốt của hoạt động lâm nghiệp; quy
định quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; quy định
khai thác lợi ích phi lâm sản từ rừng như DVMTR đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế và đời sống con người; quy định khung về cơ quan có chức năng tham
mưu quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp và tổ chức kiểm lâm; quy
định về định nghĩa rừng phù hợp với thực tiễn Việt Nam và quy định chung
của quốc tế.
2. Đổi mới hệ thống sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp
2.1. Đổi mới công ty lâm nghiệp
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định
số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;
Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ NN&PTNT
hướng dẫn xây dựng Đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty
nông, lâm nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về
tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, tổng số các lâm trường
quốc doanh là 256 lâm trường đã được sắp xếp theo các mô hình: 148 lâm
trường chuyển thành Công ty TNHH MTV lâm nghiệp do nhà nước làm chủ
sở hữu; cổ phần hóa 03 công ty; chuyển 91 lâm trường thành ban quản lý rừng
phòng hộ; giải thể 14 lâm trường. Sau 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới các
công ty lâm nghiệp nhiều mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra chưa đạt được,
một số nơi còn buông lỏng quản lý đất đai, nhiều công ty nông, lâm nghiệp
chưa hoạt động hiệu quả, nhất là các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu
RTN là RSX còn lúng túng, khó khăn. Nhằm đề ra những giải pháp khắc phục
những tồn tại nêu trên, tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp,
ngày 17/12/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW và được
Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về
tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động công ty
nông, lâm nghiệp.
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp
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tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
nông, lâm nghiệp; Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của
Bộ NN&PTNT hướng dẫn xây dựng Đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi
mới công ty nông, lâm nghiệp; có 136 công ty lâm nghiệp thuộc đối tượng sắp
xếp, đổi mới và đến 30/6/2019, tình hình sắp xếp như sau: Chuyển thành Công
ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
03/03 công ty (đạt 100%, tại Quảng Bình, Kon Tum, Đắk Nông); Chuyển
thành Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích
59/60 công ty (đạt 98,33%, tại 18 tỉnh); Cổ phần hóa 09/30 công ty (đạt 30%,
trong đó có 07 công ty thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam, 02 Công ty
ở Tuyên Quang và Bình Dương); Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên
trở lên 08/22 công ty (đạt 34,78%, Đắk Lắk 06 công ty và Bắc Giang 02 công
ty); Chuyển thành ban quản lý rừng 05/05 công ty (đạt 100%, tại Sơn La, Yên
Bái, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghệ An); Giải thể 09/16 công ty (đạt 56,25%, tại
Thái Nguyên 01 công ty, Đắk Nông 06 công ty, Bình Thuận 01 công ty, Bắc
Giang 01 công ty).
Nhìn chung, sau khi sắp xếp các công ty lâm nghiệp: về cơ bản đất đai
được rà soát, xác định ranh giới; công tác quản lý đất, bảo vệ rừng có nhiều
chuyển biến tích cực; công ty cổ phần có chuyển biến, chủ động hơn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, minh bạch về tài chính, đất đai, tăng khả năng thu
hút vốn đầu tư, tăng doanh thu và lợi nhuận; khi thành lập công ty TNHH hai
thành viên trở lên đã thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực về quản trị,
vốn, khoa học công nghệ, tổ chức kinh doanh theo chuỗi từ sản xuất nguyên
liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; năng lực quản trị của doanh nghiệp được
cải thiện.
2.2. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản
Năng lực chế biến gỗ, lâm sản có sự tăng trưởng nhanh về quy mô, số lượng,
chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu hút ngày càng nhiều đầu tư từ
khu vực kinh tế tư nhân. Năm 2006, Việt Nam có khoảng 1.200 doanh nghiệp
chế biến gỗ hoạt động, đến 2019, cả nước có khoảng 5.500 doanh nghiệp1 chế
biến gỗ và lâm sản, trong có 966 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 6,3 tỷ USD2. Đến năm 2019, có khoảng trên
300 làng nghề gỗ đang hoạt động với hàng chục nghìn hộ gia đình tham gia
sản xuất đồ gỗ. Giá trị thương mại gỗ và lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa
ước đạt gần 15 tỷ USD năm 2019. Các doanh nghiệp đã và đang chú trọng đầu
tư nhiều thiết bị hiện đại, sản xuất được nhiều sản phẩm phức tạp. Điều này đã
1 https://www.mard.gov.vn/pages/hoi-nghi-danh-gia-tinh-hinh-nganh-go-voi-cac-hiep-hoigo-va-lam-san.aspx
2 Báo cáo đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ Việt Nam 2019 – Tô Xuân Phúc, Cao Thị Cẩm,
Trần Lê Huy
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giúp các doanh nghiệp sản xuất được nhiều mặt hàng cao cấp, có chất lượng,
đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và thế giới. Số lượng lao
động làm việc trong các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản cũng có sự gia
tăng cao, đến nay có khoảng hơn 500.000 lao động, trong đó lao động được đào
tạo, làm việc ổn định chiếm 55 - 60%. Ngoài ra, còn thu hút hàng triệu lao động
ở khu vực nông thôn miền núi trong lĩnh vực trồng rừng, cung cấp nguyên liệu.
3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý ngành
3.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp
Việc tổ chức lại và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý nhà
nước về lâm nghiệp theo hướng thống nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng
và phát triển rừng; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp
đã được cụ thể hóa trong từng giai đoạn, cụ thể:
3.1.1. Thành lập Tổng cục Lâm nghiệp
Ngày 15/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 04/2010/
QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Lâm nghiệp, theo đó Tổng cục là cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực
hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý nhà nước và
thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước; quản
lý, chỉ đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.
Ngày 03/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2014/
QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Lâm nghiệp, theo đó Tổng cục Lâm nghiệp là tổ chức thuộc Bộ NN và
PTNT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý
nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước;
tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
3.2.2. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp
trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với UBND các
cấp; trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng ở cấp huyện, cấp xã bởi đây là cấp
quản lý trực tiếp tài nguyên rừng, quản lý việc giao đất, khoán rừng và kiểm soát quá

trình sử dụng đất lâm nghiệp cho các chủ rừng trên địa bàn.

Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
đã xác định Chi cục Kiểm lâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về lâm nghiệp giúp Sở NN&PTNT tại
địa phương.
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3.2. Kiện toàn hệ thống Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng
3.2.1. Kiện toàn hệ thống Kiểm lâm
Đến 2010, hệ thống tổ chức của lực lượng kiểm lâm được kiện toàn từ
Trung ương đến địa phương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp,
Bộ NN&PTNT; ở địa phương có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT và có 01 Chi cục quản
lý chất lượng Thủy sản và Kiểm lâm (ở tỉnh Vĩnh Long); 490 Hạt Kiểm lâm
trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Ngoài ra, còn có 46 Hạt, Trạm Phúc kiểm lâm
sản trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
kiểm lâm giai đoạn 2014 – 2020, theo đó, hệ thống tổ chức của lực lượng kiểm
lâm được tiếp tục kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.
Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng, hệ thống Kiểm lâm lại tiếp tục được kiện toàn.
Kiểm lâm Trung ương là Cục Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho
Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN và PTNT quản lý nhà nước
về bảo vệ rừng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng,
phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp;
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa
cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc;
trực tiếp quản lý 4 Chi cục Kiểm lâm vùng I, II, III, IV và 06 Hạt kiểm lâm của
06 vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp là: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc
Phương, Bạch Mã, Cát Tiên và Yok Đôn.
3.2.2. Tăng cường lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng, các chủ rừng là tổ chức như các BQL RPH, RĐD và doanh nghiệp nhà
nước được thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đến nay có 512/1.093
chủ rừng là tổ chức (chiếm 46,84%) đã thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên
trách với tổng số 6.590 người, trong đó có 230 viên chức và 4.560 lao động
hợp đồng3.
Đến nay trong cả nước đã hình thành được 42.000 tổ đội quần chúng bảo
vệ rừng. Đã có 58/63 tỉnh/thành phố thành lập Ban chỉ huy về những vấn đề
3

Tổng cục Lâm nghiệp, 2020. Lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển (1945-2020)
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cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, với hơn 460/520
huyện có rừng và 4.816/5.985 xã có rừng thành lập các Ban chỉ huy để chỉ đạo,
điều hành và kiểm tra đôn đốc các chủ rừng tổ chức thực hiện công tác bảo
vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; đồng thời trực tiếp chỉ huy
công tác chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng ở cơ sở.
3.2.3. Quản lý bảo vệ rừng cộng đồng
Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định số 07/2012/
QĐ-TTg, số 24/2012/QĐ-TTg và số 126/QĐ-TTg tạo khung pháp lý cho việc
thực hiện đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích, quyền và nghĩa vụ của ban quản
lý RĐD và cộng đồng địa phương với nhấn mạnh chủ yếu tới tạo thu nhập và
cải thiện sinh kế gắn liền với giao khoán bảo vệ rừng.
Diện tích rừng giao cho cộng đồng quản lý biến động mạnh, từ 591.768
ha năm 2006, giảm xuống còn 258.265 ha năm 2010, nhưng tăng mạnh lên
1.110.408 năm 2015. Tới cuối năm 2019, diện tích rừng đã giao cho cộng
đồng là 1.216.982 ha, trong đó: rừng tự nhiên là 1.107.070 ha (chiếm 90,97%
) và rừng trồng là 109.911 ha (chiếm 9,03% tổng diện tích rừng giao cho cộng
đồng).
Việc Luật Lâm nghiệp 2017 quy định giao rừng và đất lâm nghiệp cho các
cộng đồng dân cư, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng
là một bước chuyển biến căn bản trong chính sách quản lý, bảo vệ rừng, góp
phần thúc đẩy các mô hình quản lý rừng cộng đồng đã và đang được thừa nhận
ở nhiều địa phương hiện nay.
3.3. Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
Để đảm bảo chức năng bảo tồn đa dạng sinh học và các chức năng phòng
hộ của rừng, hệ thống RĐD và RPH đã được điều chỉnh cho phù hợp trong giai
đoạn 2006 - 2019. Đến năm 2019, cả nước có 395 ban quản lý RĐD, RPH đang
quản lý 5.169.000 ha rừng, chiếm 48% diện tích đất lâm nghiệp, đại diện cho
hầu hết các hệ sinh thái quan trọng trên cạn, trên biển và đất ngập nước, trong
đó phần lớn là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động, thực vật quý, hiếm,
có nguy cơ bị đe dọa.
3.3.1. Rừng đặc dụng
Diện tích rừng đặc dụng năm 2006 là 2,203 triệu ha, năm 2010 là 2,002
triệu ha, năm 2015 là 2,106 triệu ha và 2019 là 2,162 ha, chiếm 14,8% tổng
diện tích rừng cả nước, đạt 100,08% so với mục tiêu ban đầu của Chiến lược
(2,16 triệu ha); nếu so với mục tiêu tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 của
Quốc hội đạt 91,44%; RĐD giảm từ năm 2006 đến 2010 sau đó tương đối ổn
định đến 2019.
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Đến 2010, cả nước có 164 ban quản lý RĐD gồm 30 Vườn quốc gia, 58
khu bảo tồn thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài, 45 Khu bảo vệ cảnh quan và 20
khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
Hiện nay, cả nước có 164 ban quản lý RĐD, quản lý 2.152.460 ha, chiếm
99,6% diện tích rừng đặc dụng, trong đó: 33 ban quản lý VQG (06 VQG trực
thuộc Tổng cục lâm nghiệp: Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Đôn,
Cát Tiên và 27 ban quản lý VQG trực thuộc UBND tỉnh hoặc Sở NN&PTNT);
57 ban quản lý khu dự trữ thiên nhiên; 12 ban quản lý khu bảo tồn loài - sinh
cảnh và 53 ban quản lý khu bảo vệ cảnh quan do các cơ quan địa phương quản
lý; 09 ban quản lý khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học4.
Các tổ chức khác quản lý 0,4% rừng đặc dụng, gồm các tổ chức khoa học
và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp; một số diện tích
do các công ty lâm nghiệp sau sắp xếp tiếp tục quản lý (21.030 ha); còn lại do
lực lượng vũ trang quản lý.
3.3.2. Rừng phòng hộ
Diện tích RPH năm 2006 là 5,269 triệu ha, năm 2010 là 4,846 triệu ha,
năm 2015 là 4,463 triệu ha và 2019 là 4,646 triệu ha, chiếm 31,8% tổng diện
tích rừng cả nước; đạt 100,6% mục tiêu tại Nghị quyết số 134/2016/QH13
ngày 09/4/2016 của Quốc hội và 81,8% so với mục tiêu ban đầu của Chiến
lược (5,68 triệu ha); RPH biến động theo hướng giảm từ năm 2006 đến 2015,
từ 2016 đến 2019 tương đối ổn định.
Diện tích RPH được giao cho các ban quản lý RPH quản lý là 3.016.541
ha, chiếm 65%; công ty lâm nghiệp sau sắp xếp tiếp tục quản lý 267.753 ha,
chiếm 5,5%; còn lại là diện tích do UBND xã, lực lượng vũ trang và các tổ
chức khác quản lý.
Hiện nay, cả nước có 231 ban quản lý RPH. Hệ thống tổ chức quản lý RPH
tại các địa phương chưa thống nhất: 153 ban trực thuộc Sở NN&PTNT; 55 ban
trực thuộc UBND huyện; 05 ban trực thuộc UBND tỉnh và 18 ban trực thuộc
Chi cục kiểm lâm5.
3.4. Cơ quan CITES và cứu hộ động vật hoang dã
3.4.1. Cơ quan CITES Việt Nam
Việt Nam tham gia vào Công ước về thương mại quốc tế các loài động,
thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES) năm 1994 và trở thành thành
viên thứ 121/178 quốc gia. Bộ NN&PTNT được giao là Cơ quan đầu mối quốc
gia thực hiện Công ước.
4 Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 2019 và giải pháp phát triển bền vững
5 Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 2019 và giải pháp phát triển bền vững
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Để thực thi các nghĩa vụ đã cam kết trong khuôn khổ Công ước CITES,
Việt Nam đã xây dựng một hệ thống chính sách về bảo vệ và buôn bán động
thực vật hoang dã tương đối đầy đủ ở nhiều mức độ từ chính sách, văn bản
luật và dưới luật, phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam và phù hợp với các
Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như CITES, Bộ Luật hình sự năm
2017 và Luật Lâm nghiệp năm 2017.
3.4.2. Cứu hộ động vật hoang dã
Hiện nay cả nước có 7 Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trực thuộc 03
VQG và 02 Chi cục Kiểm lâm gồm: Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp và
Trung tâm cứu hộ rùa thuộc VQG Cúc Phương; Trung tâm cứu hộ Gấu
thuộc VQG Tam Đảo; Trung tâm cứu hộ Gấu và Trung tâm cứu hộ linh trưởng
thuộc VQG Cát Tiên; Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn thuộc Chi
cục Kiểm lâm Hà Nội và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi thuộc
Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.
3.5. Hệ thống Quỹ bảo bảo vệ và phát triển rừng
Hệ thống Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được thành lập theo quy định tại:
Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ
và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp.

DVMTR. Các Quỹ hỗ trợ tạo nguồn tài chính, giảm áp lực chi ngân sách nhà
nước, nguồn tiền DVMTR chiếm tỷ trọng gần 20% nguồn kinh phí đầu tư cho
toàn ngành lâm nghiệp. Ngoài thu ủy thác tiền DVMTR, hệ thống Quỹ đang
thực hiện tốt chức năng thu ủy thác tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác; lũy kế từ năm 2013 đến 2019, tổng số
tiền trồng rừng thay thế phải nộp qua các Quỹ trên 2.186 tỷ đồng, đã thu trên
1.959 tỷ đồng; tổng diện tích rừng đã chuyển đổi phải nộp tiền vào Quỹ là
32.707 ha, diện tích rừng đã trồng là 36.857 ha.
3.6. Kiện toàn tổ chức khoa học công nghệ lâm nghiệp
Hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc Bộ
NN&PTNT hiện nay gồm 3 đơn vị chính là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt
Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Điều tra quy hoạch rừng.
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được nâng cấp thành Viện hạng đặc
biệt từ năm 2011 với 07 Viện và Trung tâm nghiên cứu chuyên đề có trụ sở tại
Hà Nội và 06 Viện và Trung tâm nghiên cứu vùng với hệ thống rừng nghiên
cứu, thực nghiêm trên 10.000 ha phân bố ở các vùng sinh thái chính trong cả
nước.
Trường Đại học Lâm nghiệp có 03 Khoa chuyên ngành và 5 Viện nghiên
cứu trực thuộc, ngoài chức năng đào tạo còn tham gia nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực khoa học của ngành.

Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, được thành lập nhằm huy động các
nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương
xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác
BV&PTR; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn. Quỹ hoạt động
không vì mục đích lợi nhuận, với chức năng huy động, vận động, quản lý và
điều phối các nguồn lực để phục vụ công tác quản lý, BV&PTR của ngành lâm
nghiệp, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.

Viện Điều tra quy hoạch rừng có 03 Trung tâm và 06 Phân viện trực thuộc
cũng tham gia các hoạt động KHCN của ngành trên phạm vi cả nước. Ngoài
ra, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ lâm nghiệp còn các
Viện, Trường Đại học khác như Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,
Đại học Thái Nguyên, Đại học Tây Nguyên, Đại học Tây Bắc, Đại học Nông
Lâm Đông Bắc,..

Đến nay, đã thành lập được hệ thống Quỹ, bao gồm Quỹ trung ương trực
thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; và 45 Quỹ cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quyết
định thành lập, trong đó 11 Quỹ trực thuộc UBND cấp tỉnh, 34 Quỹ trực thuộc
Sở NN&PTNT. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Hội đồng quản
lý Quỹ, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng chuyên môn; 38 Quỹ tỉnh
đã ổn định bộ máy tổ chức, thành lập các phòng ban chuyên trách, có trụ sở
riêng, đi vào hoạt động, một số Quỹ đã thiết lập chi nhánh Quỹ cấp huyện để
thực hiện chi trả DVMTR.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động lâm nghiệp, khuyến khích
và hỗ trợ thành lập các hội, hiệp hội về lâm nghiệp, ngoài các tổ chức đã có
truyền thống từ lâu như Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam (VIFA),
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES). Hội Chủ rừng Việt Nam
được thành lập theo Quyết định số 2905/QĐ-BNV ngày 22/8/2016 của Bộ
Nội vụ, là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp đại diện cho khoảng 1,5 triệu
hộ gia đình, 10.000 cộng đồng dân cư thôn bản được giao rừng và hàng
trăm ban quản lý RĐD, RPH và các công ty lâm nghiệp; nhằm tập hợp, hỗ
trợ, giúp đỡ nhau trong quản trị rừng, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ
rừng, góp phần vào phát triển lâm nghiệp.

Đến hết 2019 hệ thống Quỹ đã thu ủy thác được 13.958 tỷ đồng tiền
DVMTR để hỗ trợ công tác bảo vệ trên 6 triệu ha rừng thuộc lưu vực chi trả
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3.7. Thành lập các hiệp hội lâm nghiệp
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4. Công tác quy hoạch, kế hoạch và giám sát  
- Rà soát quy hoạch 3 loại rừng và xác định lâm phận quốc gia: Theo định
hướng Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020,
Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015),
Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội khóa XIII về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 20162020, tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 là
16,245 triệu ha, trong đó: đất RPH 4,618 triệu ha, đất RĐD 2,359 triệu ha, đất
RSX 9,268 triệu ha. Tổng hợp kết quả phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng của các
địa phương giai đoạn 2006 - 2010 có 16.247.492 ha diện tích đất quy hoạch
phát triển lâm nghiệp, cơ bản thống nhất với số liệu quy hoạch đất lâm nghiệp
cả nước được Quốc hội thông qua6.
- Công tác lập quy hoạch giai đoạn 2006 - 2020: đã có những chuyển biến
tích cực gắn với định hướng phát triển chung của ngành lâm nghiệp cũng như
của địa phương. Việc điều chỉnh quy hoạch cơ bản phù hợp với nhu cầu phát
triển kinh tế lâm nghiệp cũng như công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa
dạng sinh học trong giai đoạn này.
- Công tác thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng: thực
hiện Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”
theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ,
Thông tư số 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/01/2014; Quyết định
số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 của Bộ NN&PTNT; Ngoài ra, Bộ
NN&PTNT đã tổ chức thực hiện điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 5
năm và hàng năm. Kết quả các dự án đã xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài
nguyên rừng trên cả nước, phục vụ công tác theo dõi, giám sát tài nguyên rừng
và quản lý, phát triển lâm nghiệp.
- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá gắn với lập kế hoạch lâm nghiệp:
Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp (FORMIS) đã thiết lập được một
hệ thống nền cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trong cả nước
tích hợp với kết quả chương trình tổng điều tra, kiểm kê rừng và các dữ liệu
cập nhật diễn biến rừng, dữ liệu tiềm năng về REDD+, dữ liệu giống cây trồng
lâm nghiệp, dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng,… Hệ thống Giám sát và
theo dõi diễn biến rừng (FMS) do Dự án Trường Sơn Xanh hỗ trợ, cho phép kết
nối tự động tới công cụ phát hiện thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh đồng thời gửi tới
kiểm lâm và các chủ rừng lớn trên địa bàn mỗi tỉnh. Hệ thống FMS đã tích hợp
dữ liệu về tài nguyên rừng, ranh giới, quy hoạch 3 loại rừng, hiện trạng rừng;
6 Báo cáo số 243 /BC-CP Tổng kết thực hiện Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” và Kế hoạch
bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 ngày 26 tháng 10 năm 2011
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có thể xem diễn biến rừng một cách trực quan và dễ dàng.
- Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá Chương trình mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020: Triển khai thực hiện
Chương trình, Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Bộ NN&PTNT xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ
của Chương trình và chỉ tiêu thực hiện của ngành Lâm nghiệp, hệ thống được
thiết lập để tổng hợp, báo cáo từ cấp huyện, tỉnh đến cấp Trung ương, cho phép
quản lý, tra cứu, tổng hợp, truy xuất các dữ liệu báo cáo theo yêu cầu, gắn cơ
sở dữ liệu công tác thống kê ngành lâm nghiệp; các chỉ tiêu báo cáo định kỳ
của ngành.
- Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp 5 năm:
Để theo dõi, giám sát, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch ngành nông
nghiệp, Bộ NN&PTNT đã ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá thực hiện Kế
hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 1621/QĐ-BNN-KH ngày
10/7/2012) với 161 chỉ số, trong đó, ngành lâm nghiệp có 21 chỉ số; giai đoạn
2016 - 2020, bộ chỉ số gồm 81 chỉ số, trong đó lĩnh vực lâm nghiệp, có 14 chỉ
số.
- Ngoài ra, ngành lâm nghiệp triển khai các tiêu chí đánh giá cơ cấu lại
ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày
19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai theo dõi, tổng hợp, đánh giá
kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo Quyết
định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ NN&PTNT.
- Giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn
2006 – 2020, trong giai đoạn 2006 - 2010 được thực hiện theo bộ chỉ số gồm
72 chỉ tiêu được phát triển trên cơ sở bộ chỉ số giám sát ngành lâm nghiệp
do Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) xây dựng từ năm 2004; trong Hệ
thống thông tin giám sát ngành Lâm nghiệp (FOMIS) với 36 chỉ tiêu. Báo cáo
về ngành lâm nghiệp năm 2006 với hệ thống chỉ tiêu nêu trên được xem là báo
cáo cơ sở để theo dõi, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp
giai đoạn 2006 – 2020, trong đó các chỉ tiêu được phân thành 04 nhóm: (i) Mục
tiêu tổng quát có 04 chỉ tiêu; (ii) các mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi
trường có 13 chỉ tiêu; iii) các chỉ tiêu thực hiện theo các chương trình có 47 chỉ
tiêu; và iv) các chỉ tiêu đầu vào gồm 08 chỉ tiêu. Trong 72 chỉ tiêu có 15 chỉ tiêu
tại thời điểm đó chưa có số liệu được gọi là “chỉ tiêu tương lai”7. Năm 2010, Bộ
NN&PTNT với sự hỗ trợ của FSSP đã xây dựng “Báo cáo tiến độ ngành Lâm
nghiệp 2006 - 2010” nhằm phân tích sự thay đổi của ngành lâm nghiệp trong 5
năm đầu thực hiện chiến lược và đưa ra các khuyến nghị. Theo dự kiến, “Báo
cáo tiến độ ngành Lâm nghiệp 2006 - 2010” là báo cáo tiến độ thứ nhất để đánh
7 Bộ NN-PTNT, FSSP. Báo cáo tiến độ ngành Lâm nghiệp 2006 - 2020. 12-2010
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giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020,
tiếp theo sẽ là báo cáo thứ 2 vào năm 2015 và báo cáo thứ 3 năm 20208. Tuy
nhiên, từ năm 2010 trở về sau, việc giám sát, đánh giá các hoạt động của ngành
lâm nghiệp không được tiếp tục thực hiện một cách đầy đủ và có hệ thống với
bộ chỉ tiêu đã thiết lập mà theo mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, kế
hoạch trong từng giai đoạn như đã nêu trên.
5. Phát triển khoa học công nghệ lâm nghiệp
Nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006
- 2020, Bộ NN&PTNT đã ban hành và tổ chức thực hiện Chiến lược nghiên
cứu lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020 theo Quyết định số 78/2008/
QĐ-BNN ngày 01/7/2008. Trong giai đoạn 2006 - 2020, gần 300 đề tài cấp Nhà
nước và cấp Bộ đã được thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của ngành
như công nghệ sinh học và giống cây rừng, CBLS, trồng rừng,... Kết quả nghiên
cứu đã đóng góp tích cực vào các thành tựu của ngành về tỷ lệ che phủ rừng, giá
trị xuất khẩu lâm sản, các nguồn tài chính đa dạng cho phát triển lâm nghiệp:
- Đã chọn, tạo được nhiều giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng, giai
đoạn 2006 - 2020 đã có 249 giống được công nhận; năng suất rừng trồng bình
quân năm 2019 khoảng 15 m3/ha/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2009, rừng
trồng thâm canh các giống được công nhận đạt 20 - 25 m3/ha/năm; góp phần
vào sự thành công của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, kế hoạch BV&PTR,
Chương trình 886, nâng cao độ che phủ rừng, nâng cao năng suất, chất lượng
và hiệu quả rừng trồng sản xuất.
- Cung cấp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng Việt
Nam; phục vụ việc xây dựng các chương trình, chiến lược, đề án, dự án về bảo
vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp.
- Phục vụ tích cực cho công tác quy hoạch và quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn
thiên nhiên, đa dạng sinh học, phát huy vai trò phòng hộ của rừng; bảo vệ môi
trường; góp phần kiểm kê phát thải khí nhà kính, xây dựng đường phát thải
tham chiếu phục vụ thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu.
- Thực hiện Đề án quốc gia về bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai
đoạn 2006 – 2020; cung cấp cơ sở khoa học cho gây trồng và phát triển cây bản
địa cho trồng rừng phòng hộ và trồng rừng gỗ lớn; nông lâm kết hợp và LSNG;
QLRBV; Phát triển các DVMTR.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ngành,
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
8 Bộ NN-PTNT, FSSP. Báo cáo tiến độ ngành Lâm nghiệp 2006 - 2020. 12-2010
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- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về QLRBV, chuỗi hành trình sản
phẩm và bộ tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ.
6. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực
Đội ngũ cán bộ khoa học, đào tạo và nghiên cứu của ngành được gia tăng về
số lượng và nâng cao năng lực thông qua đào tạo chính quy trong nước và ở nước
ngoài, nhất là đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao.
- Về đào tạo chính quy bậc đại học giai đoạn 2006 - 2019, số sinh viên tốt
nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp là 8.060 sinh viên, bình quân đạt 575
sinh viên/năm; Đại học Nông lâm Thái Nguyên có 1.479 sinh viên tốt nghiệp
trong giai đoạn 2007 - 2019, bình quân 114 sinh viên/năm. Trường Đại học
Nông Lâm Bắc Giang có 185 sinh viên tốt nghiệp ngành lâm nghiệp giai đoạn
2013 - 2019. Ngoài ra, một số Trường khác cũng đào tạo bậc đại học về lâm
nghiệp như: Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; Đại học Nông Lâm Huế;
Đại học Tây Nguyên; Đại học Tây Bắc.
- Về đào tạo sau đại học: Trong giai đoạn 2006 - 2019, các cơ sở đào tạo lâm
nghiệp đã đào tạo được gần 200 tiến sĩ lâm nghiệp. Ngoài ra, riêng Trường Đại
học Lâm nghiệp và Viện KHLN Việt nam đã cử gần 200 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ
ở nước ngoài. Về đào tạo bậc cao học trong giai đoạn 2006 - 2019, riêng Trường
Đại học Lâm nghiệp và Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã đào tạo được 2.148
thạc sỹ lâm nghiệp và công nghệ sinh học.
- Các cơ sở đào tạo còn tổ chức đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kỹ thuật các cấp trong toàn ngành, nhất
là các địa phương, góp phần đáng kể nâng cao trình độ cán bộ của ngành.
- Công tác khuyến lâm: Thực hiện Đề án phát triển khuyến lâm giai đoạn
2008 - 2010 và định hướng đến 2020 theo Quyết định số 832/QĐ-BNN-KHCN
ngày 17/3/2008 của Bộ NN&PTNT, hệ thống khuyến lâm được hình thành từ
Trung ương đến địa phương đã góp phần thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật,
thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực của người dân và các chủ rừng; hình
thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đào tạo về kiến thức quản lý và các
hoạt động tài chính vi mô; hơn 80% số hộ nông dân vùng nguyên liệu giấy đã
biết áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh đạt năng suất 15- 20m3/năm, nhiều
mô hình nông lâm kết hợp cho thu hoạch bình quân 8 - 10 triệu đồng/ha/năm;
mô hình vườn rừng thu hoạch 10 - 15 triệu đồng/ha/năm.
Hạn chế, thách thức: Hầu hết các ngành đào tạo lĩnh vực lâm nghiệp của
các trường đại học, cao đẳng đều gặp khó khăn trong tuyển sinh; sinh viên tốt
nghiệp các trường đại học, cao đẳng thuộc ngành lâm nghiệp khó tìm được
việc làm phù hợp do thiếu một số kiến thức và kỹ năng cần thiết, chậm thích
nghi với môi trường mới. Một số chỉ tiêu của Chiến lược chưa đạt, như: đào tạo
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chính quy 5.000 sinh viên/năm; 01 đến 02 trường đạt chuẩn quốc tế.
7. Phát triển hợp tác quốc tế
Trong giai đoạn 2006 – 2020, hành lang pháp lý và môi trường đầu tư
không ngừng được cải thiện và ngày càng thuận lợi đã thu hút nguồn vốn đầu
tư trực tiếp (FDI) từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực chế
biến và thương mại lâm sản, các doanh nghiệp FDI chiếm 4,97% tổng số doanh
nghiệp CBLS cả nước với tăng trưởng bình quân 5,79%/năm.
Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu được quan tâm và góp phần
quan trọng vào nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất và khẳng định
vị thế của KHCN lâm nghiệp Việt Nam, như: Chương trình tiên tiến bậc đại
học ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên hợp tác giữa Trường Đại học Lâm
nghiệp và Trường Đại học Colorado, Hoa Kỳ từ năm 2010, đến nay đã đào tạo
được hơn 200 kỹ sư; Chương trình thạc sỹ quốc tế ngành lâm nghiệp hợp tác
với Đức, Lào, Campuchia từ năm 2017 đến năm 2019 đã tuyển được 29 học
viên từ 6 nước.

Việt Nam và EU đã ký Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) ngày 19/10/2018;
tạo cơ hội mở rộng thị trường, cải thiện thể chế về quản lý rừng, giải quyết
tình trạng khai thác và thương mại gỗ trái phép, góp phần phát triển bền vững
ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam.
8. Huy động nguồn lực thực hiện chiến lược
8.1. Nhu cầu vốn thực hiện chiến lược
Tổng nhu cầu vốn toàn giai đoạn 2006 - 2020 cho Chiến lược là 106.759
tỷ đồng, trong đó: nhu cầu từ 2006 - 2010 là 33.885 tỷ đồng, từ 2011 - 2020 là
72.873 tỷ đồng.
8.2. Kết quả huy động vốn
Kết quả huy động nguồn tài chính cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2006 –
2020 được thể hiện qua bảng sau:

Một số dự án hợp tác quốc tế về xây dựng khung chương trình đào tạo đã
được thực hiện như: Chương trình về biến đổi khí hậu vùng do USAID tài trợ;
Chương trình về Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) do
UNEP tài trợ; Chương trình về QLRBV và Kinh tế sinh học được tài trợ bởi
Chương trình Erasmus+.
Bộ NN&PTNT và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cơ
quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác Các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) đã
ký kết Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) ngày
22/10/2020. Với Thỏa thuận này, Việt Nam chuyển nhượng 10,3 triệu tấn
CO2e giảm phát thải từ rừng tại 06 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thu về 51,5 triệu
USD từ Cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp9.
Về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu giai đoạn 2006 - 2019: Viện Khoa
học Lâm nghiệp đã thực hiện 17 dự án quốc tế với sự tài trợ của các tổ chức
SIDA, EU, CIFOR, FAO, ICRAF, JICA, APFNET, Tropenbos,...; Trường Đại
học Lâm nghiệp đã triển khai 14 chương trình, dự án quốc tế và hơn 20 đề tài
nghiên cứu khoa học được Quỹ Ruford, IFS tài trợ, góp phần nâng cao năng
lực, tăng cường cơ sở vật chất và khẳng định vị thế của KHCN lâm nghiệp Việt
Nam.
9 Việt Nam đã tham gia REDD+ từ năm 2008 và tới nay đã có trên 40 dự án lớn nhỏ tại Việt
Nam được triển khai, tạo nền tảng về mặt thể chế, chính sách và kỹ thuật cho REDD+ để tiến
tới thực hiện các hoạt động REDD+ và chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải (hấp thụ và
lưu giữ các bon của rừng).
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Bảng 1. Kết quả huy động nguồn tài chính cho ngành lâm nghiệp
giai đoạn 2006 - 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng
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394

100

0

0

4.845

23.470

6

2011

4.185
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2.801
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31
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Tổng 2016-2020

54.336
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125.638
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16.759

1.984

12.518 69.896

Nguồn: Tổng cục lâm nghiệp

Tổng nguồn tài chính huy động thực hiện Chiến lược giai đoạn 2006 2020 là 125.638 tỷ đồng, đạt 118% so với nhu cầu vốn dự kiến ban đầu. Trong
giai đoạn 2006 – 2010, các nguồn vốn huy động thực hiện chiến lược đạt tỷ lệ
100%. Giai đoạn 2011 – 2020, nguồn tài chính huy động thực tế cao hơn nguồn
vốn dự kiến trong chiến lược do từ năm 2010 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, theo hướng
nâng mức hỗ trợ hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng:
- Giai đoạn 2011 - 2015, triển khai Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng,
định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tăng so
với giai đoạn 2006-2010, cụ thể:
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+ Hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng: Tăng từ 100.000 đồng/ha/năm (năm
2006) lên bình quân 200.000 đồng/ha/năm (Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg
ngày 20/9/2010).
+ Trồng rừng phòng hộ đặc dụng: tăng từ 6 - 10 triệu đồng/ha (Quyết định
số 164/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008) lên tối đa 15 triệu đồng (Quyết định số
60/2010/QĐ-TTg ngày 20/9/2010).
+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn: tăng từ 3 triệu đồng/ha (Quyết định số 147/2007/
QĐ-TTg ngày 10/09/2007) lên 4,5 triệu đồng/ha (Quyết định số 66/2011/QĐTTg ngày 09/12/2011).
+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ nhỏ: tăng từ 2 triệu đồng/ha (Quyết định số 147/2007/
QĐ-TTg ngày 10/09/2007) lên 3 triệu đồng/ha (Quyết định số 66/2011/QĐTTg ngày 09/12/2011).
+ Ngoài ra một số định mức hỗ trợ về hỗ trợ cây giống, khuyến lâm, đầu
tư vườn giống, đường lâm nghiệp, hỗ trợ chi phí vận chuyển chế biến gỗ, cũng
tăng so với giai đoạn trước.
- Giai đoạn 2016 - 2020, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm
nghiệp bền vững, tiếp tục tăng định mức đầu tư và hỗ trợ đầu tư cho công tác
bảo vệ và phát triển rừng theo các chính sách, cụ thể:
+ Hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng: Tăng lên bình quân 300.000 đồng/
ha/năm (Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016); đối với các xã
tại khu vực II, III lên 400.000 đồng/ha (Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày
09/9/2015); khu vực ven biển gấp 1,5 lần mức khoán bình quân (Nghị định số
119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016).
+ Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: tăng lên 30 triệu đồng/ha (Quyết định
số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016); theo dự toán được duyệt (Nghị định số
75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015).
+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn: tăng lên 8 triệu đồng/ha (Quyết định số 38/2016/
QĐ-TTg ngày 14/9/2016).
+ Hỗ trợ trồng rừng gỗ nhỏ: tăng lên 5 triệu đồng/ha (Quyết định số
38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016).
+ Ngoài ra một số định mức hỗ trợ về khoanh nuôi tái sinh rừng; cây giống,
khuyến lâm, đầu tư vườn giống, đường lâm nghiệp, hỗ trợ chi phí vận chuyển
chế biến gỗ, cũng tăng so với giai đoạn trước.
- Nguồn tài chính huy động chưa bao gồm vốn tín dụng giai đoạn 20162019 và đến cuối tháng 9/2020, cụ thể như sau:
+ Kết quả cho vay ngành lâm nghiệp theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP
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ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 55/2015/NĐ-CP: Tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2016 2019 đạt 18%. Đến ngày 30/9/2020 dư nợ tín dụng đạt 105.028 tỷ đồng, tăng
4,53% so với 31/12/2019, trong đó: (i) dư nợ cho vay trồng, chăm sóc, BVR
đạt 18.530 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng dư nợ cho vay ngành lâm nghiệp; (ii) dư
nợ cho vay phục vụ thu mua, tiêu thụ, chế biến, bảo quản lâm sản đạt 77.935
tỷ đồng, chiếm 74,2% tổng dư nợ cho vay ngành lâm nghiệp.
+ Kết quả cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định
số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ: Giai đoạn từ 2017 - 2019,
doanh số cho vay chương trình đạt 361 tỷ đồng với 8.220 khách hàng vay vốn.
Đến ngày 30/9/2020, dư nợ cho vay đạt trên 424 tỷ đồng, tăng 21,9% so với
cuối năm 2019 với 9.470 khách hàng còn dư nợ.
+ Kết quả cho vay phát triển trồng rừng sản xuất theo Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ: Doanh số cho vay theo
chương trình từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2019 đạt 2.715 tỷ đồng cho
376.022 khách hàng. Đến ngày 30/9/2020, dư nợ cho vay đạt gần 688 tỷ đồng
với 16.111 khách hàng còn dư nợ.

Vườn ươm cây giống
Nguồn: Nguyễn Văn Diễn
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Quang cảnh tại VQG Cát Tiên - Bàu Sen
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 đề ra 05
chương trình để triển khai thực hiện, gồm: (1) Chương trình quản lý và phát
triển rừng bền vững; (2) Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
và phát triển dịch vụ môi trường; (3) Chương trình chế biến và thương mại
lâm sản; (4) Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm; (5)
Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành lâm
nghiệp. Tuy nhiên, do bối cảnh và tình hình thực tế nên 05 chương trình này
không được triển khai thực hiện theo thiết kế ban đầu mà những nội dung cơ
bản của nó được thực hiện gián tiếp trong từng giai đoạn thông qua 03 chương
trình lớn1 và các đề án của ngành lâm nghiệp. Do vậy, việc phân tích, đánh giá
kết quả thực hiện của các chương trình, đề án cơ bản được tổng hợp, lồng ghép
vào phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến
lược theo ba trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường tại Mục IV và kết quả thực
hiện 03 chương trình lớn của ngành theo từng giai đoạn được tổng hợp tại Phụ
lục V. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính theo 05 Chương trình
và theo giai đoạn như sau:

1 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ
tướng Chính phủ; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày
09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; và Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền
vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ.
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1. Kết quả thực hiện 05 Chương trình của Chiến lược
1.1. Chương trình quản lý và phát triển rừng bền vững
- Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo từng giai
đoạn, trên cơ sở Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội;
Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội; tổng diện tích
đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 tương đối ổn định; Cơ cấu
3 loại rừng có sự thay đổi theo hướng giảm diện tích phòng hộ và tăng diện tích
rừng sản xuất; diện tích rừng đặc dụng cơ bản ổn định.
- Tổng diện tích rừng đã giao cho các chủ quản lý là 11,615 triệu ha, chiếm
79,5% tổng diện tích đất có rừng, trong đó, diện tích rừng giao cho cộng đồng,
hộ gia đình chiếm 29,1% tổng diện tích đất có rừng; Diện tích rừng chưa giao,
tạm thời giao cho UBND xã quản lý là 2,993 triệu ha, chiếm 20,5% tổng diện
tích đất có rừng;
- Đến năm 2019 đã có 266.974 ha được cấp CCR bền vững tại 24 địa phương,
trong đó năm 2019 đã cấp chứng chỉ được 43.691 ha tại 11 tỉnh với 15 chủ rừng;
đến năm 2020 ước đạt 280 nghìn ha, không đạt mục tiêu đề ra của Chương trình;
- Từ năm 2006 đến 2019, trung bình hàng năm cả nước trồng được hơn
227.500 ha rừng trồng tập trung, trong đó 90% là RSX; trong đó: 90% là cây
Keo lai và Keo tai tượng; còn lại là cây bản địa; hàng năm trồng bình quân trên
60 triệu cây phân tán.

giảm qua các năm; Về quản lý xuất nhập khẩu các loài động thực vật hoang dã
được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ.
- Lực lượng kiểm lâm được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; có
63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Chi cục Kiểm lâm; 451
hạt kiểm lâm; với 4.095 cán bộ kiểm lâm địa bàn; ngoài ra còn có 69 Hạt Kiểm
lâm rừng đặc dụng và 14 hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ với 1.850 biên chế;
Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm
lâm thường xuyên được quan tâm.
- Đến 2019 có 512/1.093 chủ rừng là tổ chức đã thành lập lực lượng bảo vệ
rừng chuyên trách với tổng số 6.590 người, trong đó có 230 viên chức và 4.560
lao động hợp đồng; cả nước đã hình thành được 42.000 tổ đội quần chúng bảo
vệ rừng.
- Đã ban hành các cơ chế, chính sách về hỗ trợ cho các cộng đồng tham gia
quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện đồng quản lý rừng góp phần bảo vệ hiệu quả
diện tích rừng;
- Đến năm 2019, cả nước có 395 ban quản lý RĐD, RPH (164 ban quản
lý RĐD; 231 ban quản lý RPH) đang quản lý khoảng 48% diện tích đất lâm
nghiệp (diện tích RĐD năm 2019 là 2,161 triệu ha; diện tích RPH là 4,646 triệu
ha), đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng trên cạn, trên biển và đất
ngập nước, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động,
thực vật quý, hiếm, có nguy cơ bị đe dọa.

- Năng suất rừng trồng bình quân khoảng 15 m3/ha/năm, tăng 1,5 lần so với
năm 2009 (khoảng 10m3/ha/năm); đối với rừng trồng thâm canh các giống tiến
bộ kỹ thuật, giống quốc gia đạt bình quân 20 - 25 m3/ha/năm;

- Triển khai hiệu quả công tác bảo tồn loài thông qua các đề án, dự án, kế
hoạch bảo tồn các loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng; hiện nay cả nước có 07
Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã trực thuộc 03 Vườn Quốc gia và 02 Chi
cục Kiểm lâm.

- Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng liên tục tăng qua các giai đoạn,
từ 3,01 triệu m3 năm 2006 lên 19,5 triệu m3 năm 2019, gấp 6,5 lần, ước năm 2020
đạt 20,5 triệu m3, đã tạo điều kiện chủ động nguồn nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến, từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, góp phần
giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng thời tạo ưu thế cạnh tranh
cho các sản phẩm gỗ của Việt Nam.

- Xây dựng, tổ chức triển khai Chương trình quốc gia về giảm phát thải
khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ
lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+)
đến năm 2030; các chương trình, đề án về bảo vệ và phát triển rừng ứng phó
biến đổi khí hậu.

- Triển khai công tác quản lý rừng, kiểm kê rừng; củng cố và cập nhật cơ
sở dữ liệu tài nguyên rừng; ứng dụng công nghệ trong theo dõi diễn biến rừng.
1.2. Chương trình bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các
dịch vụ môi trường
- Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được tăng
cường, diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng
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- Đến 2019, cả nước có 45 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, trong
đó 11 Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, 34 Quỹ trực thuộc sở NN và PTNT; Tổng
số tiền đã thu được 13.958 tỷ đồng tiền DVMTR từ 871 hợp đồng ủy thác chi
trả DVMTR, bình quân mỗi năm thu 1.550 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng
đầu tư cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020. Diện tích rừng cung ứng
DVMTR không ngừng tăng lên: năm 2011 là 1,2 triệu ha, năm 2015 là 5,2 triệu
ha và tiếp tục tăng lên trên 6 triệu ha vào năm 2019), chiếm trên 43% tổng diện
tích rừng cả nước.
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1.3. Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản
- Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng trưởng mạnh, từ 2,17 tỷ USD năm 2006
lên 11,31 tỷ năm 2019, ước năm 2020 đạt trên 13 tỷ USD, bình quân trên
12,8%/năm, vượt 1,5 lần so với mục tiêu Chiến lược; sản phẩm gỗ và lâm sản
đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp nói riêng và
của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung. Việt Nam trở thành nước
xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản xếp thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và thứ nhất
Đông Nam Á; uy tín của sản phẩm gỗ Việt Nam đã từng bước được khẳng định
trên thị trường quốc tế.
- Đến năm 2019 sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam đã có mặt tại hơn
140 quốc gia và vùng lãnh thổ; tập trung vào 5 thị trường chủ yếu là Hoa Kỳ
(43%), Trung Quốc (14,6%), Nhật Bản (14,1%), EU (gần 10%); Hàn Quốc
(8,2%).
- Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều thành phần
kinh tế, tăng số doanh nghiệp từ 2.536 doanh nghiệp năm 2006 lên khoảng
5.500 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản năm 2019 và có trên 300 làng nghề
gỗ đang hoạt động với hàng chục nghìn hộ gia đình tham gia sản xuất đồ gỗ.
- Đến năm 2019 tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm gỗ của thị trường trong
nước ước đạt khoảng 3,5 - 3,8 tỷ USD; Tuy nhiên, các sản phẩm đồ gỗ nội,
ngoại thất của doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng được thị trường nội địa.
- Giá trị xuất khẩu LSNG giai đoạn 2010 - 2019 tăng trưởng trung bình
trên 13%/năm, thấp hơn so với mục tiên Chiến lược là bình quân 15 - 20%/
năm. Năm 2010 xuất khẩu đạt 203 triệu USD, đến năm 2019 là 663 triệu USD,
đạt trên 82% so với mục tiêu Chiến lược là 0,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, ngành chế biến và thương mại lâm sản vẫn chưa có nhiều sản
phẩm chế biến sâu; giá trị gia tăng còn thấp; chưa có sự liên kết giữa cung cấp
nguyên liệu và công nghiệp chế biến; chưa tạo được nhiều vùng nguyên liệu
tập trung và chưa chủ động được nguồn nguyên liệu; công nghiệp phù trợ còn
chưa đáp ứng được nhu cầu, còn phải nhập khẩu, do vậy chi phí giá thành tăng
cao; chưa hình thành các chuỗi cung ứng đồng bộ, hoàn chỉnh, nhất là truy xuất
nguồn gốc theo hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp.
1.4. Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm
- Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt
Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008 của
Bộ NN&PTNT.
- Trong giai đoạn 2006 - 2020, gần 300 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ đã
được thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của ngành như công nghệ
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sinh học và giống cây rừng, CBLS, trồng rừng/phục hồi rừng và đã đóng góp tích
cực vào các thành tựu của ngành về tỷ lệ che phủ rừng, giá trị xuất khẩu lâm sản,
các nguồn tài chính đa dạng cho phát triển lâm nghiệp. Trong giai đoạn này có
249 giống được công nhận, năng suất rừng trồng bình quân năm 2019 đạt khoảng
15 m3/ha/năm.
- Đội ngũ cán bộ khoa học, đào tạo và nghiên cứu của ngành được gia tăng
về số lượng và nâng cao năng lực thông qua đào tạo chính quy trong nước và ở
nước ngoài, nhất là đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao. Bình quân giai đoạn
2016 - 2019, số sinh viên tốt nghiệp đại học, chuyên ngành lâm nghiệp của một
số trường đại học khoảng 740 sinh viên/năm; gần 200 tiến sĩ lâm nghiệp. Ngoài
ra, riêng Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam đã
cử gần 200 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài. Về đào tạo bậc cao học trong
giai đoạn 2006 - 2019, riêng Trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Nông lâm
Thái Nguyên đã đào tạo được 2.148 thạc sỹ lâm nghiệp và Công nghệ sinh học.
- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu được quan tâm và góp phần
quan trọng vào nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất và khẳng định vị
thế của KHCN lâm nghiệp Việt Nam.
- Triển khai Đề án phát triển khuyến lâm giai đoạn 2008 - 2010 và định
hướng đến 2020 tại Quyết định số 832/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/3/2008 của
Bộ NN&PTNT; Các mô hình khuyến lâm đã trồng được khoảng 86 ngàn ha
rừng trên 40 tỉnh, chủ yếu là các tỉnh Miền núi phía bắc, Miền Trung và Tây
nguyên với trên 58.350 hộ tham gia;
Như vậy, việc nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và
hiệu quả trồng rừng sản xuất, QLRBV và hài hòa các quy chuẩn, đáp ứng yêu
cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác đào tạo và khuyến lâm đã góp phần
nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩ của rừng và nghề rừng, nâng cao
năng lực, trình độ sản xuất kinh doanh và quản lý ngành; mặc dù còn một số
chỉ tiêu chiến lược chưa thể đạt được. Tuy vậy, mối liên kết giữa nghiên cứu,
đào tạo và khuyến lâm chưa thật sự hiệu quả, khả năng ứng dụng của các kết
quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vào thực tiễn còn hạn chế
và thiếu tính bền vững.
1.5. Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám
sát ngành.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tiếp tục tạo khung pháp lý để
các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện phát triển lâm nghiệp; dự án
661; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình mục tiêu phát triển lâm
nghiệp bền vững, trong đó: giai đoạn 2006 - 2010, đã ban hành 100 văn bản;
giai đoạn 2011-2015 đã ban hành 48 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh
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vực lâm nghiệp; giai đoạn 2016-2020 đã xây dựng, trình ban hành Luật Lâm
nghiệp, 06 Nghị định và 11 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
- Trước năm 2019, Chiến lược phát triển lâm nghiệp được bắt đầu triển khai
thực hiện trên cơ sở Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; từ 01/01/2019
được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Luật Lâm nghiệp. Việc tổ chức lại và nâng
cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo hướng thống
nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; làm rõ chức năng,
nhiệm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ
lâm nghiệp đã được cụ thể hóa trong từng giai đoạn.
- Các chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham
gia bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trong, ngoài
nước tham gia đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế lâm nghiệp đã liên tục được
phát triển và cập nhật từ 2006 đến nay, một số chính sách nổi bật như chính
sách chi trả DVMTR; BV&PTR gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển kinh
tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,...
- Triển khai sắp xếp 136 công ty lâm nghiệp: 03/03 công ty chuyển thành
Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh; 59/60 công ty Chuyển thành Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà
nước thực hiện nhiệm vụ công ích; 09/30 công ty Cổ phần hóa; 08/22 công
ty Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; 05/05 công ty Chuyển
thành Ban quản lý rừng; 09/16 công ty Giải thể.
- Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá gắn với lập kế hoạch lâm nghiệp;
triển khai công tác tổng hợp, theo dõi, đánh giá theo từng giai đoạn; triển khai
Dự án “Phát triển Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp tại Việt Nam”;
Hệ thống văn bản quy phạm, pháp luật, các cơ chế chính sách được ban
hành thời gian qua đã thể chế hoá kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước về xã hội hoá nghề rừng; tái cơ cấu lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ
rừng tự nhiên để phát triển bền vững, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu
nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Một số chính sách nổi bật, tạo
động lực cho phát triển ngành: BV&PTR gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững
và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chi trả DVMTR; sắp xếp đổi mới, nâng
cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; quản lý khai thác gỗ
rừng tự nhiên; khuyến khích đầu tư vào lâm nghiệp; quy chế quản lý rừng đặc
dụng, phòng hộ và rừng sản xuất; khôi phục, phát triển hệ thống rừng ven biển
thích ứng với biến đổi khí hậu,....
(Chi tiết đánh giá kết quả thực hiện 05 chương trình tại các Phụ lục V,
VI, VII, VIII, IX)
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2. Kết quả thực hiện theo giai đoạn
2.1. Giai đoạn 2006 - 2010
Giai đoạn 2006 - 2010, ngành lâm nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Nghị quyết số 73/2006/NQ-QH11 ngày
29/11/2006 của Quốc hội và Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ
tướng Chính phủ, trong đó, đã đạt được một số kết quả:
- Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 37,1% năm 2005 lên 39,5% năm 2010.
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng được 922.768 ha đạt 115% kế hoạch.
Trong đó, khoanh nuôi mới 519.768 ha, khoanh nuôi chuyển tiếp 403.000 ha; sau
5 năm thực hiện đã có 540.000 ha thành rừng.
- Trồng rừng được 1.140.630 ha đạt 114% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng
phòng hộ, đặc dụng 253.265 ha, trồng rừng sản xuất 887.365 ha.
- Về khai thác gỗ: triển khai thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên,
bình quân hàng năm khai thác khoảng 350.000 m3 gỗ/năm; sản lượng khai thác
gỗ rừng trồng đến năm 2010 đạt 5 triệu m3, trong đó, gỗ nhỏ chiếm 60 - 70%
được sử dụng chủ yếu để sản xuất giấy, ván nhân tạo, xuất khẩu dăm mảnh, tiêu
dùng trong dân, một phần nhỏ dành cho chế biến xuất khẩu.
- Về xuất khẩu gỗ và lâm sản: đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu gỗ và
lâm sản đạt đạt 3,55 tỷ USD; cả nước có 2.536 doanh nghiệp chế biến gỗ và
lâm sản, nguồn nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu ở nước ta chủ yếu vẫn
phải nhập từ bên ngoài.
- Triển khai thực hiện dự án đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho
trên 4,65 triệu lao động, 1,25 triệu hộ gia đình tham gia trực tiếp, với 38,6% số
hộ là hộ gia đình nghèo; ngoài ra đã cấp 3.255 tấn gạo cho đồng bào dân tộc tại
các huyện nghèo để hỗ trợ công tác bảo vệ rừng và trồng rừng thay thế nương
rẫy theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.
Triển khai thực hiện dự án, nhiều mô hình vườn rừng, nông lâm kết hợp có
hiệu quản cao đã xuất hiện ở các vùng trong cả nước; bước đầu triển khai thực
hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quyết định số 380/
QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đã thu được 234 tỷ đồng
từ các nhà máy thủy điện và cơ sở cung cấp nước sạch để thực hiện việc chi trả
cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng.
2.2. Giai đoạn 2011 - 2015
Thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-QH13 ngày 18/11/2011 của Quốc
hội khóa XIII về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị
quyết số 73/2006/QH11 về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Thủ tướng Chính
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phủ đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 phê duyệt Kế
hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương
trình mục tiêu quốc gia, một số kết quả đạt được như sau:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân đạt 6,0%/năm giai
đoạn 2011 - 2015, bằng xấp xỉ 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010;

lực cạnh tranh, phát triển lâm nghiệp toàn diện theo chuỗi giá trị, đảm bảo bền
vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Ngoài ra trong giai đoạn 2016 - 2020,
Bộ NN&PTNT đã triển khai thực hiện một số Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt như Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên
giai đoạn 2016 - 2025; Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; và các
đề án do Bộ NN&PTNT phê duyệt (Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; Đề án
trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác). Một
số kết quả nổi bật như sau:

- Trồng rừng tập trung 1,103 triệu ha, đạt 88,3% kế hoạch, trong đó: rừng
đặc dụng, phòng hộ 90,3 nghìn ha, đạt 60,2% kế hoạch; rừng sản xuất 991
nghìn ha, đạt 90,1% kế hoạch.

- Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 40,84% năm 2015 lên 41,89% năm
2019. Ước thực hiện năm 2020 đạt 42%, đạt mục tiêu đề ra của Chương trình
886.

- Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ tăng xấp xỉ 1,7 lần trong vòng
5 năm, từ 4,2 tỷ USD năm 2011 lên 7,1 tỷ USD năm 2015; đến năm 2015 có
khoảng 4.500 doanh nghiệp kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 5,73%/
năm; ước thực hiện đến năm 2020 tăng khoảng 5,2%/năm, chưa đạt mục tiêu
Chương trình 886 (5,5-6%).

- Sản lượng gỗ rừng trồng tăng hơn 2 lần, từ 5,16 triệu m3 năm 2011 lên 12,8
triệu m3 năm 2015, cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng, đáp ứng nhu cầu chế
biến gỗ trong nước và xuất khẩu, trong bối cảnh đóng cửa rừng tự nhiên.

- Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng từ 7,1 tỷ USD năm 2015 lên 11,38
tỷ USD năm 2019; ước năm 2020 đạt trên 13 tỷ USD, đạt 150% kế hoạch. Lâm
sản Việt Nam được xuất khẩu sang trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt
Nam đứng thứ 5 thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất
khẩu lâm sản.

- Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 39,7% năm 2011 lên 40,84% năm
2015, không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Khoán bảo vệ rừng tăng từ 2,6 triệu ha/năm giai đoạn 2006 - 2010 lên 4,9
triệu ha/năm giai đoạn 2011 - 2015;
- Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, liên kết liên doanh trong sản xuất
lâm nghiệp có hiệu quả đã được xây dựng, triển khai trên cả nước.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch đã góp phần tiếp tục tạo việc làm khoảng
1,0 - 1,2 triệu hộ gia đình với khoảng 4,5 - 5,0 triệu lao động tham gia trực tiếp,
trong đó các hộ nghèo, đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao chiếm tỷ lệ lớn.
- Thu DVMTR giai đoạn 2011 - 2015 đạt 5.226 tỷ đồng, đã tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ rừng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu
nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Các chủ rừng, hộ gia đình, cá
nhân nhận khoán bảo vệ rừng ngoài nguồn thu nhập từ các giá trị trực tiếp rừng
còn được hưởng tiền DVMTR.
2.3. Giai đoạn 2016 - 2020
Từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 886/
QĐ-TTg ngày 16/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 nhằm: tiếp tục phát huy những kết quả
đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để quản lý, bảo vệ, phát triển và sử
dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho
phát triển lâm nghiệp; tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 42% vào năm 2020; tiếp tục
chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và năng
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- Trồng rừng tập trung 1.173 nghìn ha, bình quân 235 nghìn ha/năm, đạt
115% nhiệm vụ của Chương trình, trong đó: Trồng rừng sản xuất 1.104 nghìn
ha, bình quân 220 nghìn ha/năm; Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ: 69,6 nghìn
ha, bình quân 14 nghìn ha/năm.
- Trung bình hàng năm cung cấp cây giống lâm nghiệp cho sản xuất khoảng
trên 700 triệu cây/năm.
- Năng suất rừng trồng cả nước đạt bình quân khoảng 15 m3/ha/năm; đối
với diện tích rừng trồng, rừng thâm canh các giống tiến bộ kỹ thuật, giống quốc
gia đạt bình quân 20 - 25 m3/ha/năm.
- Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng: tăng 5,7 triệu m3, tương ứng tăng 1,5
lần so với năm 2015, từ 12,8 triệu m3 năm 2015 lên khoảng 20,5 triệu m3 năm
2020. Khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ, thực hiện đóng cửa rừng
tự nhiên trên phạm vi toàn quốc từ năm 2016 đến nay.
- Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều thành
phần kinh tế, hiện có khoảng 5.500 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản.
- Tổng diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đến tháng 9/2020 đạt
283,3 nghìn ha, tại 28 địa phương;
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- Thu dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 11.285 tỷ
đồng, bình quân 2.260 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.
Kết quả thực hiện các Chương trình, đề án đã nâng cao tỷ lệ che phủ rừng,
góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên
tai; đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học; góp phần phát
triển kinh tế xã hội, có tác động lan tỏa đến sự phát triển của các ngành kinh tế
khác; tạo nguồn thu nhập, giúp cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống của người
dân, gắn với xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, góp phần xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Quang cảnh trên đỉnh Bidoup - Núi Bà
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thành tựu
Sau 15 năm tích cực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 thông qua nhiều chương trình, đề án khác
nhau, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đóng góp
to lớn vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; tạo sự thay đổi tích cực về nhận thức
của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên
rừng và ngành lâm nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước. So với
mục tiêu đề ra, đã có 12/20 chỉ tiêu chính đạt và vượt, trong đó có các chỉ tiêu
quan trọng đều hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra như tăng trưởng giá trị sản
xuất của ngành, kim ngạch xuất khẩu, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học,
góp phần bảo đảm an ninh môi trường và an sinh xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các
chỉ tiêu đánh giá là chưa đạt cũng đã tiệm cận sát ngưỡng đạt.

Vườn ươm cây giống
Nguồn: Nguyễn Văn Diễn
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Về kinh tế, đã thay đổi cơ cấu sản xuất lâm nghiệp theo hướng giá trị gia
tăng của chuỗi sản xuất lâm nghiệp thông qua các chỉ tiêu về cơ cấu diện tích
rừng trồng sản xuất, xã hội hóa về đầu tư và nguồn lực, lâm sản là một trong
những mặt hàng xuất khẩu chính của đất nước với tỷ lệ xuất siêu cao; giá trị
sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng ổn định 5,5 - 6%/năm; trồng rừng sản xuất
phát triển cả về diện tích và chất lượng, cung cấp trên 70% nguyên liệu gỗ cho
CBLS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và
LSNG năm 2020 ước đạt trên 13 tỷ USD, duy trì tăng trưởng cao và ổn định,
mức độ tham gia ngày càng nhiều vào chuỗi cung ứng giá trị thương mại lâm sản
toàn cầu; Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lâm sản thứ 5 trên thế giới, thứ
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2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á. Nguồn thu DVMTR đạt gần 3.000 tỷ đồng/
năm, trở thành một nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm
nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập
cho chủ rừng và người làm nghề rừng, được đánh giá là một trong 10 thành tựu
nổi bật của ngành Nông nghiệp và PTNT và được quốc tế ghi nhận.
Về an sinh xã hội, các hoạt động lâm nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng
5,0 triệu lao động; trong đó, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi,
vùng cao chiếm tỷ lệ lớn. Chính sách khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá
nhân và cộng đồng dân cư đã tạo nguồn thu nhập và sinh kế cho người dân; đời
sống của người dân từng bước được cải thiện; góp phần làm giảm số hộ nghèo
và xây dựng thành công mô hình nông thôn mới trong các vùng lâm nghiệp
trọng điểm. Công tác giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp có nhiều tiến bộ,
cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng diện tích giao cho
các tổ chức của nhà nước quản lý giảm và diện tích giao cho các thành phần
kinh tế ngoài nhà nước tăng lên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực được tích cực triển khai thực hiện, góp
phần tăng giá trị sản xuất của ngành, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý
nghĩa của rừng và nghề rừng, nâng cao năng lực, trình độ sản xuất kinh doanh
và quản lý ngành, nâng cao vị thế ngành lâm nghiệp.
Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng liên tục tăng, ước đạt 42% vào năm 2020,
được xác định là một chỉ tiêu quốc gia quan trọng; quản lý chặt chẽ và dừng khai
thác gỗ rừng tự nhiên; công tác BV&PTR có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm
pháp luật về BV&PTR giảm cả số vụ và mức độ thiệt hại ở giai đoạn sau so
với giai đoạn trước; diện tích, cơ cấu và chất lượng ba loại rừng (sản xuất,
phòng hộ và đặc dụng) đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển ngành lâm nghiệp,
bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát huy hiệu quả chức năng phòng
hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, chống xói mòn đất đai, sa mạc hóa và giảm
nhẹ thiên tai; đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh môi
trường; góp phần quan trọng thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với
Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh và các mục
tiêu phát triển bền vững.
Những thành tựu quan trọng của ngành lâm nghiệp đạt được là kết quả
của: (1) đổi mới về luật pháp và cơ chế chính sách trong 15 năm qua, thể hiện
rõ quan điểm của Đảng và nhà nước và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đời
sống xã hôi, đưa ngành lâm nghiệp có vị trí mới trong sản xuất kinh doanh theo
chuỗi giá trị lâm nghiệp; (2) đổi mới tổ chức quản lý ngành theo hướng cải
cách hành chính và hiện đại hóa, tinh giản, gọn; tổ chức sản xuất theo hướng
phát triển sản xuất ngoài quốc doanh đồng thời củng cố, đổi mới tổ chức sản
xuất lâm nghiệp quốc doanh; (3) đóng góp của khoa học, công nghệ, giáo dục,
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đào tạo, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng trong đổi mới ngành lâm
nghiệp, nâng cao sức sản xuất và giá trị gia tăng của ngành.
2. Tồn tại, hạn chế
Trong quy hoạch, tính đồng bộ, thống nhất giữa các ngành chưa cao, còn
chồng lấn giữa lâm nghiệp với các ngành khác như: thủy lợi vùng cao, du lịch,
thủy điện... ; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở địa phương còn hạn chế,
bất cập như chậm rà soát, bổ sung quy hoạch để đảm bảo tính khả thi. Quy hoạch
thiếu sự ổn định và thường bị điều chỉnh do nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh
tế, công nghiệp, sản xuất nông nghiệp cũng như các mục đích phát triển của các
ngành kinh tế khác của địa phương.
Mặc dù đã có quy hoạch phát triển lâm nghiệp nhưng việc quản lý đất lâm
nghiệp có nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn xảy ra tình trạng chồng lấn, tranh chấp
giữa hộ gia đình, cá nhân với các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Một số
địa phương chưa quyết liệt xử lý tình trạng xâm chiếm đất trái phép, thu hồi rừng
theo quy hoạch. Một số diện tích rừng và đất lâm nghiệp chồng lấn vẫn chưa được
xử lý dứt điểm. Ranh giới rừng trên bản đồ và trên thực địa ở nhiều nơi chưa rõ
ràng; việc lấn chiếm, tranh chấp đất diễn ra phức tạp; việc cắm mốc còn chậm.
Việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng, khoán bảo vệ rừng để thực hiên
xã hội hóa lâm nghiệp còn nhiều khó khăn, phức tạp, tiến độ chậm và chưa hiệu
quả. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.
Tình trạng vi phạm các qui định về BV&PTR vẫn diễn ra phức tạp, việc
chặt phá, khai thác rừng trái phép, cháy rừng, xâm lấn rừng, chống người thi
hành công vụ còn xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương, gây bức xúc trong
dư luận xã hội.
Diện tích rừng tuy có tăng từ 12,873 triệu ha năm 2006 lên 14,609 triệu
ha năm 2019, nhưng chất lượng nói chung còn thấp. Đối với rừng tự nhiên,
theo kết quả điều tra, kiểm kê rừng năm 2016 cho thấy chỉ có 8,75% diện tích
là rừng giàu, còn lại là rừng trung bình 24,79%, rừng nghèo 53,45% và rừng
nghèo kiệt phục hồi 13,01% (Phụ lục III); tính đa dạng sinh học của một số
trạng thái rừng tự nhiên còn bị giảm hoặc tăng chậm. Đối với rừng trồng, năng
suất tuy được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước, nhưng vẫn còn thấp so
với các nước trong khu vực, sản phẩm chủ yếu là gỗ nhỏ, chưa đáp ứng được
nhu cầu nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
Hầu hết các khâu trong sản xuất lâm nghiệp chủ yếu vẫn là thủ công, trình
độ công nghệ và mức độ cơ giới hóa rất thấp.
Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện, nhưng với lĩnh vực lâm nghiệp
nhiều rủi ro như chu kỳ sản xuất kinh doanh dài ngày, chủ yếu phân bố ở vùng
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có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khó khăn, hạ tầng cơ sở, dịch vụ yếu
kém,... nhưng chưa có cơ chế đủ hấp dẫn về đất đai, tín dụng, thuế,... để thu
hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp.
Năng suất, chất lượng rừng tự nhiên chưa cao; chưa khai thác tốt tiềm
năng, lợi thế lâm nghiệp nhiệt đới như giá trị đa dạng sinh học cao, nguồn gen
cây rừng phong phú, nhiều loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao,...
So với mục tiêu ban đầu đề ra còn 8/20 chỉ tiêu chính chưa đạt, bao gồm: tỷ
lệ đóng góp vào GDP quốc gia 2 - 3%; tỷ lệ che phủ rừng 47%; sản lượng khai
thác gỗ lớn 10 triệu m3/năm; nguồn thu DVMTR 2 tỷ USD; giảm 70% số hộ
nghèo trong các vùng lâm nghiệp trọng điểm; 50% lao động lâm nghiệp được
đào tạo; giảm 80% số vụ vi phạm quy định về BV&PTR.
3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân khách quan
Rừng phân bố trên phạm vi rộng, tập trung nhiều ở các vùng có điều kiện
tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ phát triển còn thấp so với
bình quân chung cả nước, đất dành cho lâm nghiệp thường là đất xấu, địa hình
chia cắt phức tạp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn.
Mật độ dân số cao, sức ép vào rừng ngày càng tăng, điển hình như: vùng
miền núi thiếu đất sản xuất nông nghiệp và nơi có dân di cư tự do; hoặc do yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích.
Rừng tự nhiên có lượng tăng trưởng thấp; chu kỳ sản xuất của cây lâm
nghiệp dài, nhiều rủi ro; tính cạnh tranh của cây lâm nghiệp thấp so với nhiều
loại cây trồng khác.
Các tiềm năng của rừng nhiệt đới chưa được quan tâm khai thác, phát triển
hợp lý; chưa có các giải pháp về khoa học công nghệ, cơ chế, chính sách để
phát huy tiềm năng này, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đa dạng, giá trị cao, kết
hợp cải thiện sinh kế cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
Việc quản lý, giám sát chất lượng giống chưa được tốt, đặc biệt là các cơ sở
sản xuất giống tư nhân với quy mô hộ gia đình. Công tác nghiên cứu chọn, tạo
giống chủ yếu là các loài cây nhập nội sinh trưởng nhanh, chưa quan tâm đúng
mức nghiên cứu, cải thiện giống cây bản địa, cây gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ
có giá trị kinh tế cao.
Nhu cầu về các sản phẩm từ động, thực vật rừng quý hiếm vẫn tồn tại trong
xã hội và lợi nhuận siêu lớn từ khai thác, buôn bán trái phép động, thực vật
hoang dã vẫn là thách thức lớn đối với bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH và tài nguyên
động, thực vật rừng.
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Tác động của Biến đổi khí hậu ngày càng rõ, thời tiết diễn biến phức tạp,
thiên tai xảy ra ngày càng khốc liệt và thường xuyên hơn, ảnh hưởng không
nhỏ và trực tiếp tới tài nguyên rừng và hoạt động lâm nghiệp.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
Nhận thức xã hội về lâm nghiệp còn hạn chế: Nhận thức về lâm nghiệp
của các ngành các cấp có chuyển biến nhưng chưa đầy đủ và toàn diện; chưa
đánh giá đúng giá trị của rừng đem lại cho xã hội, chưa thấy hết mối quan hệ
sâu sắc qua lại giữa lâm nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương
và những yêu cầu mới đặt ra đối với ngành lâm nghiệp trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhận thức của chính quyền,
nhất là cấp cơ sở ở nhiều nơi còn hạn chế; thiếu kiên quyết áp dụng các chế tài
đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật. Cơ sở vật chất cho
công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hoạt động điều tra, thống kê
và kiểm kê rừng còn bất cập. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp
luật về lâm nghiệp còn hạn chế, có nơi còn mang tính hình thức.
Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp: Tại một số địa phương chưa thực hiện
đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định,
chưa kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật và cơ chế
chính sách lâm nghiệp; chưa làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm pháp luật về BV&PTR; năng lực cán bộ hạn chế, sự
phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành chưa nhịp nhàng; chưa tạo đủ điều kiện
và phát huy vai trò của chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã trong quản lý
và tổ chức bảo vệ, phát triển rừng.
Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư để thực hiện chiến lược, triển
khai các chương trình, dự án bảo vệ, phát triển rừng và phát triển sản xuất lâm
nghiệp còn còn rất thấp so với nhu cầu.
Một số chỉ tiêu trong mục tiêu ban đầu của chiến lược đặt ra quá cao,
không khả thi, như: tỷ lệ GDP lâm nghiệp trong GDP quốc gia (theo xu thế
phải giảm dần khi đất nước trở thành nước công nghiệp phát triển, mặc dù
giá trị của ngành lâm nghiệp vẫn tăng); tỷ lệ che phủ rừng 47% tương đương
15.555.466 ha (tổng diện tích cả nước 33.096.736 ha) chiếm 95,75% diện tích
quy hoạch cho lâm nghiệp (16.245.250 ha) là không khả thi vì còn phải trừ
diện tích núi đá, sông suối, cơ sở hạ tầng và nơi không thể trồng rừng.
4. Bài học kinh nghiệm
Qua giai đoạn 2006 – 2020 thực hiện chiến lược phát triển ngành lâm
nghiệp, với những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân như đã nêu
trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:
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Một là, Chiến lược đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc với sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa
phương, thông qua các chương trình đề án quan trọng cấp quốc gia, vì vậy đã
đạt được nhiều kết quả tốt, tỷ lệ che phủ rừng tăng, nhận thức về lâm nghiệp
của người dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật đã thể chế hoá kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
về lâm nghiệp, tạo khung pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực
hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.
Hai là, rừng và đất rừng là tư liệu sản xuất cốt lõi của ngành lâm nghiệp,
vì vậy: công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch lâm nghiệp, giao
đất gắn với giao rừng đối với diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng cần
được coi trọng và tiếp tục rà soát, bảo đảm thống nhất ranh giới trên bản đồ và
trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; bảo đảm
rừng có chủ thực sự và xác định rõ quyền và lợi ích lâu dài của người sử dụng
đất và các chủ rừng, hướng tới ổn định lâm phận quốc gia; phát huy tiềm năng,
lợi thế của rừng, xây dựng các chính sách tạo nguồn thu cho bảo vệ, phát triển
rừng như chính sách chi trả DVMTR, nhất là trong bối cảnh BĐKH ngày càng
nghiêm trọng hơn.
Ba là, nhu cầu nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến là rất lớn,
trong khi phát triển rừng kinh doanh gỗ lớn đòi hỏi các điều kiện khắt khe như
đất đai và loài cây phù hợp, nhu cầu vốn dài ngày, kỹ thuật phức tạp,... Cần có
các giải pháp đặc thù phù hợp thực tế và đủ hấp dẫn để khuyến khích các thành
phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

gia các hiệp định thương mại và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc
tế ngày càng sâu, rộng; phù hợp với xu thế toàn cầu về phát triển bền vững,
tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng để tạo sự
đồng thuận và huy động được các nguồn lực của xã hội và cộng đồng quốc tế
tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
Bảy là, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội
về vai trò và tầm quan trọng của rừng, về giá trị của ĐDSH và ý nghĩa của công
tác bảo tồn các nguồn gen quý hiếm; thay đổi tập quán sử dụng các sản phẩm
có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã; bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng
và các giá trị DVMTR đối với sự phát triển bền vững, bảo đảm an ninh quốc
phòng và an ninh môi trường của đất nước; nâng cao nhận thức của các ngành,
các cấp và nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của các bên
liên quan đối với công tác bảo vệ rừng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và ứng
phó với biến đổi khí hậu.
Tám là, việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược với các chỉ tiêu cụ
thể cần bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển và khả
năng các nguồn lực, vừa thể hiện khát vọng vươn lên, tạo động lực để phấn đấu
vừa có tính khả thi để không phải điều chỉnh nhiều trong quá trình thực hiện.

Bốn là tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo hướng: Phát triển
lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị giữa chủ rừng với doanh nghiệp chế biến và thương mại
lâm sản.
Năm là, việc nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ tiến bộ, nhất là
về giống, về kỹ thuật trồng rừng thâm canh, cung cấp các loại giống cây trồng
có năng suất, chất lượng cao; lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện
cụ thể từng vùng, từng loại rừng đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả
kinh tế của rừng. Cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN, các tiến
bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất lâm nghiệp, như sản xuất giống,
trồng, chăm sóc rừng, giám sát tài nguyên rừng, quản lý sâu bệnh hại và lửa
rừng; phát huy vai trò của KHCN như một nhân tố quan trọng trong nâng cao
năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh lâm nghiệp.
Sáu là, vận dụng một cách tích cực và khéo léo cơ chế kinh tế thị trường
để tổ chức thực hiện chiến lược, khai thông mở rộng thị trường, chủ động tham
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Thác mưa rơi tại Thần Sa
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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trên cơ sở sử dụng một cách thông minh các tài nguyên sinh học có khả năng
tái tạo và thân thiện với môi trường được chú ý, đặc biệt là Châu Âu như: Kinh
tế sinh học1; Kinh tế tuần hoàn2 và Kinh tế chiếc bánh vòng3.
Đến năm 2030, dân số thế giới có thể đạt 9 tỉ người; nhu cầu thực phẩm an
toàn và môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cải thiện sức khỏe con người ngày
càng tăng, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp đô thị và nâng cao vai trò của ngành
lâm nghiệp trong đảm bảo an sinh xã hội, y tế và nghỉ dưỡng.

Cảng Đình Vũ, Hải Phòng.
Ảnh của Tô Xuân Phúc

Phần thứ hai
NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
I. BỐI CẢNH VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN
1. Bối cảnh quốc tế
Trong 10 năm tới tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh
tranh chiến lược, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra phức tạp và gay gắt hơn. Toàn
cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng gặp nhiều trở ngại, thách
thức. Cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, tranh giành các nguồn
tài nguyên, thị trường, công nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa các nước ngày
càng quyết liệt. Các dòng vốn ODA sẽ giảm đi, vốn FDI sẽ tăng lên, hướng tới
những vùng lãnh thổ có môi trường đầu tư thuận lợi và các ngành sản xuất đem
lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều vấn đề toàn cầu liên quan đến tài nguyên rừng
và lâm nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp như biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài
nguyên: hơn 50% dân số toàn cầu vào năm 2030 sẽ thiếu nước liên tục, độ đa
dạng loài sẽ giảm 10% vào năm 2050 và các khu rừng già sẽ bị giảm 13% trên
toàn cầu; phát thải khí nhà kính tăng 50% và nhiệt độ trái đất có thể tăng từ
30 - 60C vào năm 2050, nguy cơ cháy rừng và dịch bệnh lan rộng; năng lượng
sinh học sẽ phát triển mạnh trước nhu cầu thực hiện các cam kết về ứng phó
với BĐKH. Thị trường các-bon thế giới và nội địa có khả năng sẽ tăng nhanh
và vận hành trên diện rộng với sự hỗ trợ của KHCN làm giảm chi phí đo đếm,
thẩm định và giao dịch thương mại. Một số xu thế mới về phát triển kinh tế
102 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ
sinh học và cách mạng công nghiệp 4.0 tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang
lại thời cơ và thách thức cho mọi ngành, lĩnh vực ở tất cả các quốc gia. Phát
triển kinh tế - xã hội chuyển từ dựa vào tài nguyên thiên nhiên sang dựa vào
KHCN như: công nghệ thông tin, 5G, công nghệ tự động hóa,… Trong một
bối cảnh thay đổi nhanh chóng và đa dạng, ngành lâm nghiệp sẽ phải xây dựng
các giải pháp tối ưu hóa, đầu tư công nghệ, đầu tư nhân lực và chất xám, phát
triển các giá trị gia tăng và các sản phẩm mới, các vật liệu, sản phẩm thân thiện
với môi trường, thay thế gỗ hay kết hợp gỗ với các loại vật liệu khác như nhựa,
giấy, kim loại,… Các doanh nghiệp lâm nghiệp sẽ hướng vào phát triển thương
mại giá trị cao, chuyển từ tập trung vào khối lượng sang tập trung vào giá trị
sản phẩm tạo ra để tăng thu nhập từ giá trị gia tăng. Nhu cầu số hóa, các phần
mềm ứng dụng và tự động hóa cho ngành lâm nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ,
logistic, chăm sóc khách hàng trong lâm nghiệp sẽ gia tăng.
Một số vấn đề đặt ra cần giải quyết từ năm 2020: Ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19 làm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nguy cơ khủng
hoảng và suy thoái. Chiến tranh thương mại giữa các cường quốc sẽ tác động
mạnh đến các ngành năng lượng, gỗ và giấy. Nhu cầu sản xuất giấy sẽ giảm
do phát triển truyền thông điện tử, nhu cầu gỗ xẻ, gỗ xây dựng tăng do xây
dựng nhà cửa ngày càng tăng. Cùng với sự thay thay đổi nhanh chóng của môi
trường kinh doanh và thị trường sản phẩm gỗ, một số xu hướng phát triển lâm
nghiệp trên thế giới cần chú ý là: Lâm nghiệp đô thị; LSNG; đa dạng hóa sản
phẩm với tỷ lệ ngày càng tăng các sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao;
1 Bioeconomy: Mô hình sản xuất, sử dụng và bảo vệ các tài nguyên sinh học tái tạo như rừng,
thủy sản, các loại vi sinh vật để sản xuất thực phẩm, nguyên liệu và năng lượng,..
2 Circular Economy: Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế,
sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời
sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
3 Donut Economy: Mô hình kinh tế theo hình chiếc bánh tròn Donut: Khung của nền kinh tế
đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của con người nhưng không phá vỡ trần sinh thái của trái đất;
lỗ hổng của bánh là số người chưa thể tiếp cận với điều kiện sống cơ bản (đào tạo, chăm sóc
sức khỏe, công bằng) và vỏ bánh thể hiện mức trần sinh thái của trái đất mà mọi sự sống phụ
thuộc vào nên không thể bị phá vỡ.
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thị trường và thương mại phát thải; phát triển thuế và thuế giá trị gia tăng
của hệ sinh thái rừng; phát triển thị trường chứng khoán, cổ phiếu và trái phiếu
rừng; đặc biệt, vai trò lâm nghiệp ngày càng gia tăng đối với an sinh xã hội, y
tế, xóa đói giảm nghèo và ứng phó với BĐKH.
Việt Nam đã và đang thực hiện một các chủ động, tích cực và có trách
nhiệm một số điều ước, hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương trong
các lĩnh vực liên quan đến ngành lâm nghiệp như: (1) Công ước: Công ước
chống sa mạc hóa (UNCCD), Công ước về chống buôn bán quốc tế bất hợp
pháp những loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); (2) các Hiệp
định, cam kết cấp quốc tế và khu vực: Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực
thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản với Liên minh Châu
Âu (VPA/FLEGT); Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Diễn
đàn lâm nghiệp Liên hiệp Quốc (UNFF); Ủy ban lâm nghiệp Châu Á - Thái
Bình Dương (APFC); Chương trình UN-REDD của Liên hợp quốc; Tổ chức
gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO); Tổ chức hợp tác rừng Châu Á (AFoCO)…; (3)
đầu mối hợp tác khu vực ASEAN: Nhóm quan chức cấp cao ASEAN về lâm
nghiệp (ASOF); Hiệp định ASEAN về khói mù xuyên biên giới (AATHP); Tổ
công tác về quản lý rừng (AWG-FM); Tổ công tác về tăng cường bảo vệ động
vật hoang dã (ASEAN-WEN và AEG-CITES) .v.v.
2. Tình hình trong nước
Sau 35 năm đổi mới, nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát
triển kinh tế - xã hội; tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định; mức sống của
người dân được cải thiện; chất lượng nguồn nhân lực có những chuyển biến
tích cực; hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện; Thế và lực của đất nước, sức
mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng nâng cao. Trong giai đoạn
tới, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hơn với nhiều
thuận lợi đồng thời với những khó khăn thách thức mới đan xen và khó dự
báo.
Nền kinh tế phát triển tuy khá nhanh nhưng chưa bền vững, chất lượng và
hiệu quả tăng trưởng còn thấp; năng lực cạnh tranh yếu; hiệu quả sử dụng đất
đai còn thấp; chuyển dịch cơ cấu sản xuất chậm; chất lượng nguồn nhân lực
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, khoa học và công nghệ chưa thành động lực
cho phát triển.
Dân số Việt Nam năm 2020 hơn 97 triệu người, chiếm 1,25% dân số thế
giới và đứng thứ 15 trên thế giới với mật độ 313 người/km2 và tuổi trung bình
32,5 tuổi. Đến năm 2030 dự kiến tăng lên 104 triệu người, tuổi thọ trung bình
là 75 tuổi; xu hướng biến đổi cơ cấu dân số theo hướng già đi; dự báo Việt Nam
sẽ trở thành nước có dân số già vào năm 2038 với tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên
104 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

đạt trên 20%, đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số,
tức là 4 người dân có một người cao tuổi.
Hiện trạng ngành lâm nghiệp
Sau 15 năm thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn
2006 - 2020 và các Chương trình, Đề án về phát triển lâm nghiệp, tài nguyên
rừng được bảo vệ và phát triển ngày càng tốt hơn; năm 2020 tổng diện tích
rừng đạt trên 14,6 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng 42%, cơ cấu 3 loại rừng đáp ứng
cơ bản yêu cầu phát triển lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh môi
trường. Trồng rừng tập trung phát triển ổn định, diện tích rừng trồng đến năm
2020 đạt hơn 4,3 triệu ha, phần lớn là RSX; sản lượng gỗ từ rừng trồng liên tục
tăng, năm 2020 ước đạt 20,5 triệu m3, đáp ứng trên 70% nhu cầu nguyên liệu
gỗ cho CBLS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
Giá trị sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 bình quân 4,87%/năm
và tiếp tục tăng trưởng ổn định; Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ và LSNG
năm 2020 ước đạt trên 13 tỷ USD, duy trì tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt ở
những thị trường truyền thống. Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt trên thị
trường 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu đồ
gỗ và lâm sản ở vị trí thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á.
Nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng bình quân giai đoạn 2011 - 2020
là 1.650 tỷ đồng/năm4, chiếm gần 20% tổng đầu tư cho ngành lâm nghiệp, trở
thành một nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, góp
phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng
và người làm nghề rừng, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước; được đánh giá là
một trong 10 thành tựu nổi bật của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn này
và được quốc tế ghi nhận. Trong giai đoạn tới, chi trả dựa vào kết quả thực hiện
giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn,
nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) có
nhiều tiềm năng góp phần tăng nguồn thu từ DVMTR.
Đảng và Chính phủ luôn có quan điểm, định hướng nhất quán và xuyên
suốt về vai trò quan trọng của rừng và ngành lâm nghiệp đó là quản lý chặt chẽ,
bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh
quan, môi trường sinh thái.Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng rừng trồng,
nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển. Chú
trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, nâng cao hiệu quả rừng trồng, lâm đặc sản,
đáp ứng cơ bản nhu cầu lâm sản trong nước và làm nguyên liệu chế biến xuất
khẩu. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào các chuỗi giá trị lâm nghiệp.
4 Bao gồm 1550 tỷ đồng/năm tiền DVMTR thu qua hệ thống Quỹ BV&PTR và khoảng 100
tỷ đồng/ năm thu trực tiếp tiền dịch vụ du lịch sinh thái.
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Độ che phủ rừng là một chỉ tiêu quốc gia quan trọng. Lâm nghiệp hội nhập
quốc tế ngày càng sâu, rộng. Các doanh nghiệp lâm nghiệp chuyển đổi cơ cấu
sản xuất kinh doanh vào những sản phẩm chính, nhu cầu số lượng lớn và bền
vững; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành gỗ và số doanh
nghiệp tham gia xuất khẩu có xu hướng tăng. Phát triển mạnh nguồn nguyên
liệu từ rừng trồng trong nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyên liệu
cho công nghiệp chế biến gỗ và xuất khẩu.
Tuy nhiên, ngành lâm nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và phải đối
mặt với một số khó khăn thách thức trong giai đoạn tới như: công tác quy hoạch
và quản lý quy hoạch thiếu ổn định; tình trạng vi phạm pháp luật về BV&PTR
vẫn diễn ra phức tạp, chất lượng rừng tự nhiên còn thấp, năng suất và chất
lượng rừng trồng chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu; năng lực CBLS còn thấp,
chủng loại chưa phong phú, chưa gắn kết với chuỗi cung ứng lâm sản toàn cầu;
ngành lâm nghiệp có nguy cơ thiếu hụt lao động do thu nhập bình quân toàn
xã hội tăng lên và các lĩnh vực có thu nhập cao hơn sẽ thu hút lao động mạnh
hơn; Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nhiều nhất của biến đổi
khí hậu và thiên tai.

Cán bộ vườn ươm của VQG Bidoup - Núi Bà
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Rừng vừa là tài nguyên, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng, có
khả năng tái tạo, là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước, vừa là yếu tố quan
trọng của môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Phát triển lâm nghiệp bền vững trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài
nguyên rừng; hài hòa các mục tiêu về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường; đưa
lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện
đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển
rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản để nâng
cao giá trị rừng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy tiềm năng về
khí hậu, đất đai và lợi thế so sánh của các vùng, miền, bảo đảm hài hòa lợi ích
quốc gia, địa phương và lợi ích của người dân. Đổi mới mô hình tăng trưởng
từ dựa vào mở rộng diện tích và khối lượng sang tập trung vào nâng cao năng
suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm lâm nghiệp. Phát triển nông
lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; lâm nghiệp đô thị, cảnh quan và các loại hình
du lịch bền vững gắn với rừng.

Tuyến đường liên xã Thần Sa
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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3. Nhà nước có chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho phát triển lâm nghiệp
theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp phù hợp với khả năng của ngân sách
nhà nước trong từng thời kỳ; có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ, tạo điều
kiện thuận lợi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh
tế tham gia đầu tư phát triển lâm nghiệp, trong đó ưu tiên: nghiên cứu, chọn,
tạo giống cây trồng lâm nghiệp chất lượng cao; trồng rừng thâm canh gỗ lớn,
phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ
bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Quang cảnh VQG Cát Tiên - Bàu Sen
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ
thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng và diện
tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình
đẳng của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, huy động tối đa
các nguồn lực xã hội; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Phát
huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp ngày càng
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh
nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí
hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các
loại hình dịch vụ môi trường rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân,
giữ vững quốc phòng và an ninh, thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia
về phát triển bền vững. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Các mục tiêu cụ thể
2.1. Về kinh tế
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5,0% đến 5,5%/năm.

Vườn Ươm
Ảnh của Trần Hiểu
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- Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản: 18 đến 20 tỷ USD vào năm 2025, 23
đến 25 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt
5 tỷ USD vào năm 2025, đạt trên 6 tỷ USD vào năm 2030.
- Trồng rừng sản xuất: khoảng 340.000 ha/năm vào năm 2030.
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- Trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với các loài cây bản địa, quý, hiếm:
bình quân 4.000 - 6.000 ha/năm.
- Phục hồi rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: bình quân 15.000 ha/năm.
- Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng phấn đấu đạt 35 triệu m3 vào năm
2025, 50 triệu m3 vào năm 2030.
- Phát triển dịch vụ môi trường rừng, đa dạng hóa và mở rộng các nguồn
thu phù hợp với quy định của pháp luật; tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng
tăng bình quân 5%/năm.
- Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, năng suất và hiệu quả rừng trồng và
các hệ thống nông lâm kết hợp; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền
vững đạt trên 0,5 triệu ha giai đoạn 2021 - 2025, trên 01 triệu ha giai đoạn
2026 - 2030.
- Đến năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần và đến
năm 2030 tăng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020.
2.2. Về xã hội
- Tỷ lệ lao động làm việc trong lâm nghiệp được đào tạo nghề đạt 45% vào
2025 và 50% vào 2030; bảo đảm bình đẳng giới.
- Đến năm 2025 có 50% và đến năm 2030 có 80% số hộ miền núi, người
dân tộc thiểu số sống ở vùng có rừng tham gia sản xuất lâm nghiệp hàng hóa.

năng và lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới; công nghệ hiện đại và thân thiện
môi trường; tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng, giá trị gia tăng cao, tham
gia sâu rộng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu; đóng góp ngày càng nhiều cho
sự phát triển bền vững đất nước.
Về kinh tế: phát triển lâm nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế, phát huy
hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới, phấn đấu trở thành
một trong những trung tâm sản xuất, chế biến và thương mại lâm sản hàng đầu
của thế giới với công nghệ hiện đại; đóng góp ngày càng tăng vào phát triển
kinh tế xã hội của đất nước.
Về xã hội: góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam an toàn
và thịnh vượng; nông thôn mới giàu, đẹp và văn minh trên cơ sở cải thiện sinh
kế, phát triển kinh tế xanh gắn với tài nguyên rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa
truyền thống và không gian sinh tồn của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo
đảm giữ vững quốc phòng, an ninh.
Về môi trường: quản lý rừng bền vững, bảo tồn lâu dài tài nguyên thiên
nhiên và đa dạng sinh học; bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước,
chống suy thoái đất đai, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tham gia tích
cực, có trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký kết tham gia.

- Đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm
lâm nghiệp tăng trên 2 lần so với năm 2020; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở
vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; đến năm 2030 thu nhập
bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung cả nước.
2.3. Về môi trường
- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức từ 42% đến 43%; đóng góp hiệu quả
vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính do quốc gia tự quyết
định; xây dựng một Việt Nam Xanh.
- Đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý
bền vững; giai đoạn 2021 - 2025 có 10% và giai đoạn 2026 - 2030 có 20% diện
tích rừng tự nhiên được nâng cấp chất lượng; nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng
sinh học và năng lực phòng hộ của rừng; giảm thiếu tối đa các vụ vi phạm pháp
luật về lâm nghiệp, đảm bảo an ninh môi trường.
3. Tầm nhìn đến năm 2050
Đến năm 2050, ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ
thuật hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao; phát huy hiệu quả tiềm
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hóa hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội và môi trường và phù hợp với thông
lệ quốc tế.
Đối với rừng sản xuất: rà soát, điều chỉnh diện tích rừng sản xuất theo
hướng phát huy lợi thế so sánh các vùng, miền về điều kiện đất đai, khí hậu, tài
nguyên rừng; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế
biến lâm sản và phát triển hệ thống rừng trồng gỗ lớn có năng suất và chất
lượng cao với sự tham gia của các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả kinh
tế tổng hợp trên đơn vị diện tích bằng hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị tối ưu;
chú trọng phát triển lâm nghiệp đa mục đích (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ);
nông lâm kết hợp.
Quang cảnh Thần Sa - Phượng Hoàng
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Định hướng phát triển theo lĩnh vực
1.1. Quy hoạch lâm nghiệp
Xác lập lâm phận quốc gia ổn định; thực hiện quy hoạch lâm nghiệp quốc
gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các nguyên tắc: phù
hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến
lược phát triển lâm nghiệp quốc gia, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học;
quản lý rừng bền vững; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hóa, lịch sử; bảo vệ
môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân;
rừng tự nhiên phải được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ,
rừng sản xuất; có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư; công khai, minh bạch và bình đẳng giới.
Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ
thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quốc gia để thiết lập lâm phận quốc gia
ổn định theo hướng: tăng cường tính kết nối các hệ sinh thái có giá trị bảo tồn,
phòng hộ môi trường cao ở cấp độ cảnh quan bằng cách thiết lập các hành lang
kết nối theo hướng nâng cao giá trị đa dạng sinh học, đảm bảo đạt các tiêu
chuẩn quốc gia và quốc tế; đảm bảo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn, chống sạt
lở, chắn sóng, lấn biển, chắn gió, cát bay, bảo vệ môi trường đô thị, khu công
nghiệp, vùng nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu; xem xét việc chuyển
một số diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng, điều chỉnh phân loại rừng theo chức năng, mục đích sử dụng nhằm tối ưu
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Thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về
quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh, phát huy tiềm
năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng.
1.2. Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái
rừng
Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; phục hồi và nâng
cao chất lượng rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp
các dịch vụ môi trường rừng, trong đó: đối với rừng đặc dụng đảm bảo hài hòa
giữa bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý,
hiếm và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đối với rừng phòng hộ và rừng
sản xuất là rừng tự nhiên chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển dịch vụ
môi trường rừng và các mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp;
thực hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và
suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài
nguyên rừng (REDD+).
Hạn chế tối đa chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích
ngoài lâm nghiệp; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích
rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê
đến những chủ rừng thực sự; đảm bảo đủ các điều kiện để tổ chức quản lý bảo
vệ rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng.
Đẩy mạnh gắn kết giữa bảo tồn và phát triển với sự tham gia tích cực của
các bên liên quan trong quản lý rừng như: xây dựng các mô hình gắn kết cộng
đồng địa phương tham gia và chia sẻ lợi ích công bằng vào công tác quản lý
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thông qua cách tiếp cận quản lý hợp tác thích
ứng nhằm nâng cao mức độ tham gia của các cộng đồng địa phương, giảm
xung đột và nâng cao hiệu quả quản lý; đẩy mạnh cấp chứng chỉ quản lý rừng
bền vững; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hướng dẫn kỹ thuật về
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quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; có hướng dẫn riêng cho các nhóm
đối tượng như: cá nhân, hộ, nhóm hộ, cộng đồng,...; tăng cường nâng cao năng
lực cho các bên liên quan về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

nguyên đa dạng sinh học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và cung cấp nguồn
vật liệu cho lai tạo giống, phát triển rừng trồng, tạo sản phẩm mới, thương hiệu
mới; nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.

Tăng cường năng lực quản trị rừng cho các chủ rừng thông qua việc thiết
lập hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ thông tin trong
quản lý ngành lâm nghiệp; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng quốc gia; phát
triển lâm nghiệp cộng đồng, gắn với bản sắc văn hóa truyền thống, lấy người
dân làm trung tâm. Nâng cao năng lực để các chủ rừng quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng hiệu quả, đến năm 2030, 100% các chủ rừng là tổ chức có đủ năng
lực theo dõi, giám sát, quản lý tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Duy trì và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ để giảm thiểu tác hại go
thiên tai, cải thiện môi trường, giảm phát thải; tăng hấp thụ các-bon, cung ứng
dịch vụ môi trường rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

1.3. Phát triển rừng
Phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng
rừng gỗ lớn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư vào phát triển rừng thông qua các cơ
chế, chính sách khuyến khích về đất đai, tín dụng, bảo hiểm, thuế, thị trường.
Đẩy mạnh nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp, ưu tiên phát
triển giống được sản xuất từ cây mô, hom để trồng rừng sản xuất; phấn đấu
ít nhất 90% diện tích rừng được trồng từ giống cây lâm nghiệp đã được công
nhận; năng suất rừng trồng thâm canh giống mới trung bình 20 m3/ha/năm vào
năm 2025 và 22 m3/ha/năm vào 2030.
Phục hồi rừng tự nhiên, bằng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh
tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng
và làm giàu rừng; phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ theo hướng
sản xuất hàng hóa.
Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng sản xuất theo hướng
tối ưu hóa hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị lâm sản thông qua việc đẩy mạnh
ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm: xác định cơ cấu cây trồng, loài cây
trồng phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu, có giá trị kinh tế cao và phù hợp mục
đích kinh doanh và công nghệ khai thác, chế biến; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật,
sử dụng giống chất lượng cao, trồng rừng thâm canh gỗ lớn, cơ giới hóa và
công nghệ cao trong các khâu sản xuất (xử lý thực bì, làm đất, chăm sóc, phòng
chống sâu bệnh, lửa rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản...). Ưu tiên
các lĩnh vực: bảo tồn và phát triển nguồn gen, chọn tạo giống, kinh doanh rừng
trồng gỗ lớn; các chế phẩm sinh học và kỹ thuật phục vụ thâm canh rừng trồng.
Cơ giới hóa trồng rừng tập trung các khâu đạt trên 30%.
Phát triển hệ thống rừng đặc dụng, bảo tồn và phát huy giá trị nguồn gen
cây rừng, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đáp ứng yêu cầu duy trì cân
bằng sinh thái và phát triển lâm nghiệp bền vững. Đánh giá, tư liệu hóa tài
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Nhà nước đầu tư phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đẩy mạnh
xây dựng, hoàn thiện kết cầu hạ tầng lâm nghiệp để bảo vệ và phát triển rừng;
bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường, đồng thời tạo tiền đề thu hút và
hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia phát triển rừng; ưu tiên phát triển rừng
phòng hộ đầu nguồn, ven biển nhằm phòng, chống, giảm nhẹ tác động tiêu cực
của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh nhằm mục
đích vừa cung cấp gỗ và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng, vừa phòng hộ,
bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan (tại các đô thị, vùng nông thôn, công
sở, trường học, bệnh viện, khu di tích lịch sử,...) và ứng phó với biến đổi khí
hậu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
1.4. Sử dụng rừng
Tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030,
không khai thác gỗ từ rừng tự nhiên, có cơ chế, chính sách để hạn chế khai
thác sử dụng gỗ non từ rừng trồng còn ít tuổi, đang trong thời kỳ sinh trưởng
mạnh, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến; đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho chế biến gỗ và lâm sản.
Phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo
nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh
thái; khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, quản lý, khai thác,
sử dụng rừng bền vững, chế biến sâu các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ
bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.
Nghiên cứu phương án khai thác hợp lý rừng phòng hộ là rừng trồng sau
năm 2025, để vừa đảm bảo chức năng phòng hộ, vừa cung cấp nguyên liệu gỗ
lớn và lâm sản ngoài gỗ cho sản xuất và tiêu dùng; tiếp tục khoanh nuôi, cải tạo
và làm giầu rừng tự nhiên là rừng sản xuất để nâng cao chất lượng, tạo nguồn
cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và dịch vụ môi trường rừng sau năm 2030.
Sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, các nguồn gen, loại sinh vật
và hệ sinh thái rừng; đẩy mạnh gây trồng, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, tập trung
vào các nhóm sản phẩm có thế mạnh, có giá trị kinh tế trên cơ sở phát huy lợi
thế của các vùng, miền như: mây tre, dược liệu, dầu nhựa, thực phẩm, các chế
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phẩm hữu cơ. Có cơ chế, chính sách để chủ rừng được quản lý, khai thác, phát
triển và sử dụng bền vững, lâm sản ngoài gỗ.
1.5. Phát triển công nghiệp chế biến, thương mại lâm sản
Phấn đấu đưa nước ta trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế
biến, thương mại lâm sản hàng đầu của thế giới thông qua việc thúc đẩy, hình
thành được những doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp lớn, hiện đại mang tầm
cỡ khu vực và thế giới, đủ năng lực về công nghệ và trình độ quản trị để tổ
chức sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, có thương hiệu, sức cạnh tranh cao
và tham gia sâu, rộng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát triển các khu công nghiệp chế biến lâm sản công nghệ cao, các cụm
công nghiệp ngành gỗ và chế biến lâm sản tại những nơi có khả năng cung cấp
đủ nguyên liệu, ổn định, giao thông thuận lợi, kết cấu hạ tầng đồng bộ đảm bảo
cạnh tranh được trên thị trường khu vực và quốc tế; thay thế những máy móc,
công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường đối với những nhà máy chế
biến đang hoạt động; cương quyết không sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu đối
với những nhà máy chế biến được đầu tư, xây dựng mới. Phát triển các ngành
công nghiệp phụ trợ như: thiết bị chế biến gỗ, keo, sơn phủ bề mặt, phụ kiện,....
Tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu. Tập trung phát triển các mặt hàng
sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao và bền vững, như: đồ gỗ nội thất (nhà bếp,
phòng ngủ, phòng tắm...), đồ gỗ ngoài trời, đồ mộc mỹ nghệ và sản phẩm tinh
chế từ lâm sản ngoài gỗ (mây, tre, dược liệu,...). Đẩy mạnh chế biến ván nhân
tạo đảm bảo chất lượng để cung ứng cho nhà máy sản xuất đồ nội thất, giảm
dần chế biến dăm gỗ xuất khẩu. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ ván
nhân tạo và gỗ từ rừng trồng; tập trung phát triển sản xuất, chế biến sâu các sản
phẩm lâm sản ngoài gỗ có giá trị, thế mạnh của từng vùng.
Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành
lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng,
phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển đồng bộ các khâu
của chuỗi giá trị lâm sản từ sản xuất, khai thác, chế biến đến tiêu thụ phù hợp
với quy mô, trình độ sản xuất và đặc điểm, lợi thế của từng ngành hàng, từng
vùng; gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung.
Phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến lâm sản theo hướng ứng
dụng công nghệ hiện đại, thông minh, hiệu quả, an toàn, ít phát thải và bền
vững; khuyến khích các thành phần kinh tế và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong
đầu tư phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.
Tổ chức tốt việc nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản, hạn chế nhập khẩu
sản phẩm đồ gỗ nội thất mà trong nước có thể sản xuất được, đồng thời tăng
cường trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, tái cơ cấu các loài cây trồng cung cấp gỗ
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lớn và lâm sản ngoài gỗ, để chủ động nguyên liệu cho chế biến, giảm tối đa sự
phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của
các sản phẩm chế biến.
Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm chế biến cho phù hợp
nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; phát triển các hình thức thương mại
hiện đại, ứng dụng triệt để các giải pháp công nghệ để phát triển thương mại
điện tử cùng với xây dựng thương hiệu gỗ Việt và sử dụng nguồn gỗ hợp pháp,
được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) cho các mặt hàng
xuất khẩu. Mở rộng thị trường để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.
2. Định hướng phát triển theo vùng lãnh thổ
Ngoài các định hướng phát triển chung theo lĩnh vực nêu trên, trong quá
trình thực hiện Chiến lược, cần phát triển lâm nghiệp theo hướng khắc phục
những khó khăn, tồn tại; bảo vệ, bảo tồn và phát huy những tiềm năng, thế
mạnh về lâm nghiệp của từng vùng, cụ thể như sau:
2.1. Vùng Trung du miền núi Phía Bắc
2.1.1. Vùng Tây Bắc
Bảo tồn các hệ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao và nguồn gen động thực
vật rừng quý hiếm trong các khu rừng đặc dụng; tập trung xây dựng, củng cố
các khu rừng phòng hộ đầu nguồn theo các bậc thang thủy điện trên lưu vực
sông Đà.
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh
học, dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; phát triển rừng
sản xuất: trồng rừng nguyên liệu, nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ (như:
thảo quả, sơn tra, sa nhân, mắc ca, tre, nứa, ..); phát triển lâm nghiệp cộng đồng.
2.1.2. Vùng Đông Bắc
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, cửa sông, ven biển; rừng đặc dụng,
bảo tồn đa dạng sinh học; lâm nghiệp đô thị; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; rừng
sản xuất, trồng rừng nguyên liệu; phát triển công nghiệp chế biến, thương mại
lâm sản; nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ (như: hồi, quế, tre, nứa,...).
Tiếp tục củng cố và bảo vệ các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc
gia Ba Bể, Bái Tử Long, Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hoàng Liên, Núi
Phia Oắc - Phia Đén, Tam Đảo, Xuân Sơn, ...; khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo
tồn loài và sinh cảnh, khu rừng lịch sử cảnh quan; tập trung xây dựng và củng
cố hệ thống rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn.
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2.2. Vùng Đồng bằng sông Hồng

2.5. Vùng Tây Nguyên

Phát triển rừng phòng hộ, cảnh quan, ven biển; rừng đặc dụng; lâm nghiệp
đô thị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Phát triển công nghiệp chế biến gỗ và
lâm sản lâm sản ngoài gỗ (như: mây, tre, dược liệu,...).

Bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; chấm dứt khai thác, phá
rừng trái phép, từng bước khôi phục, phát triển rừng phù hợp với điều kiện
nguồn lực, đặc điểm, điều kiện tự nhiên của vùng.

Củng cố và bảo vệ các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc gia Cúc
Phương, Ba Vì, Cát Bà, Xuân Thủy,...; các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích
lịch sử, văn hoá và cảnh quan; tập trung xây dựng và củng cố các khu rừng
phòng hộ môi trường đô thị, khu công nghiệp và rừng phòng hộ ven biển; đẩy
mạnh trồng cây phân tán, cải tạo cảnh quan môi trường và đáp ứng một phần
nhu cầu gỗ gia dụng.

Xác định lâm phận ổn định; rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng đặc dụng, bảo
tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; rừng sản xuất, nông lâm
kết hợp; công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ (như: bời lời đỏ, xoay, mắc
ca, song, mây, sâm Ngọc Linh,...).

2.3. Vùng Bắc Trung Bộ
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, cửa sông, ven biển, chống cát bay,
sóng, xói lở; rừng đặc dụng bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái và nghỉ
dưỡng; rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm kết hợp; công nghiệp chế biến gỗ và
lâm sản ngoài gỗ (như: quế, sở, trẩu, bời lời đỏ, nhựa thông, tre nứa, mây,...).
Rà soát, đánh giá hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng, hệ
thống thủy điện và thủy lợi trong vùng để đề xuất các giải pháp phù hợp. Bảo
vệ và củng cố các khu rừng đặc dụng trên địa bàn, như: Vườn quốc gia Pù
Mát, Vũ Quang, Bến En, Bạch Mã, Phong Nha - Kẻ Bàng,... và các khu bảo
tồn thiên nhiên khác để bảo vệ nguồn đa dạng sinh học cao của vùng, kết hợp
với phòng hộ đầu nguồn; tập trung xây dựng và củng cố các khu rừng phòng
hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ
biển; đẩy mạnh hình thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đặc biệt đối với
những khu rừng phòng hộ đầu nguồn phân tán, và tại các khu vực cần phòng
hộ chống cát bay và các hoạt động cải tạo đất bạc màu.
2.4. Vùng Nam Trung Bộ
Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn gió, cát bay và chống
xói lở bờ biển, khô hạn, cải tạo nguồn nước và đất canh tác; tăng cường trồng
rừng bảo vệ ngăn cát và gió, chắn sóng và chống sạt lở bờ biển.
Bảo vệ và củng cố các khu rừng đặc dụng hiện có như: Vườn quốc gia
Phước Bình, Núi Chúa, Sông Thanh,...; tiếp tục xây dựng các khu rừng đặc
dụng ở phía Nam dãy Trường Sơn và các khu rừng lịch sử, văn hoá truyền
thống.
Phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng; rừng sản xuất gỗ lớn, nông lâm
kết hợp, công nghiệp chế biến; lâm sản ngoài gỗ (như: quế, dầu rái, trôm, lòn
bon, xoay, sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, mây, ươi,…).
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Xây dựng và củng cố các khu rừng đặc dụng hiện có, như: Vườn quốc gia
YokDon, Chư Yang Sin, Bi Đúp - Núi Bà, Chư Mom Rây, Kon Ka Kinh, Tà
Đùng,... và các khu bảo tồn thiên nhiên giầu tính đa dạng sinh học. Bảo tồn
các loài đặc hữu trong rừng hỗn loài cây họ dầu (rừng khộp), rừng thông ba lá;
tăng cường củng cố, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn nhằm duy trì
độ che phủ rừng tự nhiên thông qua các hình thức đồng quản lý và lâm nghiệp
cộng đồng.
2.6. Vùng Đông Nam Bộ
Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, thành phố, khu công nghiệp, ven biển;
rừng đặc dụng: bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; rừng
sản xuất gỗ lớn, nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; công nghiệp chế biến lâm
sản.
Tăng cường bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc
dụng như: các Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Côn Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Sa Mát
và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. Tăng cường củng cố và bảo vệ hệ thống
rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ các hồ đập và thuỷ điện như: Trị An, Dầu
Tiếng, Thác Mơ.... Đẩy mạnh xây dựng rừng phòng hộ môi trường cho các khu
công nghiệp, các thành phố lớn và phòng hộ ven biển.
2.7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Phát triển rừng phòng hộ: bờ biển, đô thị; rừng đặc dụng: rừng ngập mặn,
tràm; trồng cây phân tán; chế biến lâm sản; sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy
sản kết hợp.
Củng cố, bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học trong các các khu rừng đặc
dụng như: Vườn quốc gia Tràm Chim, Mũi Cà Mau, U Minh Hạ, U Minh
Thượng, Phú Quốc; khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi, phát triển hệ sinh thái
rừng ngập mặn và rừng Tràm phục vụ cho bảo vệ môi trường, phát triển kinh
tế; tăng cường xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ chắn sóng, chống
xói lở bờ biển và bảo vệ các công trình khác, ứng phó chủ động và hiệu quả
với biến đổi khí hậu.
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V. GIẢI PHÁP
1. Cơ chế, chính sách
a) Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở Luật Lâm
nghiệp 2017, đảm bảo hài hòa với Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật
Bảo vệ môi trường, pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia, để đáp ứng yêu cầu phát triển
lâm nghiệp bền vững; nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy xã hội hóa
nghề rừng, thu hút đầu tư vào lâm nghiệp, quản lý rừng tự nhiên, phát triển lâm
nghiệp cộng đồng, dịch vụ môi trường rừng; chính sách định giá rừng, cung
ứng dịch vụ sự nghiệp công đối với các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng
hộ; chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học công
nghệ, chế biến sâu, phát triển sản phẩm, thương hiệu và thị trường,...
b) Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho
phát triển lâm nghiệp nói chung và phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo
bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số có nhiều rừng, như:
giao rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư, phát triển quản lý rừng cộng
đồng; hưởng lợi từ rừng, thực sự tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng; chi
trả dịch vụ môi trường rừng; quyền sử dụng đất, rừng để sản xuất kinh doanh
phù hợp kinh tế thị trường; tích tụ đất đai tạo vùng nguyên liệu tập trung; cơ chế,
chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng,
chữa cháy rừng; chính sách đối với người lao động, người dân sống gần rừng ở
vùng sâu, vùng xa.
c) Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư, khuyến
khích bảo vệ rừng và phát triển rừng, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ,
rừng tự nhiên theo hướng hưởng lợi trực tiếp từ rừng; phát triển nông lâm kết
hợp và lâm sản ngoài gỗ, dịch vụ môi trường rừng để thay thế dần cơ chế hỗ
trợ khoán bằng tiền từ ngân sách nhà nước; sở hữu các sản phẩm lâm sản, sản
phẩm nông, ngư nghiệp kết hợp và lâm sản ngoài gỗ hay giá trị thu được từ
dịch vụ ngoài lâm sản đối với diện tích rừng do nhà nước làm đại diện chủ sở
hữu được giao, khoán cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
Xây dựng hoàn chỉnh cơ chế chính sách đầu tư, thu hút đầu tư, khuyến
khích các doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp; cơ chế chính sách kinh tế bảo
đảm thu lại đầy đủ các giá trị do rừng do rừng tạo ra và đang cung cấp cho xã
hội để tạo nguồn tài chính ổn định, bền vững nhằm tái đầu tư cho ngành lâm
nghiệp, giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước.
Tăng đầu tư của nhà nước cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực, xây
dựng hệ thống quản lý rừng hiện đại, điều tra quy hoạch rừng, xây dựng rừng
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giống, vườn giống chất lượng cao và đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ
tầng lâm nghiệp; đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, nhà nước cấp kinh phí
sự nghiệp hàng năm cho các ban quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính và chi phí
hoạt động của các tổ bảo vệ rừng thôn, xã; nhà nước cấp kinh phí quản lý, bảo vệ
rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng.
Quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, có cơ chế kết hợp hài hòa giữa quản lý, bảo
vệ với khai thác các giá trị kinh tế của rừng tự nhiên để góp phần giảm nghèo,
phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có rừng.
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi cho các hộ tham gia bảo vệ và phát
triển rừng, đặc biệt các hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới để phát triển sản xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, lâm sản
ngoài gỗ, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây nông nghiệp trong thời gian chưa có
thu nhập từ rừng; hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản
xuất giống, sản xuất các chế phẩm sinh học lâm nghiệp, công nghiệp phù trợ
cho chế biến lâm sản, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, thân thiện môi
trường; các trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao, trung tâm giao dịch lâm sản
và dịch vụ lâm nghiệp hiện đại (sàn giao dịch thương mại điện tử để giới thiệu,
quảng bá, đấu giá lâm sản); hỗ trợ xây dựng các chuỗi giá trị lâm sản;
Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách bảo hiểm trong lâm nghiệp, bảo
hiểm rừng trồng.
d) Thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất lâm nghiệp để làm cơ sở tổng
kết, đánh giá, xây dựng mới các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức
Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các
doanh nghiệp về các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, bảo vệ quốc phòng, an
ninh của rừng; vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với bảo tồn đa dạng sinh
học, giá trị cung ứng dịch vụ môi trường rừng, tăng trưởng xanh và sự phát
triển bền vững của đất nước. Tăng cường truyền thông với nội dung phong phú
và hình thức đa dạng, phát huy truyền thông hiện đại và mạng xã hội tạo sự
thay đổi về nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng; chú ý yếu tố văn hóa, dân
tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của chính quyền
các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở và các ngành về trách nhiệm quản lý, bảo
vệ rừng; tuân thủ các quy định của pháp luật và các các tiêu chuẩn, cam kết về
bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.
Tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý
thức bảo vệ rừng của người dân; vận động các hộ gia đình sống trong và gần
rừng ký cam kết bảo vệ rừng; xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng;
thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh, sản xuất lâm nghiệp quảng canh sang
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thâm canh; phát triển nông lâm kết hợp, kết hợp sản xuất gỗ nhỏ và gỗ lớn, lâm
sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường rừng.
3. Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và khuyến lâm
Phát triển khoa học công nghệ là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển
lâm nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh; phấn đấu đóng
góp của khoa học công nghệ vào giá trị tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt 30%.
Tập trung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu
của sản xuất và thị trường, khuyến khích đổi mới, sáng tạo để tạo ra các giá
trị và sản phẩm mới, có sự tham gia của các chủ rừng và doanh nghiệp: lâm
nghiệp công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế; bảo
tồn đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường rừng; chất lượng rừng trồng và công
nghệ chế biến lâm sản; bảo đảm cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; xây dựng
các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, ưu tiên các lĩnh vực:
chọn, tạo giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, thâm canh rừng trồng sản xuất,
công nghệ chế biến lâm sản, sản phẩm phụ trợ thay thế hàng nhập khẩu, ứng
dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học trong quản lý và
bảo vệ rừng, phát triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ; tính toán, lượng
hóa tổng giá trị kinh tế (quy đổi) của rừng, đóng góp trong phát triển kinh tế
xanh, GDP xanh của đất nước.
Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ, khoa học công
nghệ, công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành lâm
nghiệp, nhất là khâu chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất
cao, thâm canh rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản.
Thực hiện nghiên cứu theo cơ chế đặt hàng; gắn kết các tổ chức nghiên cứu
khoa học với doanh nghiệp và người trồng rừng; kết hợp nghiên cứu với đào
tạo và khuyến lâm, giữa sản xuất và chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi
nghiên cứu khép kín trong đào tạo.
Xây dựng, hoàn thiện định mức kinh tế, kỹ thuật trong lâm nghiệp (các
định mức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực
sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp như: bảo vệ và phát triển rừng; bảo tồn, cứu hộ,
phục hồi sinh thái và theo dõi diễn biến rừng; điều tra rừng, quy hoạch lâm
nghiệp; thống kê, kiểm kê rừng; bảo tàng, bảo quản mẫu vật thuộc lĩnh vực lâm
nghiệp; các định mức phục vụ công tác quản lý của ngành lâm nghiệp). Xây
dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lâm nghiệp, quản lý rừng bền
vững, chuỗi giá trị lâm sản, các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đáp ứng yêu
cầu phát triển lâm nghiệp bền vững; thương mại lâm sản và các cam kết quốc
tế.
Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống điều tra, theo dõi
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diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động
hiệu quả, hiệu lực, thống nhất, liên tục, phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển
lâm nghiệp trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam,
thông lệ và cam kết quốc tế.
Thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp chế biến lâm sản, khuyến khích áp
dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, chế biến sâu, tiết kiệm
nguyên liệu; khuyến khích phát triển các vật liệu mới thay thế gỗ, kết hợp gỗ
nhựa, gỗ kim loại,…
Tăng cường năng lực hệ thống nghiên cứu và khuyến lâm; đổi mới cơ chế,
hình thức và phương pháp khuyến lâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đẩy mạnh
chuyển giao công nghệ vào sản xuất, phát triển hệ thống khuyến lâm; phát triển
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và khuyến lâm; đảm bảo 20%
số doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng lâm nghiệp công
nghệ cao; làm chủ công nghệ cao trong hoạt động lâm nghiệp.
4. Đào tạo nguồn nhân lực
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của ngành, tập trung
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ngành lâm nghiệp; ưu tiên đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ trình
độ tiếp cận công nghệ hiện đại, để tạo những bước đột phá trong nghiên cứu,
chọn, tạo và sản xuất giống, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong
lâm nghiệp để kịp thời giải quyết các vấn đề, thách thức của ngành.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành lâm nghiệp chuyên
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới hoạt động và tăng cường năng lực cho các
cơ sở đào tạo, nghiên cứu về lâm nghiệp. Chú trọng đào tạo cán bộ nghiên cứu,
giảng dạy có trình độ chuyên sâu của một số lĩnh vực quan trọng như giống,
lâm sinh, công nghệ chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, quản lý lâm nghiệp, lâm
nghiệp xã hội, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu.... tạo điều kiện cho các chuyên gia, cán bộ trẻ tham gia hợp tác nghiên
cứu và giảng dạy; đào tạo nghề chế biến lâm sản và chăm sóc, bảo vệ và sử
dụng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp.
Khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và các
tổ chức đào tạo thực hiện hợp tác và hỗ trợ trong đào tạo, nâng cao kỹ năng cho
lao động của doanh nghiệp. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển
giao công nghệ mới, chuyển giao kỹ thuật và quy trình sản xuất mới cho các hộ
nông dân; đào tạo các làng nghề, các vùng sản xuất chuyên canh. Tăng cường các
hình thức đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu,
và cán bộ về phát triển thị trường để tăng cường và bổ sung đội ngũ các nhà
doanh nghiệp kinh doanh giỏi.
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5. Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành
lâm nghiệp và dịch vụ logistics

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, chế biến ra sản
phẩm đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Tổ chức lại vùng sản xuất tập trung theo định hướng phát triển các sản
phẩm chủ lực phù hợp với lợi thế của từng vùng gắn với cơ giới hóa đồng bộ
và kết nối với khu chế biến lâm sản và dịch vụ thương mại; đẩy mạnh đầu tư,
hoàn thiện kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ; phát triển các cụm liên kết chế
biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu rừng trồng theo vùng sinh thái; phát triển hệ
thống đường lâm nghiệp gắn kết vùng nguyên liệu quy mô, tập trung với nhà
máy chế biến; giảm chi phí vận chuyển, tăng giá trị sản phẩm gỗ.

Phát triển công nghiệp chế tạo máy, thiết bị lâm nghiệp, công nghiệp hỗ trợ
và dịch vụ logistic phục vụ nông nghiệp. Xây dựng và triển khai cơ chế, chính
sách phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất và công nghiệp sinh học phục vụ
sản xuất lâm nghiệp; thu hút đầu tư phát triển hạ tầng logictics, nhất là kho bãi
phục vụ phát triển sản xuất, bảo quản và chế biến lâm sản.

Đẩy mạnh hiện đại hóa, cơ giới hóa, tự động hóa đồng bộ tại các vùng sản
xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung. Đến năm 2030, tỷ lệ cơ giới hóa trong các
khâu làm đất, giống, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống
cháy rừng, khai thác vận chuyển gỗ và lâm sản đạt ít nhất 30%. Phát triển
ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
trong sản xuất và xuất khẩu, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những
nước hàng đầu trên thế giới về sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ và
lâm sản ngoài gỗ có thương hiệu, uy tín.
Xây dựng ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện đại, hiệu quả, thân thiện
với môi trường, gắn với xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn, doanh
nghiệp lớn; phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động nguồn nguyên liệu đầu
vào phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ. Khuyến khích, thu hút các doanh
nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến gỗ và lâm sản, sử dụng phế phụ
phẩm từ chế biến gỗ, sản xuất keo dán gỗ và phụ kiện cho công nghiệp chế
biến gỗ.
Ưu tiên, tăng cường nâng cao năng lực, cơ sở vật chất theo dõi, giám sát
tài nguyên rừng đạt tầm cỡ khu vực; trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nhà nước hỗ trợ đầu tư, có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng ít
nhất 03 khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 03 miền Bắc, miền Trung
và miền Nam, nhằm thúc đẩy phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng hiện đại,
ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi giá trị ngành lâm nghiệp.
Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về chế biến lâm sản: xây dựng
cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới hình thành sàn giao dịch khoa học công nghệ và
định hướng đầu tư trong lĩnh vực cơ giới hóa lâm nghiệp và chế biến lâm sản;
tăng cường năng lực nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội gỗ và lâm
sản trên cả nước để nắm bắt tình hình, dự báo và thông tin thị trường; cập nhật
thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia và của từng thị trường về
thị phần, thị hiếu, giá cả, tiêu chuẩn sản phẩm, các rào cản… kịp thời giải quyết
những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm môi trường thuận lợi cho hoạt động sản
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Phát triển thị trường máy móc, thiết bị sản xuất lâm nghiệp và sản phẩm
lâm sản: đẩy mạnh xúc tiến thương mại, sử dụng máy lâm nghiệp sản xuất
trong nước thông qua hệ thống khuyến lâm, khuyến công, chuyển giao, ứng
dụng khoa học công nghệ; tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông
tin thị trường, đa dạng hóa thị trường nhất là phát triển các thị trường tiềm
năng, thị trường mới nổi; xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ Việt.
6. Tổ chức sản xuất kinh doanh
Phát triển các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, kinh tế hợp tác,
kinh tế chia sẻ trong lâm nghiệp; phát triển sản xuất kinh doanh đa dạng, gắn
trồng rừng với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo chuỗi giá trị.
Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ khả năng đầu tư
theo chuỗi khép kín vào ngành lâm nghiệp và hỗ trợ, dẫn dắt người dân sản xuất
đáp ứng nhu cầu thị trường; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động
của công ty lâm nghiệp; phát triển lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng đồng
thôn bản và hợp tác xã; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển nông lâm kết hợp;
ưu tiên hộ nghèo, dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động lâm nghiệp để tăng thu
nhập.
Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các hội, hiệp hội ngành hàng
phù hợp với nền kinh tế thị trường, trong đó hội, hiệp hội phải thực sự là đại diện
cho quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, là đầu mối kết nối nhà quản lý, nhà
khoa học, doanh nghiệp và người làm nghề rừng.
7. Tổ chức và quản lý ngành
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn tổ
chức bộ máy quản lý ngành lâm nghiệp tinh gọn, thống nhất, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; kiện toàn hệ thống kiểm lâm, tăng cường lực
lượng kiểm lâm địa bàn và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, ưu tiên khu
vực trọng điểm về phá rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
Rà soát, sắp xếp lại, kiện toàn các ban quản lý rừng phòng hộ theo hướng
tinh gọn, hiệu quả.
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Đổi mới phương thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm để
người sản xuất, kinh doanh tự chủ động trong việc kiểm soát chất lượng sản
phẩm của mình trước khi đưa ra thị trường.
Xã hội hóa các dịch vụ công về lâm nghiệp nhằm giảm áp lực về biên chế,
ngân sách nhà nước, cung cấp cho xã hội chất lượng dịch vụ tốt nhất.
8. Hợp tác quốc tế
Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về lâm nghiệp, tham gia tích cực và
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức lâm nghiệp quốc tế, khu vực và song phương;
tăng cường thu hút các nguồn vốn quốc tế, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI), thương mại các-bon rừng; chủ động hợp tác trong nghiên cứu, giáo
dục, đào tạo để tiếp cận khoa học và công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, phát triển
nguồn nhân lực cho ngành; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong trao
đổi kinh nghiệm và triển khai các dự án hợp tác phát triển về lĩnh vực cơ giới
hóa lâm nghiệp và chế biến lâm sản; tăng cường hợp tác về các hoạt động tăng
cường năng lực; triển khai các chương trình dự án, cơ chế, chính sách; tuyên
truyền; hoạt động nghiên cứu, điều tra, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá trong
lĩnh vực lâm nghiệp. Phát huy và tranh thủ lợi thế ngành lâm nghiệp Việt Nam
trong quan hệ quốc tế; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn với các đối
tác thương mại.

có giải pháp khắc phục kịp thời. Giám sát các chương trình, dự án, đề án thực
hiện Chiến lược đảm bảo hiệu quả, thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch 5 năm
hoặc đột xuất. Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phù hợp với từng giai đoạn, điều
kiện thực tiễn.
Các nội dung chính của công tác giám sát thực hiện chiến lược:
- Tình hình thực hiện, kết quả đạt được cũng như tồn tại theo các chỉ tiêu
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ trong Chiến lược, chương trình, đề án
thực hiện Chiến lược;
- Tình hình huy động các nguồn lực và tài chính ở các cấp;
- Phân tích và đánh giá tác động trong quá trình thực hiện Chiến lược ở
các cấp;
- Đánh giá hiệu quả của các chính sách liên quan đến việc thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược;
- Xác định và phân tích các vấn đề nổi cộm trong ngoài ngành và quốc
tế có ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Chiến lược và những điều chỉnh cần
thiết.
9.2. Đánh giá

Phát triển thị trường lâm sản, chủ động tham gia chuỗi cung lâm sản toàn
cầu; hài hòa các quy định về lâm nghiệp của quốc gia với quốc tế; thực thi
các hiệp định quốc tế song phương và đa phương như: Hiệp định đối tác tự
nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản
(VPA/FLEGT); Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam
(EVFTA),...

Tập trung đánh giá những tác động phát triển chủ yếu. Lập kế hoạch cụ thể
cho các đợt khảo sát, đánh giá trên cơ sở các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến
lược. Để đảm bảo tính khách quan, việc đánh giá phải giao cho các tổ chức và
cơ quan độc lập bao gồm cả các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ. Việc
đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược được thực hiện đảm bảo nguyên tắc độc
lập, khách quan.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm các thoả thuận đa phương, các
cam kết quốc tế liên quan đến lâm nghiệp mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã ký kết tham gia như: Cam kết tự nguyện quốc gia (NDC) ứng phó
với biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Công ước về buôn
bán quốc tế động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước về đa
dạng sinh học (UNCBD), Công ước về chống sa mạc hoá (UNCCD), Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC)...; nghiên cứu tham
gia các điều ước quốc tế phù hợp khác có liên quan.

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược như:
bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường giá trị phòng hộ, tạo việc làm và cải thiện
đời sống của người dân; Đóng góp của ngành Lâm nghiệp vào quá trình phát
triển kinh tế, xã hội, môi trường ở các cấp, các địa phương và cho nền kinh tế
quốc dân, thương mại quốc tế; Đánh giá sự phối hợp giữa thực hiện Chiến lược
với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Đánh giá việc triển khai và
kết quả thực hiện các cam kết quốc tế;

9. Giám sát và đánh giá
9.1. Giám sát
Giám sát thực hiện Chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực
hiện Chiến lược; làm căn cứ hoạch định chính sách, điều chỉnh kế hoạch và
126 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các nội dung đánh giá:

- Đánh giá tác động của việc thực hiện chiến lược: những thay đổi về
chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường qua việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ của Chiến lược; Những thay đổi về môi trường chính sách và tác động của
các giải pháp chính sách; Đánh giá tác động của lâm nghiệp với xoá đói, giảm
nghèo; Đánh giá tác động môi trường, bao gồm cả sự đóng góp đối với môi
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trường toàn cầu như hấp thụ các-bon.
- Đánh giá tổng thể định kỳ vào cuối mỗi kế hoạch 5 năm, tổng kết 10 năm.
Đánh giá theo các Chương trình, đề án, dự án thực hiện trong Chiến lược.
9.3. Bộ chỉ số và triển khai giám sát, đánh giá Chiến lược
Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện Chiến lược, để theo dõi, giám
sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng Bộ chỉ số giám sát đánh giá cấp chiến
lược, các Chương trình, dự án, đề án; trong quá trình thực hiện có thể bổ sung,
cập nhật các chỉ số thực hiện để phù hợp yêu cầu cụ thể của từng chương trình,
đề án, dự án và từng giai đoạn thực hiện.
Xây dựng, triển khai hệ thống lập kế hoạch và giám sát ngành lâm nghiệp
trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu
thông tin kịp thời, chính xác, đồng bộ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và
phát triển sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
Sử dụng tối đa các phương pháp và công cụ tiên tiến, hiện đại trong giám
sát, đánh giá; Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong công tác phản
biện xã hội, kiểm tra và giám sát các chương trình, dự án, đề án Lâm nghiệp.
VI. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
1. Nhu cầu và nguồn vốn thực hiện Chiến lược
Khái toán tổng nhu cầu vốn để thực hiện Chiến lược dự kiến khoảng
522.515 tỷ đồng, trong đó:
a) Ngân sách nhà nước: 149.891 tỷ đồng, chiếm 28,7%.
b) ODA: 31.471 tỷ đồng, chiếm 6,0%.
c) Dịch vụ môi trường rừng: 38.500 tỷ đồng, chiếm 7,5%.
d) Tín dụng: 34.066 tỷ đồng, chiếm 6,5%.
đ) FDI: 14.664 tỷ đồng, chiếm 2,8%.
e) Vốn hợp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư): 253.923 tỷ đồng,
chiếm 48,6%.
(Chi tiết theo Phụ lục XV)
2. Định hướng huy động và sử dụng nguồn vốn
2.1. Huy động nguồn vốn
Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chiến lược,
bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định, gồm:
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a) Vốn ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
b) Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế
hoạch, dự án khác.
c) Vốn tín dụng từ tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.
d) Thu từ dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường rừng.
đ) Đầu tư, đóng góp, ủng hộ, tài trợ từ tổ chức, cá nhân.
e) Thu từ khai thác lâm sản, cho thuê rừng, thực hiện nghĩa vụ nộp tiền
trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
g) Nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.
2.2. Định hướng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn thực hiện Chiến lược
a) Vốn ngân sách nhà nước: tập trung cho đối tượng rừng đặc dụng, phòng
hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất trong thời gian đóng của rừng; đầu tư xây
dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ quản
lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng khu nghiên cứu phát
triển, khu công nghệ cao; nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học,
phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước về
lâm nghiệp; hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu tư các lĩnh vực, hoạt động lâm nghiệp
theo quy định của pháp luật.
b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào các
hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp chế biến và thị trường tiêu
thụ sản phẩm gỗ và lâm sản theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn
huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người
dân, các thành phần kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng các nguồn thu cho
ngành lâm nghiệp.
Đẩy mạnh các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, khai thác các tiềm
năng, các dịch vụ mới để tăng nguồn thu, đặc biệt là dịch vụ du lịch sinh thái,
các dịch vụ hấp thụ các-bon,....; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo cơ chế
phù hợp để huy động tổ chức, cá nhân đầu tư vào lâm nghiệp; bảo vệ và phát
triển rừng; phát triển cây xanh.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương:
a) Tổ chức thực hiện chiến lược; xây dựng các chương trình, đề án, dự án
trọng điểm để thực hiện Chiến lược; xây dựng, phê duyệt bộ chỉ số giám sát
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đánh giá Chiến lược; định kỳ đánh giá hàng năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10
năm về tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
b) Tiếp tục thực hiện một số chương trình, đề án đã được phê duyệt; xây
dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu quả một số
chương trình, đề án mới.
(Chi tiết tại phụ lục XVI kèm theo)
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT hoàn
thiện các chính sách về đầu tư, tài chính, tín dụng để thực hiện có hiệu quả các
mục tiêu và nội dung của Chiến lược.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

PHỤ LỤC

Chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách
pháp luật về đất đai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường để thực hiện
có hiệu quả các nội dung của Chiến lược.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng và triển khai kế hoạch về
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; triển khai các giải pháp tăng cường nghiên
cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển lâm nghiệp theo định hướng
của Chiến lược.
5. Bộ Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT triển khai các chính sách, giải pháp
thúc đẩy thị trường, xúc tiến thương mại, giải quyết rào cản thương mại cho
sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
6. Các bộ, ngành có liên quan
Phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức thực hiện Chiến lược; tham gia kiểm
tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ.
7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức
xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phù hợp với điều kiện địa phương.

130 Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 131

Phụ lục 1
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NGÀNH LÂM NGHIỆP
I. Danh mục các văn bản, cơ chế chính sách góp phần thực hiện kế
hoạch BV&PTR, Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
TT
I
1
2

3

4
II
1
2
3
4

5

6
III
1

TT
2
3

Nội dung
Phát triển lâm nghiệp gắn với xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về chính sách bảo vệ
và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân
tộc;
Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số định mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết
số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng
kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP;

4
5

6

IV
1
2

Đầu tư phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý
hệ thống rừng đặc dụng
Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về một số chính sách
quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu;
Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;
Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 của Bộ
Tài chính, Bộ NN&PTNT về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định
24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư
phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ NN&PTNT quy định
chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
Chính sách phát triển rừng sản xuất
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng,
giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
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4
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6
7
V
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Nội dung
Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế quản lý rừng sản xuất
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích
khác
Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định
về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNT quy định
về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/07/2015 của Bộ NN&PTNT sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của
Bộ NN&PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả
dịch vụ môi trường rừng
Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ NN&PTNT quy định
về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả
DVMTR
Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012
của Bộ NN&PTNT - Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả
dịch vụ môi trường rừng.
Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT hướng
dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR
Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ
quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Chính sách tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
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Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý
lâm sản
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, rừng
phòng hộ và Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp Nhà nước
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng
Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết
định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng;
Chỉ thị số 1685/2011/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá
rừng và chống người thi hành công vụ
Chính sách khuyến khích đầu tư vào Lâm nghiệp;
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, được thay thế bằng
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông
nghiệp
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai,
dịch bệnh
Sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp.
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao
hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới
và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ NN&PTNT hướng
dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm
nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về
sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp
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VIII Quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên
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Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 2020
Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT ban hành
danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các
loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi,
than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước
Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập
dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để
bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác
Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực khác
Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng
Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/1/2011 của Bộ
NN&PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao
rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản
lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn
ngân sách nhà nước
Thông tư số 51/2012/TT-BNN ngày 19/10/2012 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg
ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình
tự thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng
trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 01/02/2013 của Bộ
NN&PTNT - Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách
nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo
Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013 của Bộ Tài chính,
Bộ NN&PTNT về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện
bảo vệ và phát triển rừng
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Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của Bộ
NN&PTNT - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư Liên tịch số
61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ NN&PTNT - Tài chính
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động
cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy
động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy
rừng
Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ NN&PTNT hướng
dẫn về phương án quản lý rừng bền vững;
Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 về việc "Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ
NN&PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản"
Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ NN&PTNT Ban hành
Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính
Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ NN&PTNT quy định
về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn
một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

II. Danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp
Nghị định
1. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
2. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm
lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.
3. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản
lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
4. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định
xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.
5. Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 1/9/2020 của Chính phủ quy định
Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
6. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp.
Thông tư
1. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm
sản.
2. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
3. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh.
4. Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp
chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm
nghiệp chính.
5. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng.
6. Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung
giá rừng.
7. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
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8. Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định công tác thống kê trong lĩnh vực lâm
nghiệp.
9. Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục
đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
10. Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình
lâm sinh.

12. Thông tư liên tịch số 14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-KSNDTCTANDTC ngày 26/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân
tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-TP-BCAVKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Bộ Công an, Bộ Tư Pháp, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân
dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội
phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
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Phụ lục II.

11. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối
với người tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

DIỄN BIẾN DIỆN TÍCH RỪNG, TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2019

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn
biến rừng.
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DIỆN TÍCH, TRỮ LƯỢNG CÁC TRẠNG THÁI RTN THEO VÙNG SINH THÁI
(Theo kết quả điều tra, kiểm kê rừng 2013-2016)

Phụ lục III.
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Bảng 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC

9

9

KẾT QUẢ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI
ĐOẠN 2006 – 2020

Phụ lục IV.

Chú thích:

7

9

(1) Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2016 - 2020.
(2) Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội khóa XIII
về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
2016 - 2020.
(3) Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, theo
đó, trồng mới 0,125 triệu ha/năm, trong đó RSX 0,1 triệu ha, RPH, ĐD 0,025
triệu ha/năm.
(4) Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ số số hộ nghèo ở 3 vùng lâm
nghiệp trọng điểm cụ thể là: Trung du miền núi phía Bắc năm 2006 là 27,5%,
năm 2019 còn 18,4%, giảm 33,1%; vùng Bắc Trung Bộ từ 22,2% xuống còn
8,7%, giảm 60,8% và vùng Tây Nguyên từ 24% xuống 13,9%, giảm 42,1%.
(5) Theo các quyết định Công bố hiện trạng rừng của Bộ NN&PTNT.
(6) Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp.
(7) Số liệu tổng hợp của Tổng cục Lâm nghiệp: diện tích khoanh nuôi tái
sinh bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là 0,64 triệu lượt ha/năm; giai đoạn 2011
- 2015 là 0,36 triệu ha/năm và giai đoạn 2016 - 2019 là 0,315 triệu ha/năm.
(8) Số liệu thống kê và báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp.
(9) Mới đạt 0,728 tỷ (16.758 tỷ đồng); chưa bao gồm chi trả trực tiếp, thuê
môi trường rừng.
(10) Số liệu đến 2017 đạt 80,8%.
(11) Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ lao động trong
ngành lâm nghiệp được đào tạo (cả không có chứng chỉ) năm 2006 là 10,63%;
năm 2011 là 8,38% và 2016 là 8,54%. Theo số liệu thống kê năm 2019 số lao
động được đào tạo trong nông, lâm, thủy sản là 4%.
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Bảng 4. Kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2011 - 2015, triển khai Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết
định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 05/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ
yếu của Kế hoạch được tổng hợp ở Bảng 4:

II. KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Bảng 3. Kết quả thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (giai đoạn 2006-2010)

Giai đoạn 2006-2010, ngành lâm nghiệp tiếp tục triển khai Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết
định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu
nhiệm vụ cơ bản của Dự án trong giai đoạn 2006-2010 tại Bảng 3:

GIAI ĐOẠN 2006 - 2020
I. DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP
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Bảng 5. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2016 - 2020, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ
yếu của Chương trình được tổng hợp tại Bảng 5:

III. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Phụ lục V.
KẾT QUẢ THỰC HIỆNCHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN
RỪNG BỀN VỮNG

1. Khái quát chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình
- Thiết lập lâm phận quốc gia ổn định 3 loại rừng.
- Tất cả rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê cho các chủ rừng thuộc
các thành phần kinh tế trước năm 2010, tăng cường năng lực cho các chủ rừng.

7

9

- Thực hiện QLRBV; các chủ rừng sản xuất kinh doanh xây dựng và thực
hiện phương án điều chế rừng, ít nhất 30% diện tích rừng sản xuất được cấp
CCR.
- Trồng rừng mới 1 triệu ha đến năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn
tiếp theo, nâng cao năng suất rừng trồng; làm giàu 0,5 triệu ha rừng nghèo kiệt;
trồng 200 triệu cây phân tán/năm.
- Sản xuất gỗ trong nước ổn định, đến năm 2010 đạt 9,7 triệu m3 gỗ/năm;
đến năm 2020 đạt 20 - 24 triệu m3/năm (trong đó có 10 triệu m3 gỗ lớn); Cung
cấp gỗ nhỏ cho chế biến bột giấy đến 2010 là 3,4 triệu m3; đến 2020 là 8,3 triệu
m3.
- Đầu tư trang thiết bị hiện đại hoá công tác quản lý rừng, kiểm kê rừng
theo định kỳ; củng cố và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng.
2. Kết quả đạt được
2.1. Thiết lập lâm phận quốc gia và diễn biến 3 loại rừng
a) Quy hoạch lâm phận quốc gia và 3 loại rừng
Theo định hướng Chiến lược phát triển lâm nghiệp, tổng diện tích quy
hoạch cho lâm nghiệp đến 2020 là 16,24 triệu ha với cơ cấu 3 loại rừng: RPH
5,68 triệu ha, RĐD 2,16 triệu ha, RSX 8,4 triệu ha (3,63 triệu ha RTN và 4,15
triệu ha RT).
Theo Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội khóa
XIII về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm
(2011-2015), tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm
2020 là 16,245 triệu ha, trong đó: đất RPH 5,842 triệu ha, đất RĐD 2,271 triệu
ha, đất RSX 8,132 triệu ha.
Theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội khóa
XIII về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng
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đất 2016-2020, tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm
2020 là 16,245 triệu ha, trong đó: đất RPH 4,618 triệu ha, đất RĐD 2,359 triệu
ha, đất RSX 9,268 triệu ha.
Tổng hợp kết quả phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng của các địa phương
giai đoạn 2006-2010 có 16.247.492 ha diện tích đất quy hoạch phát triển lâm
nghiệp, cơ bản thống nhất với số liệu quy hoạch đất lâm nghiệp cả nước được
Quốc hội thông qua, trong đó: RĐD 2.199.342 ha, RPH 5.552.328 ha và RSX
8.495.823 ha1.
Nhìn chung, tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2006 2020 tương đối ổn định. Công tác lập quy hoạch đã có những chuyển biến tích
cực gắn với định hướng phát triển chung của ngành lâm nghiệp cũng như của
địa phương. Việc điều chỉnh quy hoạch cơ bản phù hợp với nhu cầu phát triển
kinh tế lâm nghiệp cũng như công tác bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng
sinh học trong giai đoạn này. Tuy nhiên, công tác quy hoạch và quản lý quy
hoạch 3 loại rừng còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xác lập các khu rừng
theo mục đích sử dụng còn chậm, quản lý thiếu chặt chẽ; một số địa phương
chưa xác lập và quản lý các khu RĐD và RPH theo đúng quy hoạch được cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
b) Diễn biến 3 loại rừng
Từ năm 2006 đến 2020, cơ cấu diện tích 3 loại rừng như Bảng 6 và Hình
1 sau đây.
Bảng 6. Diễn biến diện tích 3 loại rừng giai đoạn 2006-2019

cơ sở hạ tầng lâm nghiệp;
Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết
định số 147/2007/QĐ-TTg; Văn bản số 416/TTg–KTTH ngày 11/3/2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc cho các dự án trồng RSX được vay vốn tín dụng
đầu tư; … Bên cạnh chính sách còn có nguyên nhân do thị trường nguyên liệu
gỗ cho CBLS giai đoạn 2010-2015 tăng mạnh, sản phẩm gỗ trở thành ngành
hàng xuất khẩu chủ lực, hình thành một số vùng trồng rừng nguyên liệu tập
trung như Đông Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài ra,
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế rừng trồng không ngừng được cải
thiện tạo động lực cho người dân phát triển rừng trồng sản xuất.
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Hình 1. Diện tích đất lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

2.2. Giao rừng, khoán bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
Giai đoạn 2006 -2010: Diện tích rừng được khoán bảo vệ cho hộ gia đình,
cá nhân và cộng đồng dân cư trung bình hàng năm là 2,6 triệu ha, trong đó
RPH chiếm từ 75% đến 86%, RĐD từ 8% đến 14%, RSX từ 6% đến 15%. Giai
đoạn này diện tích khoán bảo vệ đã giảm mạnh so với giai đoạn 2001 - 2005,
trung bình hàng năm chỉ bằng 43% thời kỳ 2001 - 2005. Nguyên nhân chủ yếu
do giảm khoán bảo vệ RSX từ 2.953.276 ha năm 2005 xuống 147.309 ha năm
2009.
Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp

Cơ cấu 3 loại rừng có sự thay đổi theo hướng giảm diện tích RPH và tăng
RSX. Đây là kết quả của Chính sách đầu tư phát triển RSX, như Quyết định số
147/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn cho trồng RSX và
1 Báo cáo số 243 /BC-CP Tổng kết thực hiện Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng” và Kế hoạch
bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 ngày 26 tháng 10 năm 2011
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Giai đoạn 2011 đến nay: Tính đến năm 2015, đã có 600.152 ha rừng và đất
lâm nghiệp được khoán cho 112.581 hộ gia đình và cá nhân, ước tính tạo việc
làm cho trên 300 nghìn lao động địa phương. Diện tích rừng được khoán bảo
vệ trung bình hàng năm giai đoạn 2011 - 2015 là 4,944 triệu ha.
Giai đoạn 2016 – 2020 diện tích rừng được khoán bảo vệ tăng mạnh, trung
bình hàng năm là 6,3 triệu ha, gấp trên 2 lần giai đoạn 2006-2010 (Hình 2).
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không gắn với trách nhiệm và cơ chế chia sẻ lợi ích đối với người nhận khoán
nên hiệu quả thấp, thậm chí có nơi còn tiêu cực về lợi dụng chính sách khoán
đất lâm nghiệp.
Bảng 7. Diện tích rừng phân theo chủ quản lý giai đoạn 2006-2019

2.6

2006-2010

2011-2015

2016-2020

Hình 2. Diện tích rừng được khoán bảo vệ giai đoạn 2006 - 2020
Về giao đất giao rừng, đến 2017, cả nước đã giao 11.361.038 ha rừng,
chiếm 80,8% tổng diện tích rừng, 69,3% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm
nghiệp; diện tích rừng chưa giao hiện do UBND xã quản lý là 2.700.819 ha,
chiếm 19,2% diện tích rừng toàn quốc (giảm từ 2,8 triệu ha năm 2005 xuống
còn 2,7 triệu ha năm 2015); trong 5 năm thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng, diện tích rừng giao cho cộng đồng tăng từ 298.983,91 ha năm 2011
lên 1.110.408 ha năm 2015. Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
cho các chủ rừng là 1.971.818 giấy, với tổng diện tích 12.280.581 ha. Trong đó,
29 tỉnh đạt trên 85%, 26 tỉnh đạt dưới 85%, 09 tỉnh đạt dưới 70%. Cơ cấu sử
dụng đất lâm nghiệp đã có sự chuyển dịch theo hướng diện tích đất lâm nghiệp
do các tổ chức của nhà nước quản lý giảm từ 80,1% năm 2000 xuống 45,2%
năm 2015, đặc biệt là các công ty lâm nghiệp nhà nước; diện tích đất lâm
nghiệp khu vực thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng từ 19,9% năm 2000
lên 54,8% năm 2015, trong đó, hộ gia đình, cá nhân được giao 3,146 triệu ha.

nhân

Đến nay, tổng diện tích rừng đã giao cho các chủ quản lý là 11,615 triệu
ha, chiếm 79,5% tổng diện tích đất có rừng; Diện tích rừng chưa giao, tạm thời
giao cho UBND xã quản lý là 2,993 triệu ha, chiếm 20,5% tổng diện tích đất
có rừng. Rừng đặc dụng, RPH giao cho các BQL RĐD, RPH quản lý, diện tích
quản lý khoảng 48% diện tích đất lâm nghiệp, đại diện cho hầu hết các hệ sinh
thái quan trọng trên cạn, trên biển, đất ngập nước. Diện tích rừng sản xuất giao
do Hộ gia đình, cá nhân 3,039 triệu ha, chiếm 39%; cộng đồng dân cư 1,217
triệu ha, chiếm 16%; công ty lâm nghiệp sau sắp xếp tiếp tục quản lý 1,078
triệu ha, chiếm 14%; còn lại do UBND xã, các tổ chức quản lý (Bảng 7).
Tuy nhiên, công tác giao khoán rừng còn một số tồn tại như: còn xảy ra
tình trạng rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tranh chấp đất đai, sử dụng
đất không đúng mục đích, giao khoán chưa đúng đối tượng, việc giao khoán
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Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp
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Tới cuối năm 2019, diện tích rừng đã giao cho cộng đồng là 1.216.982 ha,
trong đó rừng tự nhiên là 1.107.070 ha (chiếm 90,97% tổng diện tích rừng giao
cho cộng đồng) và rừng trồng là 109.911 ha (chiếm 9,03% tổng diện tích rừng
giao cho cộng đồng) (Bộ NN&PTNT 2020) – xem chi tiết tại Bảng 8.
Bảng 8. Diện tích rừng giao cho cộng đồng dân cư đến cuối năm 2019
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Nguồn: http://kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So-lieu-dien-bien-rung-hang-nam/

Hình 3. Diện tích rừng do cộng đồng và UBND xã quản lý giai đoạn 2007 - 2019

2.3. Thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
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Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp

Cho tới thời điểm cuối năm 2019, diện tích rừng được giao cho cộng đồng
chiếm 8,33% tổng diện tích rừng của cả nước. So với năm 2007, đã giao được
thêm 1.145.686 ha (tăng diện tích rừng giao cho cộng đồng lên 17 lần). Mặc
dù đây có thể coi là một thành tựu đáng kể sau 14 năm thực hiện Chiến lược
phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, tuy nhiên con số này
còn cách rất xa mục tiêu giao 100% diện tích rừng cho hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng và các bên liên quan khác đặt ra trong Chiến lược. Như trình bày ở
Hình 3, hiện có tới 2.993.692 ha rừng (chiếm 20,49% tổng diện tích rừng toàn
quốc) chưa được giao và tạm thời do UBND cấp xã quản lý. Diện tích này có
xu hướng giảm trong những năm gần đây nhưng so với năm 2007 khi bắt đầu
triển khai thực hiện Chiến lược thì tăng 165.173 ha (tương đương với 5,84%).
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Đến tháng 9 năm 2019, tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền
vững theo hệ thống của FSC là 283.334,21 ha (rừng trồng 196.72,89 ha, rừng
tự nhiên 86.581,32 ha) tại 28 tỉnh, với 36 đơn vị được cấp chứng chỉ, trong đó:
04 nhóm hộ gia đình (Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Trị và Quảng Nam); và
32 công ty lâm nghiệp.
Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án QLRBV và CCR và Kế hoạch số 4691/QĐBNN-TCLN ngày 27/11/2018 của Bộ NN&PTNT về thực hiện Đề án QLRBV
và CCR, năm 2019 đã xây dựng và vận hành hệ thống CCR quốc gia. Đến nay
đã có 266.974 ha được cấp CCR bền vững tại 24 địa phương, trong đó năm
2019 đã cấp chứng chỉ được 43.691 ha tại 11 tỉnh với 15 chủ rừng. Tổng diện
tích rừng được cấp chứng chỉ QLRBV đã đạt được 46% so với nhiệm vụ của
Đề án. Ước đến năm 2020 đạt 100% nhiệm vụ của Đề án
Để góp phần thực hiện chủ trương QLRBV, nhiều đề án đã được xây dựng
và thực hiện như: Đề án quản lý khai thác RSX là rừng tự nhiên giai đoạn
2013-2020 (Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ); Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây
Nguyên giai đoạn 2016 - 2025 (Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019
Thủ tướng Chính phủ); ...
Mục tiêu đến 2020 có 30% diện tích RSX được cấp CCR là không thể đạt.
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2.4. Trồng rừng tập trung
Từ năm 2006 đến 2019, trung bình hàng năm cả nước trồng được hơn
227.500 ha rừng trồng tập trung, trong đó 90% là RSX. Diện tích trồng rừng
trung bình hàng năm không có sự khác nhu lớn giữa các giai đoạn, nhiều nhất
là giai đoạn 2016-2019 đạt 235,18 nghìn ha/năm, cao hơn giai đoạn 2011-2015
là 6,5% và hơn giai đoạn 2006-2010 là 3,1%, còn giai đoạn 2011-2015 chỉ
bằng 96,8% giai đoạn trước đó (Bảng 9).
Bảng 9. Trồng rừng tập trung giai đoạn 2006-2019

Kết quả trồng rừng đã làm cho diện tích rừng trồng tăng liên tục từ năm
2006 đến 2019, tốc độ tăng giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước; tỷ lệ diện
tích rừng trồng so vơi tổng diện tích rừng toàn quốc tăng từ 19,5% năm 2006
lên 29,2% năm 2019 (Bảng 10).
Bảng 10. Diễn biến diện tích rừng trồng giai đoạn 2006-2019

Tuy nhiên, phát triển rừng trồng ở các vùng rất khác nhau, vùng có diện
tích rừng trồng tăng mạnh là Đông Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc
Trung Bộ, trong khi vùng Đồng Bằng Sông Hồng và ĐBSCL diện tích rừng
trồng bị giảm (Bảng 11). Nhiều địa phương có phong trào trồng rừng và bảo
vệ rừng tốt, điển hình như: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh,
Yên Bái, ...

Bảng 11. Diễn biến diện tích rừng trồng theo vùng sinh thái giai đoạn 2006-2019
2006
Vùng

Tổng diện
tích rừng
(ha)
1

Tăng/giảm

2019

Rừng trồng
(ha)

Tỷ lệ (%)

Tổng diện
tích rừng
(ha)

Rừng
trồng (ha)

Tỷ lệ (%)

(ha)

(%)

2

3=2/1%

4

5

6=5/4%

7=4-1

8=6-3

Toàn quốc

12.873.851

2.463.710

19,14

14.609.220

4.316.786

29,55

1.853.076

10,41

Tây Bắc

1.508.740

109.573

7,26

1.757.428

195.379

11,12

85.806

3,86

Đông Bắc

3.164.871

893.874

28,24

3.925.225

1.560.149

39,75

666.275

11,51

Sông Hồng

95.836

48.520

50,63

82.775

36.676

44,31

-11.844

-6,32

Bắc Trung Bộ

2.611.526

534.584

20,47

3.116.921

900.466

28,89

365.882

8,42

Duyên Hải

1.775.770

330.914

18,63

2.436.689

862.189

35,38

531.275

16,75

Tây Nguyên

2.976.950

152.115

5,11

2.559.956

368.734

14,40

216.619

9,29

Đông Nam Bộ

431.137

144.942

33,62

480.892

223.735

46,53

78.793

12,91

Tây Nam Bộ

309.037

248.992

80,57

249.335

169.459

67,96

-79.533

-12,61

Cơ cấu cây trồng rừng chủ yếu đối với RPH đầu nguồn, rừng đặc dụng là
các loại cây bản địa như: Thông, Muồng đen, Huỷnh, Chò chỉ, Giổi, Lát hoa,
Sao đen, Dầu rái, Vên vên,... cây phù trợ chủ yếu là Keo các loại; RPH chắn
cát ven biển là Phi lao, Keo lưỡi liềm, Keo chịu hạn; Rừng ngập mặn là Đước,
Bần chua, Vẹt, Dù, Sú…; Đối với RSX, tại các vùng có diện tích rừng trồng
sản xuất lớn như: Đông Bắc Bộ gồm các loài Keo tai tượng, Keo lai, Bạch đàn,
Bồ đề, Thông, Mỡ, Lát hoa, Trám, Xoan, Giổi, Lim xanh, Vối thuốc,… trong
đó, các loài Keo chiếm trên 80% diện tích; Tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên
hải Nam trung Bộ gồm các loài như Keo tai tượng, Keo lai, Bạch đàn, Thông
Caribaea, Mỡ, Lát hoa, Xoan ta, Lim xanh, Huỷnh, Sao đen, Dầu rái,… Trong
đó, Keo tai tượng và Keo lai chiếm trên 90% diện tích.
Năng suất rừng trồng bình quân khoảng 15 m3/ha/năm, tăng 1,5 lần so với
năm 2009 (khoảng 10m3/ha/năm); đối với rừng trồng thâm canh các giống tiến
bộ kỹ thuật, giống quốc gia đạt bình quân 20-25 m3/ha/năm, cá biệt có mô hình
đạt 40m3/ha/năm (Keo lai trồng trên liếp tại Cà Mau). Năng suất rừng trồng
tăng cao chủ yếu từ 2 nhóm loài cây chủ lực là Keo và Bạch đàn: tại vùng Đông
Bắc Bộ, tuổi khai thác từ 5 - 7 năm, năng suất bình quân khoảng 15m3/ha/năm;
Tại vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, tuổi khai thác từ 5 - 8
năm, năng suất bình quân đạt 22 m3/ha/năm, nơi đầu tư thâm canh cao và lập
địa tốt có thể đạt trên 30m3/ha/năm.
Chất lượng nguyên liệu rừng trồng sản xuất đã từng bước được nâng lên,
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liên kết chuỗi từ công tác chọn tạo giống, trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ
rừng và chế biến gỗ được nhân rộng gắn với chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn.
Giai đoạn 2016-2018, chuyển hóa được 84,4 nghìn ha, đạt 94% nhiệm vụ của
Chương trình 886; Ước giai đoạn 2016-2020, chuyển hóa được khoảng 124,4
nghìn ha, đạt 138% nhiệm vụ của Chương trình. Tỷ lệ diện tích rừng trồng
được kiểm soát chất lượng giống hiện nay là 85%, về đích trước 2 năm so với
nhiệm vụ của Chương trình; Ước đạt 90% vào năm 2020, đạt 117% nhiệm vụ
của Chương trình 886.

Sản lượng gỗ rừng trồng tăng đã tạo điều kiện chủ động nguồn nguyên liệu
cho công nghiệp chế biến, từng bước giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập
khẩu, góp phần giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng thời tạo ưu
thế cạnh tranh cho các sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Kết quả trồng rừng tập trung đã góp phần tăng diện tích rừng, chất lượng
nguyên liệu rừng trồng đã từng bước được cải thiện, mô hình liên kết chuỗi từ
chọn tạo giống, trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng đến chế biến gỗ được
nhân rộng gắn với chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn.

Lâm sản ngoài gỗ: một số LSNG có sản lượng khai thác lớn trên phạm vi
cả nước, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, gồm: tre nứa, song mây, …; các loại
làm thực phẩm: Trám trắng, trám đen, Lòn bon, …; các loại làm dược liệu:
Thảo quả, Sa nhân Hà thủ ô, Ba kích,…; các loại cho dầu, nhựa: nhựa thông,
Quế, Hồi, Trẩu, Sở, Chai cục,.. Tuy nhiên, LSNG đã khai thác chủ yếu mới
chỉ là sản phẩm thô, chưa đánh giá được giá trị sản xuất cũng như xuất khẩu.

Ngoài trồng rừng tập trung, hằng năm cả nước trồng được khoảng 55 triệu
cây phân tán, góp phần tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan xanh, đẹp cho
nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, đất đai, phòng hộ sản xuất nông nghiệp,
kết hợp cung cấp gỗ, củi và dịch vụ du lịch, tăng thu nhập cho người lao động.
Sản lượng khai thác trung bình hàng năm từ cây phân tán, vườn nhà đạt khoảng
3,55 triệu m3, chiếm 12,5% tổng sản lượng gỗ khai thác.
Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng liên tục tăng qua các giai đoạn,
từ 3,01 triệu m3 năm 2006 lên 19,5 triệu m3 năm 2019, gấp 6,5 lần, ước năm
2020 đạt 20,5 triệu m3; sản lượng khai thác trung bình giai đoạn sau gấp hơn
2 lần giai đoạn trước (Bảng 12).
Bảng 12. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng giai đoạn 2006-2019
2006-2010

2011-2015

2016-2019

Tổng sản lượng khai thác (triệu m3)

18,669

43,362

73,435

Trung bình (triệu m3/năm)

3,734

8,672

18,359

100

232,2

211,7

So sánh giai đoạn trước (%)

2.6. Hiện đại hoá công tác quản lý rừng
Đầu tư trang thiết bị hiện đại hoá công tác quản lý rừng, kiểm kê rừng theo
định kỳ; củng cố và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng.
3. Đánh giá

2.5. Khai thác lâm sản

Giai đoạn

Khai thác gỗ rừng tự nhiên: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban
chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Quản lý khai thác hợp lý, sớm chấm dứt
khai thác rừng tự nhiên”, khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ, thực
hiện đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc từ năm 2016 đến nay1.

- Công tác lập quy hoạch đã có những chuyển biến tích cực, gắn với định
hướng phát triển lâm nghiệp, hầu hết các địa phương đã xác lập các khu rừng
theo mục đích sử dụng; một số địa phương đã cắm mốc chỉ giới ngoài thực địa,
nhất là đối với rừng đặc dụng;
- Trên 80% tổng diện tích rừng đã được giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ
gia đình; cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp đã chuyển dịch theo hướng diện tích
đất lâm nghiệp do các tổ chức của nhà nước quản lý giảm từ 80,1% năm 2000
xuống 45,2% năm 2015;
- Diện tích rừng trồng tập trung liên tục tăng, từ 2,45 triệu ha năm 2006 lên
4,24 triệu ha năm 2019, nâng cơ cấu diện tích rừng trồng trong tổng diện tích
rừng toàn quốc tăng từ 19,5% năm 2006 lên 29,2% năm 2019; năng suất rừng
trồng cả nước đạt bình quân khoảng 15 m3/ha/năm, tăng 50%so với năm 2009
(khoảng 10m3/ha/năm); đối với diện tích rừng trồng, rừng thâm canh các giống
1 Trước năm 2010, có 241 chủ rừng của 36 tỉnh khai thác với khối lượng bình quân 700.000
m3/năm; năm 2010 có 134 chủ rừng của 20 tỉnh khai thác 250.000 m3/năm, đến năm 2011
còn 80 chủ rừng của 17 tỉnh khai thác 200.000 m3, năm 2012 cả nước chỉ còn 32 chủ rừng
của 17 khai thác 110.000 m3, tương ứng diện tích khai thác chọn khoảng 3.000 ha/năm, riêng
ở khu vực Tây Nguyên chỉ có 7 chủ rừng được khai thác theo phương án QLRBV được
duyệt (giảm 49 chủ rừng); từ năm 2016 đến nay thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên trên phạm
vi toàn quốc.
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Phụ lục VI.

tiến bộ kỹ thuật, giống quốc gia đạt bình quân 20-25 m3/ha/năm;
- Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tăng gần 7 lần, từ 3 triệu m3 năm 2006
lên 19,5 triệu m3 năm 2019, ước năm 2020 đạt 20,5 triệu m3, tỷ lệ sử dụng gỗ
nguyên liệu trong nước cho công nghiệp chế biến tăng từ 30% lên trên 70%; khai
thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ, thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên
trên phạm vi toàn quốc từ năm 2016 đến nay.
Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế:
- Ranh giới đất lâm nghiệp trên thực địa hiện còn chưa rõ ràng, đặc biệt là
ranh giới giữa đất rừng sản xuất với đất ngoài lâm nghiệp; quy hoạch thiếu sự
ổn định và thường bị điều chỉnh do nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế xã
hội; chưa đồng bộ, thiếu thống nhất giữa bản đồ và thực địa, giữa các ngành
và lĩnh vực.
- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu về: công tác giao rừng, cấp chứng chỉ
QLRBV.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ, BẢO TỒN ĐA DẠNG
SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DVMTR

1. Khái quát chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình
- Bảo vệ có hiệu quả 16,24 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp.
- 100% các văn bản quy định về bảo vệ rừng được tuyên truyền phổ biến
đến các chủ rừng và người dân.
- Giảm 80% số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
- 100% các chủ rừng, thôn, xã có rừng có lực lượng bảo vệ rừng. 100% khu
rừng phòng hộ và rừng đặc dụng có chủ quản lý, có quy hoạch, kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng. 100% cán bộ, nhân viên bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt
là cán bộ kiểm lâm địa bàn xã, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và thôn, xã
được đào tạo nâng cao năng lực.
- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chi phí hoạt động cho bảo
vệ, phòng cháy, chữa cháy và phòng trừ sâu bênh hại rừng.
- Xây dựng và củng cố hệ thống RPH với tổng diện tích 5,68 triệu ha và hệ
thống RĐD với tổng diện tích khoảng 2,16 triệu ha.
- Tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng mô hình quản lý bảo vệ rừng cộng
đồng và các hình thức khác.
- Nghiên cứu định giá các DVMTR, xây dựng cơ chế chi trả cho các dịch
vụ môi trường của ngành lâm nghiệp. Từ năm 2007 xây dựng và triển khai hoạt
động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.
2. Kết quả đạt được
2.1. Bảo vệ rừng

Đường tới khu cắm trại nghỉ qua đêm trên đỉnh VQG Bidoup - Núi Bà
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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Công tác bảo vệ rừng đã được thực hiện tốt. Từ năm 2006 đến 2019, diện
tích rừng toàn quốc đã tăng hơn 1,7 triệu ha, tỷ lệ che phủ rừng tăng 3,89%.
Tăng nhiều nhất là vùng Đông Bắc Bộ, tiếp theo là Duyên hải Nam Trung bộ,
Bắc Trung Bộ; 3 vùng có diện tích rừng bị giảm, nhiều nhất là Tây nguyên,
tiếp theo là Tây Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Hồng. Từ năm 2006 đến 2019
diện tích rừng tự nhiên giảm 117.707 ha, chủ yếu tại khu vực Tây Nguyên và
Đông Nam Bộ; có khu vực RTN tăng lên như Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Duyên
hải Nam Trung bộ. Về rừng trồng, từ năm 2006 đến 2019 diện tích rừng trồng
toàn quốc đã tăng 1.853.076 ha, tăng nhiều nhất tại vùng Đông Bắc bộ, Duyên
hải Nam Trung bộ, Bắc trung bộ; vùng có diện tích rừng trồng giảm là đồng
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bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
Mặc dù diện tích rừng tăng liên tục từ 2006 đến nay, nhưng chất lượng
rừng còn thấp, nhất là RTN. Kết quả kiểm kê rừng toàn quốc 2013 - 2016 cho
thấy, trữ lượng bình quân RTN cả nước chỉ đạt 102,85 m3/ha. Trong tổng số
8.867.828 ha rừng tự nhiên chỉ có 8,75% là rừng giàu với trữ lượng bình quân
264,06 m3/ha, 24,79% rừng trung bình với trữ lượng bình quân 154,38m3/ha,
53,45% rừng nghèo có trữ lượng trung bình 69,47 m3/ha và 13,01% rừng nghèo
kiệt và rừng phục hồi với trung bình 33,35 m3/ha. RTN bị suy thoái nhiều nhất
ở vùng Miền núi phía Bắc, trong đó diện tích RTN nghèo và nghèo kiệt chiếm
đến 88,55% tổng số RTN ở vùng Đông Bắc, còn ở vùng Tây Bắc là 74,08%.

Số vụ vi phạm có chiều hướng giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại theo
từng năm; tất cả các chỉ tiêu ở giai đoạn sau đều giảm rõ rệt so với giai đoạn
trước, ví dụ tổng số vụ vi phạm trong giai đoạn 2011 – 2015 chỉ bằng 69,5% so
với giai đoạn 2006 – 2010 và đến giai đoạn 2016 – 2020 chỉ còn 42,2%.

Từ năm 2011 đến nay đã bắt đầu có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ phát triển
theo chiều rộng sang kết hợp với phát triển theo chiều sâu. Nhiệm vụ nâng cao
năng suất và chất lượng rừng, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất lâm nghiệp và
phát triển bền vững được thể hiện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo
vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tái cơ cấu ngành lâm
nghiệp giai đoạn 2013 - 2020 nhằm mục đích tiếp tục tăng diện tích rừng để
đến năm 2020 đạt độ che phủ rừng 42% đáp ứng ngưỡng an toàn sinh thái cho
cả nước.

Đến 2010, hệ thống tổ chức của lực lượng kiểm lâm được kiện toàn từ
Trung ương đến địa phương: Cục Kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp,
Bộ NN&PTNT; ở địa phương có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN&PTNT và có 01 Chi cục quản
lý chất lượng Thủy sản và Kiểm lâm (ở tỉnh Vĩnh Long); 490 Hạt Kiểm lâm
trực thuộc Chi cục Kiểm lâm. Ngoài ra, còn có 46 Hạt, Trạm phúc kiểm lâm
sản trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về BV&PTR và diện tích rừng bị
thiệt hại trong giai đoạn 2006 – 2020 được tổng hợp trong Bảng 13.
Bảng 13. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng và diện tích rừng bị
thiệt hại giai đoạn 2006-2020
Chỉ số

Tổng số vụ vi phạm
Số vụ vi phạm trung bình
Tổng diện tích bị thiệt hại
Diện tích bị hại trung bình

ĐVT

Giai đoạn 200620101

Giai đoạn
2011-20152

Giai đoạn
2016-v20203

Vụ

195.825

136.125

83.000

%

100

69,5

42,4

Vụ/năm

39.165

27.265

16.600

%

100

69,6

42,4

ha

27.732

13.239

9.100

%

100

47,7

32,8

ha/năm

5.546

2.648

1.820

%

100

47,7

32,8

1 Báo cáo số 435/BC-CP ngày 13/10/2017 của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia.
2 Báo cáo số 435/BC-CP ngày 13/10/2017 của về tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia.
3 Báo cáo số 476/BC-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia.
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Diện tích rừng bị thiệt hại có xu hướng giảm, giai đoạn 2011-2015 chỉ
bằng 47,7% so với giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2016- 2020 chỉ còn 32,8%.
2.2. Tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ rừng
a) Kiện toàn hệ thống Kiểm lâm

Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng, hệ thống Kiểm lâm tiếp tục được kiện toàn. Ở địa phương, Chi cục Kiểm
lâm tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tham mưu quản lý
Nhà nước về lâm nghiệp giúp Sở NN&PTNT. Hạt Kiểm lâm cấp huyện được
thành lập ở các địa phương có yêu cầu cấp thiết về bảo vệ rừng, hiện có 451
hạt. Các Hạt Kiểm lâm cấp huyện đã cử 4.095 cán bộ kiểm lâm địa bàn, chiếm
59,2% biên chế kiểm lâm cấp huyện xuống làm việc tại xã. Ngoài ra, cả nước
còn 69 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng và 14 hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ với
1.850 biên chế, trong đó gồm 701 công chức, 1.065 viên chức và 84 lao động
hợp đồng. Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ kiểm lâm thường xuyên được quan tâm.
b) Tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn
Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng, các trạm kiểm soát lâm sản
trên các trục giao thông đã cơ bản được loại bỏ và đưa lực lượng kiểm lâm về
xã để bám sát cơ sở, thực hiện chức năng tham mưu cho UBND xã tổ chức
công tác bảo vệ rừng và thực hiện các hoạt động khuyến lâm; đồng thời tăng
cường các đội kiểm soát lưu động. Ở cấp xã đã hình thành 218 Trạm Kiểm lâm
làm nhiệm vụ kiểm soát lâm sản của chủ rừng và 735 Trạm Kiểm lâm địa bàn.
Đến nay, đã bố trí được 4.289 công chức kiểm lâm địa bàn xã chuyên trách hoặc
kiêm nhiệm ở 4.816/5.985 xã có nhiều rừng. Hiện vẫn còn 1.169 xã có rừng chưa
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có kiểm lâm địa bàn.
Năm 2006, số xã có kiểm lâm địa bàn là 5.310 với số kiểm lâm địa bàn xã
là 4.447 người. Năm 2009, số xã có kiểm lâm địa bàn là 5.582 với 4.627 người.
Từ năm 2006 đến 2009 số xã có kiểm lâm địa bàn đã tăng thêm 272 xã, tương
tự số kiểm lâm địa bàn xã đã tăng thêm 172 người; trong giai đoạn này trung
bình 1,2 xã có một kiêm lâm viên địa bàn.
c) Tăng cường lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Thực hiện Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng, các chủ rừng là tổ chức như các BQL RPH, RĐD và doanh nghiệp nhà
nước được thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Đến nay có 512/1.093
chủ rừng là tổ chức (chiếm 46,84%) đã thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên
trách với tổng số 6.590 người, trong đó có 230 viên chức và 4.560 lao động
hợp đồng4.
Đến nay trong cả nước đã hình thành được 42.000 tổ đội quần chúng bảo
vệ rừng. Đã có 58/63 tỉnh/thành phố thành lập Ban chỉ huy về những vấn đề
cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, với hơn 460/520
huyện có rừng và 4.816/5.985 xã có rừng thành lập các Ban chỉ huy để chỉ đạo,
điều hành và kiểm tra đôn đốc các chủ rừng tổ chức thực hiện công tác bảo
vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; đồng thời trực tiếp chỉ huy
công tác chống chặt phá rừng và chữa cháy rừng ở cơ sở.
d) Quản lý bảo vệ rừng cộng đồng
Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 07/2012/
QĐ-TTg, số 24/2012/QĐ-TTg và số 126/QĐ-TTg tạo khung pháp lý cho việc
thực hiện đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích, quyền và nghĩa vụ của BQL RĐD
và cộng đồng địa phương với nhấn mạnh chủ yếu tới tạo thu nhập và cải thiện
sinh kế gắn liền với giao khoán bảo vệ rừng.
Việc Luật Lâm nghiệp 2017 quy định giao rừng và đất lâm nghiệp cho các
cộng đồng dân cư, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng
là một bước chuyển biến căn bản trong chính sách quản lý, bảo vệ rừng, góp
phần thúc đẩy các mô hình quản lý rừng cộng đồng đã và đang được thừa nhận
ở nhiều địa phương hiện nay. Điều 7 Luật Lâm nghiệp đã xác định quyền sở
hữu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với rừng sản
xuất là rừng trồng do họ tự đầu tư hoặc nhận chuyển nhượng, tặng, cho, thừa
kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật; Điều 86 cũng quy định
4 Tổng cục Lâm nghiệp, 2020. Lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển (19452020)
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cộng đồng dân cư được giao rừng là rừng tín ngưỡng, RPH và rừng sản xuất
với các quyền sử dụng rừng cụ thể.
2.3. Xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, đặc dụng
Để đảm bảo chức năng bảo tồn đa dạng sinh học và các chức năng phòng
hộ của rừng, hệ thống RĐD và RPH đã được điều chỉnh cho phù hợp trong
giai đoạn 2006 - 2019. Đến năm 2019, cả nước có 395 ban quản lý RĐD, RPH
đang quản lý khoảng 48% diện tích đất lâm nghiệp, đại diện cho hầu hết các
hệ sinh thái quan trọng trên cạn, trên biển và đất ngập nước, trong đó phần lớn
là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động, thực vật quý, hiếm, có nguy cơ
bị đe dọa.
a) Rừng đặc dụng
Diện tích rừng đặc dụng năm 2006 là 2,203 triệu ha, năm 2010 là 2,002
triệu ha, năm 2015 là 2,106 triệu ha và 2019 là 2,161 triệu ha, chiếm 14,8%
tổng diện tích rừng cả nước, đạt 100,08% so với mục tiêu ban đầu của Chiến
lược (2,16 triệu ha); nếu so với mục tiêu tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 của
Quốc hội thì đạt 91,44%; RĐD giảm từ năm 2006 đến 2010 sau đó tương đối
ổn định đến 2019.
Đến 2010, cả nước có 164 ban quản lý RĐD gồm có 30 Vườn quốc gia, 58
khu bảo tồn thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài, 45 khu bảo vệ cảnh quan và 20
khu rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm.
Hiện nay, cả nước có 164 ban quản lý RĐD, quản lý 99,6% diện tích rừng
đặc dụng, trong đó: 33 ban quản lý VQG (6 VQG trực thuộc Tổng cục lâm
nghiệp: Tam Đảo, Ba Vì, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Đôn, Cát Tiên và 27
BQL VQG trực thuộc UBND tỉnh hoặc Sở NN&PTNT); 57 ban quản lý khu
dự trữ thiên nhiên; 12 ban quản lý khu bảo tồn loài - sinh cảnh và 53 ban quản
lý khu bảo vệ cảnh quan do các cơ quan địa phương quản lý; 9 ban quản lý khu
rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học5.
Các tổ chức khác quản lý 0,4% rừng đặc dụng, gồm các tổ chức khoa học
và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp; một số diện tích
do các công ty lâm nghiệp sau sắp xếp tiếp tục quản lý (21.030 ha); còn lại do
lực lượng vũ trang quản lý.
b) Rừng phòng hộ
Diện tích RPH năm 2006 là 5,269 triệu ha, năm 2010 là 4,846 triệu ha,
năm 2015 là 4,463 triệu ha và 2019 là 4,646 triệu ha, chiếm 31,8% tổng diện
tích rừng cả nước; đạt 100,6% mục tiêu tại Nghị quyết số 134/2016/QH13
5 Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 2019 và giải pháp phát triển bền vững
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ngày 09/4/2016 của Quốc hội và 81,8% so với mục tiêu ban đầu của Chiến
lược (5,68 triệu ha); RPH biến động theo hướng giảm từ năm 2006 đến 2015,
từ 2016 đến 2019 tương đối ổn định.

các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES vào các mục đích
thương mại (chủ yếu) và nghiên cứu khoa học, triển lãm, vườn thú và ngoai giao.

Diện tích RPH được giao cho các BPL RPH quản lý là 3,1 triệu ha, chiếm
65%; công ty lâm nghiệp sau sắp xếp tiếp tục quản lý 267.753 ha, chiếm 5,5%;
còn lại là diện tích do UBND xã, lực lượng vũ trang và các tổ chức khác quản
lý.

Nhằm đóng góp có hiệu quả cho phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển
và đô thị, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, nuôi dưỡng nguồn nước, bảo vệ
môi trường sống và tạo nguồn thu từ các dịch vụ môi trường, Bộ NN&PTNT
đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, đề án như:

Hiện nay, cả nước có 231 ban quản lý RPH. Hệ thống tổ chức quản lý
RPH tại các địa phương chưa thống nhất: 153 ban quản lý RPH trực thuộc Sở
NN&PTNT; 55 ban trực thuộc UBND huyện; 5 ban trực thuộc UBND tỉnh và
18 ban trực thuộc Chi cục kiểm lâm6.
c) Bảo tồn đa dạng sinh học
Về bảo tồn loài: Việc bảo tồn các loài voi, linh trưởng, sao la và tê tê đã
được cụ thể hóa bằng các dự án cụ thể như: Dự án bảo tồn voi Việt Nam giai
đoạn 2013-2020 (Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21/5/2013) đã được thực
hiện tại các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai; Dự án xác lập khu bảo tồn
loài và sinh cảnh voi tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày
30/10/2014. Tại Đắk Lắk đã xác định toàn tỉnh có 45 cá thể voi nhà, gồm 26
con cái và 19 con đực. Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh
trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt
theo Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT
đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng hồ sơ trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn tê tê; Chương
trình nhân nuôi bảo tồn loài sao la; phê duyệt Kế hoạch bảo tồn gấu tại Việt
Nam. Ngoài các loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, các khu rừng đặc dụng
đều có Danh lục bảo tồn các loài đặc trưng theo từng vùng sinh thái nhất định.
Về cứu hộ động vật hoang dã: Hiện nay cả nước có 7 Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã trực thuộc 03 VQG và 02 Chi cục Kiểm lâm gồm: Trung
tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp và Trung tâm cứu hộ rùa thuộc VQG Cúc
Phương; Trung tâm cứu hộ Gấu thuộc VQG Tam Đảo; Trung tâm cứu hộ Gấu
và Trung tâm cứu hộ linh trưởng thuộc VQG Cát Tiên; Trung tâm cứu hộ động
vật hoang dã Sóc Sơn thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Trung tâm cứu hộ
động vật hoang dã Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm Tp. HCM.
Về quản lý xuất nhập khẩu các loài động thực vật hoang dã: Theo cơ quan
quản lý CITES Việt Nam, từ năm 2005 đến nay đã cấp 12.152 giấy phép xuất
khẩu, 2.329 giấy phép nhập khẩu và 3.659 giấy phép tái xuất khẩu mẫu vật
6 Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 2019 và giải pháp phát triển bền vững
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d) Bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH

- Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế
mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền
vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 (Quyết định số
419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với BĐKH giai đoạn
2015 - 2020 (Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng
Chính phủ);
- Đề án nâng cao năng lực PCCCR giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số
1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án quản lý khai thác RSX là rừng tự nhiên giai đoạn 2013 - 2020
(Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ);
- Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác (Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT).
đ) Tồn tại, thách thức
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa
dạng sinh học đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn: (1) Xu
hướng suy thoái ĐDSH đã trở nên nghiêm trọng do nạn phá rừng, khai thác gỗ
bất hợp pháp, khai thác quá mức; (2) Tăng trưởng nóng về kinh tế, áp lực dân
số và những khó khăn, hạn chế về nguồn lực; (3) Các cơ chế, chính sách quản
lý, đầu tư BV&PTR, bảo tồn ĐDSH chưa đồng bộ, cần tiếp tục hoàn chỉnh.
Trong các chính sách đã ban hành chưa có quy định trách nhiệm của chủ rừng
phải nắm được giá trị ĐDSH trong tài nguyên rừng được quản lý, không bắt
buộc chủ rừng phải bảo tồn và nâng cao giá trị sinh học của hệ sinh thái rừng
hoặc ít nhất là bảo vệ nguồn gen, loài, hệ sinh thái nguy cấp.
2.4. Phát triển dịch vụ môi trường rừng
Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong phát triển lâm nghiệp, Bộ NN&
PTNT đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính
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phủ. Sau gần 10 năm thực hiện, chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, trở
thành một nguồn tài chính quan trọng và bền vững của ngành lâm nghiệp, góp
phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng
và người làm nghề rừng, giảm áp lực chi ngân sách nhà nước. Chính sách được
đánh giá là một trong 10 thành tựu nổi bật nhất của ngành Nông nghiệp và
PTNT trong giai đoạn 2011 - 2015 và được quốc tế ghi nhận.
Đến 2019, đã thành lập được hệ thống Quỹ bảo bảo vệ và phát triển rừng,
bao gồm Quỹ trung ương trực thuộc Bộ NN và PTNT và 45 Quỹ tỉnh, trong đó
11 Quỹ trực thuộc UBND tỉnh, 34 Quỹ trực thuộc Sở NN&PTNT.
Đến 2019, cả nước đã thu được 13.958 tỷ đồng tiền DVMTR từ 871 hợp
đồng ủy thác chi trả DVMTR, bình quân mỗi năm thu 1.550 tỷ đồng, chiếm
khoảng 20% tổng đầu tư cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 (Hình 4).
Nguồn thu tiền DVMTR chủ yếu từ thủy điện, chiếm 97%; từ nước sạch chiếm
2,97%; từ dịch vụ du lịch chiếm 0,43%7; một số dịch vụ đang trong giai đoạn
nghiên cứu, thử nghiệm nên chưa có nguồn thu.
Diện tích rừng cung ứng DVMTR không ngừng tăng lên (năm 2011 là 1,2
triệu ha, năm 2015 là 5,2 triệu ha và tiếp tục tăng lên trên 6 triệu ha vào năm
2019). Đến nay, diện tích rừng cung ứng DVMTR chiếm trên 43% tổng diện
tích rừng cả nước, góp phần khuyến khích chủ rừng và người BVR nâng cao
trách nhiệm QLBVR, thay đổi nhận thức của người dân về công tác BVR và đặc
biệt là giúp gắn bó người dân với rừng hơn, từ đó huy động được một lực lượng
rất lớn lao động từ xã hội cho công tác BVR, góp phần giảm mất rừng, suy thoái
rừng và nâng cao độ che phủ rừng.
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Chính sách chi trả DVMTR đã có tác động tích cực làm tăng hiệu quả của
công tác bảo vệ rừng, góp phần làm giảm số vụ vi phạm lâm luật và diện tích
rừng bị thiệt hại giảm 58,2% giai đoạn 2011 - 2015 so với giai đoạn 2006 - 2010.
Nguồn thu từ DVMTR đã góp phần hỗ trợ cho 84 công ty lâm nghiệp, 199 ban
quản lý rừng giải quyết một phần khó khăn về kinh phí hoạt động quản lý, bảo
vệ rừng khi dừng khai thác rừng tự nhiên; hỗ trợ người dân miền núi bảo vệ
rừng có thêm thu nhập. Năm 2017, cả nước có 417.676 hộ gia đình, cá nhân
được nhận tiền DVMTR, trong đó trên 86% số hộ gia đình, cộng đồng là các
dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ
rừng đạt 2 triệu đồng/hộ/năm.
3. Đánh giá
Công tác bảo vệ rừng đã đạt được tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt, bảo vệ và
phát triển được vốn rừng, diện tích rừng liên tục tăng, duy trì ổn định diện tích
rừng tự nhiên, thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa nghề rừng với sự
tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong hoạt động lâm nghiệp, số
vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm rõ rệt, diện tích rừng
bị thiệt hại giảm. Thành tựu nổi bật trong giai đoạn này là tổ chức thực hiện
thành công chính sách chi trả DVMTR, góp phần hiện thực hóa chủ trương xã
hội hóa lâm nghiệp, huy động các nguồn vốn xã hội, tạo được nguồn thu ổn
định và bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp xu hướng chung, có
ý nghĩa tầm khu vực và quốc tế. Dự kiến giai đoạn 2016-2020 sẽ có 12/17 chỉ
tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu của Chương trình 886. Độ che phủ rừng sẽ đạt mục
tiêu 42% vào năm 2020.
Tuy nhiên, diện tích rừng tăng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học
của một số trạng thái rừng tự nhiên còn bị giảm hoặc tăng chậm; năng suất
rừng trồng tuy được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước, nhưng vẫn còn
thấp, sản phẩm chủ yếu là gỗ nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển
kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến và xuất
khẩu; tình trạng vi phạm các qui định về bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn
ra phức tạp, việc chặt phá, khai thác rừng trái phép, cháy rừng, xâm lấn rừng,
chống người thi hành công vụ xảy ra nghiêm trọng ở một số địa phương, gây
bức xúc trong dư luận xã hội.
Nguyên nhân của các tồn tại: về khách quan, rừng phân bố trên cả nước
và tập trung ở các vùng có điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội khó
khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn; sức ép vào rừng ngày càng tăng do yêu cầu phát
triển kinh tế - xã hội; chu kỳ sản xuất của cây lâm nghiệp dài, nhiều rủi ro; tính
cạnh tranh của cây lâm nghiệp thấp so với nhiều loại cây trồng khác; tác động
của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

7 Báo cáo Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ BV&PTR
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Về chủ quan, nhận thức về lâm nghiệp của các ngành các cấp có chuyển
biến nhưng chưa đầy đủ và toàn diện; Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế; hệ
thống chính sách tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa hoàn thiện và hiệu
quả thực thi thấp; quản lý Nhà nước về lâm nghiệp còn hạn chế; nguồn lực
không đảm bảo; đầu tư cho ngành lâm nghiệp còn rất thấp so với nhu cầu; công
tác quy hoạch 3 loại rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại nhiều địa phương còn
nhiều bất cập, chưa sát với thực tế, chậm được điều chỉnh và thường xuyên bị
phá vỡ. Việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng, khoán bảo vệ rừng để
thực hiện xã hội hóa lâm nghiệp còn nhiều khó khăn, phức tạp, tiến độ chậm
và chưa hiệu quả.

Phụ lục VII.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHẾ BIẾN GỖ VÀ THƯƠNG
MẠI LÂM SẢN

1. Khái quát chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình
- Tổ chức lại ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
- Tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp CBLS để đáp ứng cơ bản các
nhu cầu trong nước và xuất khẩu, cụ thể:
+ Tổng công suất gỗ xẻ: 6 triệu m3/năm.
+ Ván dăm: 320.000 m3 sản phẩm/năm.
+ Ván MDF: 220.000 m3 sản phẩm/năm.
+ Giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu: 7 tỷ USD (3,5 triệu m3 sản phẩm).
+ Giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu: 0,8 tỷ USD.
- Đến năm 2020, lâm sản ngoài gỗ trở thành một trong các ngành hàng sản
xuất chính, chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp, giá trị lâm sản
ngoài gỗ xuất khẩu tăng bình quân 15 - 20%; thu hút khoảng 1,5 triệu lao động
và thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 15 - 20% trong kinh tế hộ gia đình nông
thôn.
2. Kết quả đạt được
2.1. Xuất khẩu lâm sản
Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng trưởng mạnh, từ 2,17 tỷ USD năm 2006 lên
11,31 tỷ năm 2019, ước năm 2020 đạt trên 13 tỷ USD, bình quân trên 12,8%/
năm, vượt 1,5 lần so với mục tiêu Chiến lược (Hình 5). Sản phẩm gỗ và lâm
sản đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp nói riêng
và của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung. Việt Nam trở thành
nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản xếp thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và thứ
nhất Đông Nam Á; uy tín của sản phẩm gỗ Việt Nam đã từng bước được khẳng
định trên thị trường quốc tế.
Năm 2006, sản phẩm gỗ và lâm sản của Việt Nam được xuất khẩu đến 60
quốc gia và vùng lãnh thổ, đến năm 2019 đã xuất khẩu đến hơn 140 quốc gia
và vùng lãnh thổ; tập trung vào 5 thị trường chủ yếu là Hoa Kỳ (43%), Trung
Quốc (14,6%), Nhật Bản (14,1%), EU (gần 10%); Hàn Quốc (8,2%).

Đường lên bãi cắm trại gần trung tâm du lịch VQG Bidoup - Núi Bà
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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Tuy nhiên, thị phần sản phẩm gỗ của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2,5% thị
trường đồ gỗ thế giới1, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển ngành chế biến gỗ và
lâm sản xuất khẩu Việt Nam.

trường trong nước ước đạt khoảng 3,5 - 3,8 tỷ USD5 và quy mô thị trường tiêu
dùng nội thất trong nước với dân số gần 100 triệu người ước tính trị giá khoảng
5 tỷ USD6 trong thời gian tới.

Ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ và lâm sản đã thực sự trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân; tạo động lực cho trồng
rừng, góp phần thúc đẩy phát triển rừng, tạo việc làm, cải thiện đời sống người
dân, nâng cao vị thế ngành lâm nghiệp và đóng góp vào công cuộc xói đói giảm
nghèo của đất nước.

Nhu cầu đồ gỗ nội thất trên thị trường trong nước phát triển mạnh trong
thời gian qua do thị trường bất động sản hồi phục, với các dự án khu dân cư,
căn hộ từ bình dân đến cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng không chỉ ở những
thành phố lớn, mà còn trải rộng khắp các địa phương có thế mạnh du lịch trên
cả nước. Tuy nhiên, các sản phẩm đồ gỗ nội, ngoại thất của doanh nghiệp Việt
vẫn chưa tận dụng được thị trường nội địa. Người tiêu dùng Việt vẫn lựa chọn
sản phẩm đồ gỗ nội thất của Đức, Pháp ở phân khúc cao cấp; hay sản phẩm của
Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… ở những phân khúc còn lại. Hiện
nay, sức mua ở thị trường nội địa với sản phẩm nội thất Việt đang có những
cải thiện tích cực. Bởi hàng Việt Nam ngoài giá cả hợp lý, nguồn gốc rõ ràng,
còn rất phù hợp nhu cầu và thị hiếu của người Việt. Hơn thế, hiện nay, mức thu
nhập của người dân đã khá hơn, các gia đình trẻ sống ở đô thị ngày một tăng,
dẫn đến yêu cầu đồ gỗ nội ngoại thất phải hữu dụng, nhiều công năng hơn, thiết
kế phải hiện đại, sang trọng, tạo một không gian sống hài hòa.
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Hình 5. Giá trị xuất khẩu lâm sản giai đoạn 2006-2020

2.2. Thị trường sản phẩm đồ gỗ trong nước
Bình quân tiêu dùng đồ gỗ giai đoạn 2011 - 2014 của thị trường nội địa2
khoảng 2,25 tỷ USD. Trong đó, phục vụ công trình xây dựng khoảng 40%;
Tiêu dùng nông thôn khoảng 30%; tiêu dùng thành thị khoảng 30%. Năm 2017,
mức tiêu dùng đồ gỗ đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng trưởng bình quân đạt 8%/năm3;
năm 2018 tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ của thị trường trong nước ước
đạt khoảng 3,4 tỷ USD4 Đến năm 2019 tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm gỗ của thị
1 Nguồn https://www.gminsights.com/industry-analysis/wooden-furniture-market; và https://www.
technavio.com/report/global-wooden-furniture-market-analysis-share-2018?tnplus. Thị trường thương
mại đồ gỗ của của thế giới. Năm 2018 là 395 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên 5%/năm.
2 Quyết định số: 957/QĐ-BNN-TCLN, ngày 8/5/2014 của Bộ NN&PTNT phê duyệt Kế hoạch hành
động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014 – 2020
3 http://kinhtedothi.vn/tieu-thu-go-thi-truong-noi-dia-tang-manh-329813.html
4 Theo Báo cáo thị trường ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam của Dự án Trường Sơn Xanh của
USAID-2019: Tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam năm 2018 khoảng
15,2 tỷ USD trừ kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2018 là 8,9 tỷ USD còn lại 6,3 tỷ USD (bao
gồm đồ gỗ 40%, ván nhân tạo 16,92%, gỗ xẻ 18,46%, dăm gỗ 10,77%, khác 27,69), do ván nhân tạo,
gỗ xẻ, dăm gỗ, một phần sản phẩm khác là đầu vào cho sản xuất đồ gỗ nên ước tính sản phẩm tiêu thụ
tới người tiêu dùng chiếm khoảng 55% tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.
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Do vậy, đây chính là dư địa cho doanh nghiệp Việt khai thác trong thời
gian tới tại thị trường nội. Cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt thành công
trong lĩnh vực này như Đức Thành, Chi Lai, Nhà Xinh, Hòa Phát, Hoàng Anh
Gia Lai… Ngoài ra, xu hướng người tiêu dùng trong nước chuyển dần từ việc
sử dụng sản phẩm gỗ truyền thống làm từ gỗ đặc sang các sản phẩm chế biến
từ gỗ rừng trồng, ván nhân tạo và kết hợp vật liệu cũng như xu thế thay đổi
nhanh chóng các mẫu mã sản phẩm theo phong cách hiện đại là tiềm năng lớn
cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Việt Nam.
2.3. Tổ chức sản xuất ngành công nghiệp chế biến lâm sản
Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều thành phần
kinh tế, tăng số doanh nghiệp từ 2.536 doanh nghiệp năm 2006 lên khoảng
5.500 doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản năm 2019 và có trên 300 làng nghề
gỗ đang hoạt động với hàng chục nghìn hộ gia đình tham gia sản xuất đồ gỗ.
Trong đó: doanh nghiệp tư nhân chiếm 95% (có khoảng 3,5% doanh nghiệp
có vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng); có trên 2.000 doanh nghiệp có sản phẩm xuất
khẩu, trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm 65%, còn lại là doanh nghiệp
có vốn đầu tư hoặc liên kết, liên doanh với nước ngoài; tính đến hết năm 2019
có 966 doanh nghiệp FDI7.
5 https://goviet.org.vn/bai-viet/bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-nguyen-xuan-cuongtap-trung-nguon-luc-bung-no-cuoi-nam-9132
6 https://bnews.vn/nganh-go-viet-nam-chua-khai-thac-het-thi-truong-noi-dia/140467.html
7 https://goviet.org.vn/ Báo cáo: Đầu tư nước ngoài trong ngành gỗ Việt Nam 2019: Thực trạng và một
số khía cạnh về chính sách.
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Nếu tính cả doanh nghiệp siêu nhỏ (sử dụng dưới 10 lao động; vốn pháp
định <3 tỷ đồng; tiêu thụ nguyên liệu <1.000m3/năm), năm 2018 cả nước có
11.331 doanh nghiệp CBG: theo hình thức sở hữu có 17 doanh nghiệp nhà
nước, 10.808 doanh nghiệp ngoài nhà nước (Công ty TNHH, tư nhân, công ty
cổ phần) và 506 doanh nghiệp FDI; theo quy mô: 556 doanh nghiệp lớn, 5.596
doanh nghiệp nhỏ và vừa, 5.179 doanh nghiệp siêu nhỏ; theo sản phẩm sản
xuất có 2.102 doanh nghiệp gia công và bảo quản gỗ tự nhiên (Mã 161), 4.320
doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo (Mã 162) và 4.909 doanh nghiệp sản xuất
đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế, Mã 310). Vùng Đông Nam Bộ có 4.861 doanh
nghiệp CBG, chiếm 42,9% số doanh nghiệp CBG cả nước và đứng đầu về số
doanh nghiệp CBG; thứ hai là vùng đồng bằng sông Hồng với 2.987 doanh
nghiệp chiếm 26,36%; tiếp theo lần lượt là: vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải
Nam Trung Bộ, tính gộp với 1.856 doanh nghiệp, chiếm 16,36%; vùng Trung
du và Miền núi phía Bắc 718 doanh nghiệp chiếm 6,34%; đồng bằng sông Cửu
Long 543 doanh nghiệp chiếm 4,79%, ít nhất là vùng Tây Nguyên 331 doanh
nghiệp chiếm 2,92%8.
Số lượng doanh nghiệp phân bố ở miền Nam chiếm 47,7% (nơi có điều
kiện logistic thuận lợi), giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 54,4% so với cả
nước. Sản phẩm chế biến ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng
yêu cầu mở rộng, thâm nhập vào các thị trường nước ngoài. Các doanh nghiệp
đã và đang đầu tư, chuyển đổi dây truyền công nghệ CBLS tiên tiến, có hiệu
suất cao và thân thiện với môi trường.
2.4. Lâm sản ngoài gỗ
Giá trị sản xuất lâm sản ngoài gỗ bao gồm cả giá trị các sản phẩm được
xuất khẩu và giá trị sản xuất các sản phẩm tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, chưa
có thống kê đầy đủ về giá trị sản xuất và thu nhập của hộ gia đình từ LSNG nói
chung. Đối với xuất khẩu cũng chỉ thống kê được một số loại sản phẩm xuất
khẩu chính ngạch như: mây-tre đan, cói, lá, thảm, quế, hồi, chi tiết tại Bảng 14.

Bảng 14. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản giai đoạn 2006-2019
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Giá trị XK gỗ và LS
(triệu USD)

Đồ gỗ, SP gỗ

Lâm sản
ngoài gỗ

1

2006

2.171

1.943

228

2

2007

2.648

2.385

263

3

2008

2.972

2.767

205

4

2009

3.017

2.989

28

5

2010

3.611

3.408

203

6

2011

4.104

3.905

199

7

2012

4.861

4.641

220

8

2013

5.723

5.496

227

9

2014

6.349

6.099

250

10

2015

7.058

6.712

346

11

2016

7.178

6.799

379

12

2017

8.032

7.659

373

13

2018

9.382

8.909

473

14

2019

11.310

10.647

663

Nguồn:Tổng cục thống kê; các báo cáo của VIFORES, VNFOREST

2.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể đến 2020
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của Chương trình chế biến và thương
mại lâm sản như Bảng 15. Theo đó, đã đạt được 9/11 chỉ tiêu, trong đó có một
số chỉ tiêu quan trọng đã vượt rất cao như giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ;
tuy nhiên, còn có chỉ tiêu chưa đạt hoặc chưa thống kê được như LSNG.

Giá trị xuất khẩu LSNG giai đoạn 2010 - 2019 tăng trưởng trung bình trên
13%/năm, thấp hơn so với mục tiên Chiến lược là bình quân 15 - 20%/năm.
Năm 2010 xuất khẩu đạt 203 triệu USD, đến năm 2019 là 663 triệu USD, đạt
trên 82% so với mục tiêu Chiến lược là 0,8 tỷ USD.

8 Báo cáo đánh giá hiện trạng ngành chế biến gỗ tại Việt Nam, 2020 - Dự án Trường Sơn Xanh.
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Bảng 15. Kết quả thực hiện Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản đến 2020

Chỉ tiêu, Nhiệm vụ
1. Tổ chức lại ngành CBG &
LSNG

Mục tiêu đến
2020

Chỉ tiêu, Nhiệm vụ
Kết quả đạt được đến 2020

2015 (100%)

Ước đạt 100%*- hoặc vượt mục
tiêu chiến lược

2. Gỗ nhập khẩu

3,5 triệu m3

6 triệu m3 bao gồm gỗ tròn 2,32
triệu m3, gỗ xẻ quy tròn 3,76 triệu
m3 – Vượt mục tiêu chiến lược

3. Sản xuất gỗ xẻ

6 triệu m

Riêng phục vụ cho sản phẩm xuất
khẩu đã đạt trên 12 triệu m31

4. Sản phẩm ván dăm

320.000 m3
SP/năm

Trên 320.000 m3 chủ yếu thị
trường nội địa*; năm 2019 XK
dăm 12 triệu tấn; vượt mục tiêu
chiến lược 2

5. Sản phẩm ván MDF

220.000 m3/
năm

Trên 230.000 m3, riêng xuất khẩu
đạt trên 150.000 m3; Vượt mục
tiêu chiến lược 3

6. Giá trị sản phẩm gỗ xuất
khẩu

7 tỷ USD/
năm

Trên 10,6 tỷ USD/năm, khối
lượng trên 6 triệu m3 sp/năm;
Vượt mục tiêu chiến lược 4

7. Giá trị sản phẩm LSNG
xuất khẩu

0,8 tỷ USD/
năm

Năm 2019 xuất khẩu được 0,66 tỷ
USD đạt trên 82%5. Chưa đạt mục
tiêu chiến lược

8. Tạo việc làm

1,5 triệu lao
động

1,0-1,2 triệu hộ với gần 5,0 triệu
lao động, gấp 1,5 lần so với chỉ
tiêu; Vượt MTCL

3

1 tổng công suất gỗ xẻ chỉ tính riêng 04 mặt hàng xuất khẩu có sử dụng gỗ xẻ năm 2019 đã
đạt trên 12 triệu m3/năm (gỗ xẻ: 0,15 triệu m3, ván ghép đồ mộc 0,48 triệu m3, ghế ngồi 3,63
triệu m3, đồ nội thất 8,66 triệu m3) đã vượt 2 lần chỉ tiêu nhiệm vụ là 6 triệu m3/năm
2 Ván dăm chủ yếu được sử dụng cho đồ nội thất tiêu dùng trong nước, ước đạt trên 320.000
m3 sản phẩm/năm, đạt so với chỉ tiêu 320.000 m3 sản phẩm/năm
3 Ván MDF được sử dụng cho sản phẩm nội thất trong nước và xuất khẩu ước đạt trên
230.000 m3 sản phẩm/năm, riêng xuất khẩu năm 2017 đạt 177.000 m3, năm 2018 đạt
173.000 m3 và năm 2019 đạt 154.000 m3, đạt so với chỉ tiêu là 220.000 m3 sản phẩm/năm
4 Giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu năm 2019 đạt 10,6 tỷ USD, gấp 1,5 lần so với chỉ tiêu là 7 tỷ
USD/năm
5 Giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu đạt 0,66 tỷ USD đạt trên 82% so với chỉ tiêu là 0,8 tỷ
USD
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Mục tiêu đến
2020

Kết quả đạt được đến 2020

9. Thu nhập LSNG trong
kinh tế hộ

15-20%

Sơ bộ chưa đạt (chưa đủ thông tin
đánh giá)*

10. Sản xuất bột giấy

2 triệu tấn

Đến 2019 đạt 3,4 triệu tấn6 ; Vượt
mục tiêu chiến lược

11. Xây dựng đơn vị GS ĐG
gắn với kiện toàn hệ thống
lập kế hoạch

Hoàn thành

Cơ bản hoàn thành, bộ phận giám
sát đánh giá được lồng ghép vào
các chương trình, đề án, dự án.

*Ghi chú: Một số chỉ tiêu nhiệm vụ tạm thời được nhận định sơ bộ, sẽ tiếp tục thu thập thông
tin để đánh giá bổ sung.

3. Đánh giá
Ngành chế biến và thương mại lâm sản thời kỳ 2006 - 2020 đã có những
bước tiến vượt bậc, tạo nên vị thế của Việt Nam trên thị trường đồ gỗ và lâm
sản quốc tế; góp phần cân bằng giá trị xuất – nhập khẩu trong nền kinh tế quốc
gia; tạo động lực cho trồng rừng nguyên liệu và nhiều công ăn việc làm, nhất
là vùng khó khăn, người nghèo và dân tộc thiểu số; đóng góp tích cực cho an
sinh xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản phát triển mạnh với nhiều
thành phần kinh tế; sản phẩm chế biến ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu
mã, đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế; ngành chế biến gỗ và sản phẩm đồ gỗ
đã quan tâm nhiều đến công nghệ mới, hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng sản
phẩm gỗ qua chế biến, hạn chế các sản phẩm dăm gỗ và sản phẩm sơ chế; chú
ý đến thị trường nội địa; nâng cao chất lượng từ khâu thiết kế đến sản xuất để
có sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, ngành chế biến và thương mại lâm sản còn một số hạn chế, tồn
tại: Chưa nhiều sản phẩm chế biếu sâu, có giá trị gia tăng cao, mang thương
hiệu Việt Nam, tỷ trọng xuất dăm gỗ, các sản phẩm thô và nguyên liệu LSNG
còn lớn; chưa có sự liên kết giữa cung cấp nguyên liệu và công nghiệp chế
biến; chưa tạo được nhiều vùng nguyên liệu tập trung và chưa chủ động được
nguồn nguyên liệu, nhất là nguyên liệu gỗ lớn, chất lượng cao, không kiểm
6 Tiêu thụ giấy toàn ngành đạt 5,4 triệu tấn trong đó nhập khẩu 2 triệu tấn (https://vppa.vn/
thi-truong-giay-va-bot-giay-viet-nam-nam-2019-va-nhan-dinh-cho-nam-2020/)
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soát được chất lượng sản phẩm chế biến ngay từ khâu “đầu vào” của sản xuất;
việc xúc tiến thương mại, phát triển thị trường còn hạn chế; sự biến động bất
thường của thị trường thế giới vượt ra ngoài khả năng dự báo; hệ thống tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp lý chưa đầy đủ và hài hòa với
quốc tế; chưa hình thành các chuỗi cung ứng đồng bộ, hoàn chỉnh, nhất là truy
xuất nguồn gốc theo hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS);
chi phí logistic cao và thủ tục hành chính phức tạp, chưa hấp dẫn các nhà đầu
tư; thị trường đồ gỗ trong nước chưa được quan tâm đúng mức; công tác định
hướng thị trường giữa các nét đẹp của văn hóa truyền thống và các xu thế hiện
đại chưa được chú ý;… Ngoài ra, còn một số thách thức khác như: chưa có quy
hoạch tổng thể cho ngành công nghiệp CBG; quy mô doanh nghiệp nhỏ; chất
lượng nguồn nhân lực thấp và chưa có liên kết giữa đào tạo và người sử dụng;
vai trò quản lý chồng chéo; chính sách chưa hoàn chỉnh và không ổn định.
Nguyên nhân các hạn chế, tồn tại: Phần lớn doanh nghiệp CBG Việt Nam
có nguồn lực tài chính yếu, quản trị doanh nghiệp hạn chế nên chưa đủ điều
kiện làm “đầu tàu” dẫn dắt liên kết chuỗi giá trị; thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh
vực chế biến còn chậm, chưa đồng bộ, chất lượng tăng trưởng thấp. Việc tổ
chức sản xuất theo chuỗi giá trị của từng ngành hàng chậm được hình thành,
chưa thật hiệu quả và bền vững; liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ giữa doanh
nghiệp với nông dân, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt chuỗi còn rất
ít. Về chủ quan, sự chuyển biến về nhận thức chưa theo kịp thực tiễn, lúng túng
trong tiếp cận và triển khai các giải pháp. Hầu hết địa phương đã xây dựng và
phê duyệt Đề án/kế hoạch hành động tái cơ cấu trên địa bàn, nhưng chưa có kết
quả cụ thể. Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật của các
tổ chức nhà nước hiệu quả chưa cao, trong khi sự tham gia của doanh nghiệp
còn hạn chế.

Phụ lục VIII.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC, ĐÀO
TẠO VÀ KHUYẾN LÂM

1. Khái quát chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình
- Tập trung nghiên cứu một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ sinh học,
công nghệ tinh chế LSNG, trồng rừng cao sản, NLKH và cải tạo RTN nghèo
kiệt. Cải tiến công nghệ và trang thiết bị cho công nghiệp CBLS để tăng năng
lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu cơ sở
khoa học và thực tiễn để xây dựng các chính sách có tính đột phá trong ngành
lâm nghiệp.
- Đào tạo chính quy bình quân mỗi năm 5.000 sinh viên, học sinh, chú ý
đào tạo nâng cao cho các cán bộ chủ chốt. Tăng cường đào tạo nghề cho nông
dân làm nghề rừng và các làng nghề CBLS. Từ năm 2008, đưa giáo dục bảo
vệ rừng và bảo vệ môi trường vào giảng dạy trong các trường học phổ thông.
80% cán bộ quản lý rừng ở địa phương được đào tạo về điều tra rừng và xây
dựng, thực thi kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xác định tiêu chí
rừng. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và trang thiết bị cơ bản
cho các viện, trường lâm nghiệp. Hoàn thiện và cập nhật các chương trình, giáo
trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng
cường liên kết giữa hệ thống đào tạo lâm nghiệp với hệ thống khuyến lâm. Đến
năm 2020 có từ 1 đến 2 trường đào tạo lâm nghiệp đạt chuẩn quốc tế.
- Thu hút 50% các thành phần kinh tế và các tổ chức đoàn thể tham gia
các hoạt động khuyến lâm; nâng cao trình độ chuyên môn về quản lý, bảo vệ
rừng cho 80% hộ nông dân. Bố trí ít nhất 01 cán bộ khuyến lâm chuyên trách
hoặc kiêm nhiệm cho mỗi xã nhiều rừng; phát triển và tăng cường năng lực cho
hệ thống khuyến lâm tự nguyện. Cải tiến nội dung, phương pháp khuyến lâm
để phù hợp với trình độ của nông dân. Xây dựng mối liên kết giữa hệ thống
khuyến lâm và đào tạo với các chủ rừng và doanh nghiệp CBLS.
2. Kết quả đạt được
2.1. Nghiên cứu
Nhằm góp phần thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006
- 2020, Bộ NN&PTNT đã xây dựng và thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm
nghiệp Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN ngày
01/7/2008.
Trong giai đoạn 2006 - 2020, gần 300 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ đã
được thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của ngành như công nghệ
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sinh học và giống cây rừng, CBLS, trồng rừng/phục hồi rừng và đã đóng góp
tích cực vào các thành tựu của ngành về tỷ lệ che phủ rừng, giá trị xuất khẩu
lâm sản, các nguồn tài chính đa dạng cho phát triển lâm nghiệp. Kết quả nghiên
cứu đã góp phần rất lớn vào việc đạt được các mục tiêu Chiến lược Phát triển
lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, cụ thể như sau:
- Đã lai chọn, tạo được nhiều giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng,
góp phần vào sự thành công của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, nâng cao độ
che phủ rừng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng sản xuất.
- Cung cấp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng Việt
Nam; phục vụ việc xây dựng các chương trình, chiến lược, đề án, dự án về bảo
vệ rừng và phát triển ngành lâm nghiệp.
- Phục vụ tích cực cho công tác quy hoạch và quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn
thiên nhiên, đa dạng sinh học, phát huy vai trò phòng hộ của rừng; bảo vệ môi
trường; góp phần kiểm kê phát thải khí nhà kính, xây dựng đường phát thải
tham chiếu phục vụ thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng
phó với biến đổi khí hậu.
- Cung cấp cơ sở khoa học cho gây trồng và phát triển cây bản địa cho trồng
rừng phòng hộ và trồng rừng gỗ lớn; nông lâm kết hợp và LSNG; QLRBV;
phát triển các DVMTR;...
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý ngành,
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Thành tự nổi bật là chọn tạo giống cây lâm nghiệp, trong giai đoạn 2000
- 2005 có 67 dòng vô tính, xuất xứ và giống được công nhận và đưa vào sản
xuất. Giai đoạn 2006 - 2010 có 74 giống được công nhận, chủ yếu là các giống
bạch đàn, keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng. Giai đoạn 2011 - 2019, có 108
giống được công nhận, gồm các loài như mắc ca, tràm năm gân, tràm trà, bạch
đàn lai, keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng, keo lá liềm.
2.2. Đào tạo
Đội ngũ cán bộ khoa học, đào tạo và nghiên cứu của ngành được gia tăng
về số lượng và nâng cao năng lực thông qua đào tạo chính quy trong nước và
ở nước ngoài, nhất là đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao.
Về đào tạo chính quy bậc đại học giai đoạn 2006 - 2019, số sinh viên tốt
nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp là 8.060 sinh viên, bình quân đạt 575
sinh viên/năm; Đại học Nông lâm Thái Nguyên có 1.479 sinh viên tốt nghiệp
trong giai đoạn 2007 - 2019, bình quân 114 sinh viên/năm. Trường Đại học
Nông Lâm Bắc Giang có 185 sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm nghiệp giai đoạn
2013 - 2019.
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Về đào tạo sau đại học: Trong giai đoạn 2006 - 2019, các cơ sở đào tạo
lâm nghiệp như Trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Thái Nguyên,
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Nông
Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tây Nguyên đã đào tạo được gần 200
tiến sĩ lâm nghiệp. Ngoài ra, riêng Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa
học Lâm nghiệp Việt nam đã cử gần 200 cán bộ đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài.
Về đào tạo bậc cao học trong giai đoạn 2006 - 2019, riêng Trường Đại học Lâm
nghiệp và Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã đào tạo được 2.148 thạc sỹ lâm
nghiệp và công nghệ sinh học.
Các cơ sở đào tạo còn tổ chức đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và kỹ thuật các cấp trong toàn ngành,
nhất là các địa phương, góp phần đáng kể nâng cao trình độ cán bộ của ngành.
Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu được quan tâm và góp phần
quan trọng vào nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất và khẳng định vị
thế của KHCN lâm nghiệp Việt Nam, cụ thể như: Chương trình tiên tiến bậc
đại học ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên hợp tác giữa Trường Đại học
Lâm nghiệp và Trường Đại học Colorado, Hoa Kỳ từ năm 2010, đến nay đã
đào tạo được hơn 200 kỹ sư; Chương trình thạc sỹ quốc tế ngành Lâm nghiệp
hợp tác với Đức, Lào, Campuchia từ năm 2017 đến năm 2019 đã tuyển được
29 học viên từ 6 nước.
Một số dự án hợp tác quốc tế về xây dựng khung chương trình đào tạo
đã được thực hiện như: chương trình về biến đổi khí hậu vùng do USAID tài
trợ; Chương trình về giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+)
do UNEP tài trợ; chương trình về QLRBV và kinh tế sinh học được tài trợ bởi
Chương trình Erasmus+.
Về hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trong giai đoạn 2006 - 2019, Viện
Khoa học Lâm nghiệp đã thực hiện 17 dự án quốc tế với sự tài trợ của các tổ
chức SIDA, EU, CIFOR, FAO, ICRAF, JICA, APFNET, Tropenbos... Trường
Đại học Lâm nghiệp đã triển khai 14 chương trình, dự án quốc tế và hơn 20 đề
tài nghiên cứu khoa học được Quỹ Ruford, IFS tài trợ, góp phần nâng cao năng
lực, tăng cường cơ sở vật chất và khẳng định vị thế của KHCN lâm nghiệp Việt
Nam
2.3. Khuyến lâm
Trên cơ sở Đề án phát triển khuyến lâm giai đoạn 2008 - 2010 và định
hướng đến 2020 được Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 832/QĐBNN-KHCN ngày 17/3/2008; hệ thống khuyến lâm được hình thành từ Trung
ương đến địa phương đã góp phần nâng cao năng lực của người dân và các chủ
rừng, bước đầu hình thành mối liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, chủ
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doanh nghiệp và các chủ rừng ở một số vùng và chuỗi sản phẩm. Các mô hình
khuyến lâm đã trồng được khoảng 86 ngàn ha rừng trên 40 tỉnh, chủ yếu là các
tỉnh Miền núi phía Bắc, Miền Trung và Tây nguyên với trên 58.350 hộ tham
gia; góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất quảng canh sang
thâm canh, trong việc hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất, hình
thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đào tạo về kiến thức quản lý và các
hoạt động tài chính vi mô.
Đã chuyển giao các mô hình trồng rừng nguyên liệu như: Bạch đàn Uro,
Bạch đàn lai, Keo tai tượng, Keo chịu hạn, Phi lao…. và một số loài cây đa tác
dụng khác như: Luồng, Tre lấy măng, Mây nếp, Trúc sào, Thảo quả, Sa nhân,
Ba kích, Trám ghép, Dó trầm, Bời lời, Trôm,… Tới nay hơn 80% số hộ nông
dân vùng nguyên liệu giấy đã biết áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh đạt
năng suất 15- 20m3/năm đối với Bạch đàn, Keo lai. Đã xây dựng nhiều mô
hình nông lâm kết hợp cho thu hoạch bình quân hàng năm từ 8 - 10 triệu đồng/
ha/năm; mô hình vườn rừng, trại rừng cho thu hoạch từ 10 - 15 triệu đồng/ha/
năm; mô hình trồng cây LSNG cho thu nhập cao.

công nghệ, kỹ thuật vào thực tiễn còn hạn chế và thiếu tính bền vững.
Nguyên nhân các tồn tại: Đầu tư cho Chương trình nghiên cứu, đào tạo và
khuyến lâm còn hạn chế và phân tán; các chương trình nghiên cứu chưa thật
sự xuất phát từ nhu cầu sản xuất và thị trường, khả năng ứng dụng thấp; thiếu
cơ chế hợp tác giữa đào tạo, nghiên cứu và khuyến lâm; năng lực và cơ sở vật
chất kỹ thuật cho nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm rất hạn chế, chất lượng
nghiên cứu, đào tạo chưa cao, khó khăn trong thu hút người học ở các trường
Lâm nghiệp; hệ thống khuyến lâm chủ yếu dựa vào nhà nước, khuyến lâm tự
nguyện còn yếu và chưa huy động được sự tham gia của khu vực tư nhân và
doanh nghiệp.

3. Đánh giá
Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm đã được tích
cực triển khai thực hiện; các kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng và hiệu quả trồng rừng sản xuất, thực thi hiệu quả chính sách
chi trả DVMTR, QLRBV và hài hòa các quy chuẩn, đáp ứng yêu cầu hội nhập
kinh tế quốc tế. Công tác đào tạo và khuyến lâm đã góp phần nâng cao nhận
thức xã hội về vai trò, ý nghĩ của rừng và nghề rừng, nâng cao năng lực, trình
độ sản xuất kinh doanh và quản lý ngành; mặc dù còn một số chỉ tiêu chiến
lược chưa thể đạt được.
Tồn tại, hạn chế: trong nghiên cứu, số đề tài nghiên cứu về kinh tế, chính
sách còn hạn chế, chưa đóng góp nhiều vào xây dựng các chính sách thu hút
đầu tư vào lâm nghiệp; chưa làm rõ vai trò của ngành lâm nghiệp trong sự phát
triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước; chưa phát huy được vai trò của
KH&CN như một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và tái cơ cấu, nâng
cao giá trị gia tăng trong sản xuất lâm nghiệp. Về đào tạo chính quy của ngành
lâm nghiệp, chưa đạt được mục tiêu đào tạo 5.000 sinh viên/năm do khó khăn
trong việc thu hút người học vào ngành lâm nghiệp; đặc biệt là sự mâu thuẫn
giữa sự phát triển của xuất khẩu gỗ với số sinh viên theo học ngành CBLS;
chưa có trường đạt trình độ quốc tế. Hệ thống khuyến lâm tuy đã hình thành
nhưng cán bộ khuyến lâm cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất
lượng, chỉ tiêu 100% xã có nhiều rừng có cán bộ khuyến lâm không đạt mục
tiêu của Chiến lược. Mối liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm chưa
thật sự hiệu quả, khả năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu và chuyển giao
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Suối nước chảy trong rừng Trạm Tấu
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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Phụ lục IX.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI THỂ CHẾ, CHÍNH
SÁCH, LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT NGÀNH

1. Khái quát chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình
- Xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách pháp luật và thể chế chính
sách, pháp luật theo hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương và phát triển
lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá và xã hội hoá nghề rừng.
Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham
gia BV&PTR, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cộng
đồng dân cư thôn và hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế lâm nghiệp.
- Tổ chức lại và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm
nghiệp theo hướng thống nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển
rừng; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng
hoá các loại hình dịch vụ lâm nghiệp.

các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện phát triển lâm nghiệp; trong
đó có một số chính sách có tính đột phá như: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP
ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR; Quyết định số
147/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg của Chính phủ về chính
sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.
b) Giai đoạn 2011 - 2015
Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo Quyết định số 57/QĐTTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã phối hợp
với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành 48 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:
01 Nghị quyết và 10 Nghị định của Chính phủ; 09 Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 01 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 02 Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ; 28 Thông tư (23 Thông tư của Bộ NN&PTNT, 05 Thông tư
liên tịch do Bộ NN&PTNT chủ trì). Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành 07 đề án và 01 kế hoạch hành động; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban
hành Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành
lâm nghiệp, trong đó tập trung vào 4 kế hoạch trọng tâm.

- Xây dựng cơ chế chính sách cho các lâm trường quốc doanh đã tổ chức,
sắp xếp đổi mới thành công ty và hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả,
từng bước thực hiện cổ phần hoá các công ty kinh doanh lâm nghiệp, tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường. Xây
dựng, thực hiện và mở rộng hình thức quản lý bảo vệ rừng cộng đồng. Thiết
lập hệ thống khuyến lâm nhà nước các cấp và có cơ chế hỗ trợ tổ chức khuyến
lâm tự nguyện cho thôn, xã có nhiều rừng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn này đã thể chế hoá kịp thời
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá nghề rừng, tái cơ
cấu ngành lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, phát triển lâm nghiệp
bền vững, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện sinh kế cho người
làm nghề rừng.

- Xây dựng các đơn vị chuyên trách về giám sát, đánh giá gắn với việc kiện
toàn hệ thống lập kế hoạch lâm nghiệp các cấp.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017
phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2016 - 2020 nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những
tồn tại, hạn chế để quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững
diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp;
tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 42% vào năm 2020; tiếp tục chuyển đổi mạnh mô
hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát
triển lâm nghiệp toàn diện theo chuỗi giá trị, đảm bảo bền vững cả về kinh tế,
xã hội và môi trường.

2. Kết quả đạt được
2.1. Xây dựng, cập nhật hệ thống chính sách và thể chế
a) Giai đoạn 2006 - 2010
Tiếp tục thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Chương trình 661)
theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ,
Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, ban hành 100 văn
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, gồm: 02 Nghị quyết, 17
Nghị định của Chính phủ; 17 Quyết định, 05 Chỉ thị và 11 văn bản khác của
Thủ tướng Chính phủ; 07 Thông tư liên bộ và của Bộ NN&PTNT và 41 văn
bản cấp Bộ khác.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã tiếp tục tạo khung pháp lý để
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c) Giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017
phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn
chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền
vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (REDD+), với mục tiêu bảo vệ và nâng
cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng
trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải
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khí nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh; thu hút sự hỗ trợ
của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon; nâng cao đời sống của
người dân và phát triển bền vững đất nước. Để thực hiện Quyết định số 419/
QĐ-TTg, Bộ NN&PTNN đã có Quyết định số 5264/QĐ-BNN-TCLN ngày
28/12/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về REDD+.
Năm 2019, sau khi Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua, Bộ Nông
nghiệp và PTNT đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 Nghị định,
11 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp theo đúng tiến độ.
2.2. Nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý về lâm nghiệp
Trước năm 2019, Chiến lược phát triển lâm nghiệp được bắt đầu triển khai
thực hiện trên cơ sở Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; từ 01/01/2019
được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Luật Lâm nghiệp. Việc tổ chức lại và nâng
cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo hướng thống
nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; làm rõ chức năng,
nhiệm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ
lâm nghiệp đã được cụ thể hóa trong từng giai đoạn, cụ thể:
- Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg đã phân cấp trách nhiệm quản lý nhà
nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với UBND các cấp; trong đó nhấn mạnh
tầm quan trọng ở cấp huyện, cấp xã bởi đây là cấp quản lý trực tiếp tài nguyên
rừng, quản lý việc giao đất, khoán rừng và kiểm soát quá trình sử dụng đất lâm
nghiệp cho các chủ rừng trên địa bàn.
- Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;
- Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
kiểm lâm giai đoạn 2014 – 2020, theo đó, hệ thống tổ chức của lực lượng kiểm
lâm được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.
- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng
chuyên trách bảo vệ rừng đã quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức,
chính sách đối với lực lượng kiểm lâm; xác định Chi cục Kiểm lâm tại các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về
lâm nghiệp giúp Sở NN&PTNT tại địa phương.
2.3. Tạo động lực thúc đẩy xã hội hóa hoạt động lâm nghiệp
Các chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham
gia bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trong, ngoài
nước tham gia đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế lâm nghiệp đã liên tục được
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phát triển và cập nhật từ 2006 đến nay, cụ thể như:
- Quyết định số 186/QĐ-TTg năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý rừng đặc dụng được ban
hành đã cho phép các BQL RĐD phát triển các dự án bảo đảm bảo tồn và quản
lý bền vững nguồn tài nguyên.
- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 07/2012/QĐ-TTg, số
24/2012/QĐ-TTg và số 126/QĐ-TTg đã tạo khung pháp lý cho việc thực hiện
đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích, quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc
dụng và cộng đồng địa phương nhằm góp phần tạo thu nhập và cải thiện sinh
kế cho cộng đồng dân cư gắn với giao khoán bảo vệ rừng.
- Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách
đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 đã quy định hỗ trợ các
cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng và cho phép sử dụng cũng như cho
thuê môi trường rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái.
- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2016 – 2020 theo định hướng thị trường và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ
lâm nghiệp.
- Việt Nam và EU đã ký Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) ngày 19/10/2018;
tạo cơ hội mở rộng thị trường, cải thiện thể chế về quản lý rừng, giải quyết
tình trạng khai thác và thương mại gỗ trái phép, góp phần phát triển bền vững
ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam.
- Chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày
24/9/2010 của Chính phủ là một bước tiến mới có tính đột phá trong xây dựng
và thực thi chính sách Lâm nghiệp; huy động các nguồn vốn xã hội cho phát
triển ngành; góp phần cải thiện thu nhập cho hộ gia đình, cộng đồng, nhất là hộ
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua giao khoán bảo vệ rừng, giảm
sức ép lên phá rừng và mất rừng. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình nhận
khoán bảo vệ rừng đạt 2 triệu đồng/hộ/năm. Ngoài ra, nguồn thu DVMTR góp
phần tháo gỡ khó khăn cho 199 BQL, 84 công ty lâm nghiệp trong bối cảnh
đóng cửa rừng tự nhiên.
Luật Lâm nghiệp 2017 đã xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật
liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp, từ quản lý, bảo vệ, phát triển
đến sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản; thể chế hóa chủ trương xã
hội hóa lâm nghiệp, xác định quyền và nghĩa vụ liên quan của các tổ chức và
cá nhân được giao rừng và đất rừng.
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2.4. Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị về
tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, tổng số các lâm trường
quốc doanh là 256 lâm trường đã được sắp xếp theo các mô hình: 148 lâm
trường chuyển thành Công ty TNHH MTV lâm nghiệp do nhà nước làm chủ
sở hữu, cổ phần hóa 03 công ty; chuyển 91 lâm trường thành BQL rừng phòng
hộ; giải thể 14 lâm trường.
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và
Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về tiếp tục sắp
xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp; Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày
27/01/2015 hướng dẫn xây dựng Đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới
công ty nông, lâm nghiệp; theo đó, số công ty lâm nghiệp thuộc đối tượng sắp
xếp, đổi mới là 136 công ty. Đến 30/6/2019, tình hình sắp xếp như sau:
- Chuyển thành Công ty TNHHMTV 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh: 03/03 công ty (đạt 100%) tại Quảng Bình, Kon Tum,
Đắk Nông. Sau khi sắp xếp, các công ty hoạt động SXKD ổn định; tài nguyên,
đất đai được bảo vệ tốt hơn; tổ chức SXKD chuyển đổi theo hướng gắn với
chế biến và tiêu thụ sản phẩm; lao động được sử dụng ổn định; lao động dôi dư
được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật.
- Chuyển thành Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm
vụ công ích: 59/60 công ty (đạt 98,33%) tại các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, Lào Cai,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, .... Sau sắp xếp, về cơ bản đất đai của các công
ty này được rà soát, xác định ranh giới; công tác quản lý đất, bảo vệ rừng có
nhiều chuyển biến tích cực.
- Cổ phần hóa 09/30 công ty (đạt 30%); trong đó có 7 công ty thuộc Tổng
công ty lâm nghiệp Việt Nam thực hiện cổ phần hóa đồng thời với công ty mẹ,
nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ, công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại
các công ty con; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi Tuyên
Quang, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp tỉnh Bình Dương, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Nhìn chung, sau
khi sắp xếp, công ty cổ phần có chuyển biến tích cực; chủ động hơn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh; minh bạch về tài chính, đất đai; tăng khả năng thu
hút vốn đầu tư, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 08/22 công ty (đạt
34,78%), tại các tỉnh Đắk Lắk (6 công ty), Bắc Giang (2 công ty). Đã thu hút
được một số nhà đầu tư có năng lực về quản trị, vốn, khoa học công nghệ, tổ
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chức kinh doanh theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản
phẩm. Năng lực quản trị của doanh nghiệp được cải thiện.
- Chuyển thành ban quản lý rừng 05/05 công ty (đạt 100%) tại các tỉnh Sơn
La, Yên Bái, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghệ An.
- Giải thể 09/16 công ty (đạt 56,25%): tại các tỉnh Thái Nguyên (01 công
ty), Đắk Nông (06 công ty), Bình Thuận (01 công ty), Bắc Giang (01 công ty).
2.5. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá gắn với lập kế hoạch lâm
nghiệp
Với hỗ trợ của Dự án “Phát triển Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm
nghiệp tại Việt Nam”, đã thiết lập được một hệ thống nền cho phép xây dựng
cơ sở dữ liệu trên cơ sở các ứng dụng chuyên dụng và các phần mềm như: Cập
nhật diễn biến tài nguyên rừng, báo cáo nhanh kiểm lâm, quản lý công nghiệp
CBLS,… Theo đó, dữ liệu của 7,1 triệu lô rừng của trên 1,4 triệu chủ rừng từ
60 tỉnh, thành phố trong cả nước sau chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng
đã được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng. Cùng với đó, các
dữ liệu cập nhật diễn biến rừng 03 năm từ 2016 – 2018; dữ liệu điều tra rừng 4
chu kỳ từ 1990 đến 2010; dữ liệu tiềm năng về REDD+ và khu vực trồng rừng;
dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp; dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng,…
cũng được chuẩn hoá và tích hợp vào hệ thống.
Hệ thống Giám sát và theo dõi diễn biến rừng (FMS) do Dự án Trường Sơn
Xanh hỗ trợ, đã được chuyển giao cho nhiều tỉnh, cho phép kết nối tự động tới
công cụ phát hiện thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh sử dụng Google Earth Engine
của dự án JICA SNRM. Định kỳ 10 ngày một lần, hệ thống FMS sẽ đưa các
điểm cảnh báo mất rừng mới lên cổng WebGIS đồng thời gửi các cảnh báo
về địa điểm, diện tích tới các cấp quản lý gồm Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm
Lâm, kiểm lâm xã, các chủ rừng nhóm II lớn trên địa bàn mỗi tỉnh. Hệ thống
FMS đã tích hợp hầu hết các lớp dữ liệu nghiệp vụ về tài nguyên rừng bao gồm
ranh giới hành chính, ranh giới tiểu khu khoảnh lô, quy hoạch 3 loại rừng, ranh
giới các VQG, khu bảo tồn, BQL rừng phòng hộ, hiện trạng rừng. Cán bộ lâm
nghiệp ở tất cả các cấp có thể xem và phân tích dữ liệu diễn biến rừng một cách
trực quan và dễ dàng.
Hệ thống cung cấp bản đồ ảnh vệ tinh Sentinel mới với tần suất 2 lần/tháng
để người dùng có thể so sánh và kiểm chứng các thay đổi về rừng với các ảnh
vệ tinh mới. Ngoài việc xem trực tiếp trên WebGIS, hệ thống cũng cung cấp
tiện ích tải ảnh vệ tinh về điện thoại hoặc máy tính bảng theo cấp xã với định
dạng phù hợp để người dùng đối chiếu các điểm mất rừng trên thực địa với ảnh
vệ tinh.
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3. Đánh giá
Với mục tiêu tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động lâm
nghiệp theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế, có sự tham gia rộng
rãi của khu vực hộ gia đình, cộng đồng và tư nhân; kiện toàn hệ thống tổ chức
đồng thời đổi mới công tác lập kế hoạch và giám sát ngành lâm nghiệp; ngành
lâm nghiệp đã tham mưu xây dựng, triển khai nhiều văn bản quy phạm pháp
luật, cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia
bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trong, ngoài
nước tham gia đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế lâm nghiệp; nâng cao hiệu
lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Hệ thống văn bản quy phạm,
pháp luật, các cơ chế chính sách được ban hành thời gian qua đã thể chế hoá
kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá nghề
rừng; tái cơ cấu lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên phát triển bền vững,
góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề
rừng. Một số chính sách nổi bật, tạo động lực cho phát triển ngành: BV&PTR
gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chi
trả DVMTR; sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty
nông, lâm nghiệp; quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên; khuyến khích đầu tư vào
lâm nghiệp; quy chế quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất; khôi
phục, phát triển hệ thống rừng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu,....

ngành chưa cao; chưa tạo đủ điều kiện và phát huy vai trò của chính quyền địa
phương, nhất là ở cấp xã trong quản lý và tổ chức bảo vệ, phát triển rừng.

Tồn tại, hạn chế: Hệ thống chính sách BV&PTR tuy đã có nhiều chuyển
biến tích cực nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất và hiệu quả thực thi chưa
cao. Một số chính sách bất cập, chưa phù hợp thực tiễn nhưng chậm được điều
chỉnh; chưa có chính sách quy định trách nhiệm của chủ rừng về bảo tồn giá trị
đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm trong tài nguyên rừng; thiếu
các chính sách cụ thể để bảo đảm thực hiện được các tiêu chuẩn QLRBV theo
thông lệ quốc tế; thiếu các chính sách cụ thể để thực hiện chi trả DVMTR trong
các lĩnh vực khác nhau bảo đảm tính công bằng xã hội như nguồn nước, du
lịch sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính,... Một số chính sách chưa được xây
dựng, ban hành hoặc thực hiện một cách triệt để như các lĩnh vực về CBLS,
thị trường, thương mại lâm sản, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong lâm nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực cho chủ rừng, khuyến lâm.
Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp còn hạn chế; một số địa phương chưa
thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo
quy định, chưa kiên quyết chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật
và cơ chế chính sách lâm nghiệp; chưa làm rõ trách nhiệm của chủ rừng, xử
lý nghiêm những hành vi vi phạm luật BV&PTR. Hệ thống tổ chức quản lý
nhà nước về lâm nghiệp từ cấp Trung ương đến địa phương còn bất cập, chậm
được kiện toàn; năng lực cán bộ hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban
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Nhóm cây bằng lăng xoan có nu (bướu) - VQG Cát Tiên
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 195

Phụ lục X.
NHU CẦU NGUYÊN LIỆU GỖ VÀ GIÁ TRỊ LÂM SẢN
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Căn cứ đề xuất
- Mục tiêu giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18 - 20 tỷ USD
vào năm 2025; đạt 23 - 25 tỷ USD vào năm 2030;

sẽ tăng khoảng 10%. Do vậy, trong giai đoạn tới để công nghiệp chế biến gỗ
tạo ra được giá trị sản phẩm 1 tỷ USD thì ước chỉ cần khoảng 2,45 triệu m3 gỗ
nguyên liệu.
Nhu cầu nguyên liệu gỗ và giá trị lâm sản được xác định như sau:
Bảng 16. Nhu cầu nguyên liệu gỗ và giá trị lâm sản giai đoạn 2021-2030

- Giai đoạn từ 2011 đến 2020 tốc độ tăng trưởng lũy kế (CAGR) trung bình
ngành CBLS xuất khẩu khoảng1 13,8%; tiềm năng chế biến xuất khẩu gỗ và
lâm sản còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, ước tính giai đoạn 2021 - 2025
tốc độ tăng trưởng lũy kế đạt trung bình trên 10%/năm và tốc độ tăng trưởng
giai đoạn 2025 - 2030 ước đạt trung bình trên 6%/năm;
- Năng suất, chất lượng rừng trồng sản xuất tiếp tục cải thiện (dự kiến năng
suất rừng trồng bình quân năm 2025 đạt 20 m3/ha/năm và 2030 đạt 22 m3/ha/
năm); nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu
nguyên liệu phục vụ cho chế biến lâm sản;
- Số doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến gỗ không ngừng tăng,
năm 2019 có trên 5.500 doanh nghiệp chế biến gỗ trong đó có 966 doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào ngành gỗ; thị trường thương
mại đồ gỗ của của thế giới lớn với giá trị thương mại đồ gỗ dự kiến đến năm
2025 khoảng 580 tỷ USD2 (năm 2018 là 395 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên
5%/năm).
2. Xác định nhu cầu nguyên liệu gỗ và giá trị lâm sản
Trên cơ sở diễn biến nhu cầu gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm
sản từ 2011 - 2019, đặc biệt là diễn biến giai đoạn từ 2017 - 2020. Ước tính để
ngành chế biến gỗ và lâm sản tạo ra được giá trị sản phẩm 1 tỷ USD thì cần
khoảng 2,7 triệu m3 gỗ bao gồm cả gỗ nhập khẩu và gỗ khai thác trong nước.
Tuy nhiên, với dự kiến sẽ tăng diện tích, sản lượng gỗ khai thác bình quân hàng
năm; diện tích rừng trồng gỗ lớn; rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng; khả năng
thay đổi công nghệ, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chế biến, chế biến sâu, tiết
kiệm nguyên liệu; xây dựng thương hiệu gỗ Việt... thì dự kiến giá trị lâm sản
giai đoạn tới tăng khoảng3 10% tương ứng với hiệu quả sử dụng nguyên liệu
1 Với mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt 18-20 tỷ USD vào năm 2025 thì tốc độ tăng trưởng lũy
kế giai đoạn 2021-2025 chỉ cần đạt 9,74% - 12,08% (thấp hơn giai đoạn trước đoạn trước).
2 Theo báo cáo đăng tại https://www.gminsights.com/industry-analysis/wooden-furnituremarket; và https://www.technavio.com/report/global-wooden-furniture-market-analysisshare-2018?tnplus
3 Theo báo cáo tổng hợp phân tích cung cầu nguyên liệu gỗ cho chế biến lâm sản của TCLN
thì dự kiến câc yếu tố làm tăng giá trị xuất khẩu gỗ so với hiện nay là 27%; các yếu tố làm
giản giá trị là 17%; tổng cân đối tăng giá trị gỗ và lâm sản là 10%
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- Gỗ rừng trồng trong nước được xác định tại Bảng 16.
- Dự kiến mức tăng nhập khẩu gỗ bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tương
đương giai đoạn 2015 - 2019; giai đoạn 2026 - 2030 mức tăng thấp hơn giai
đoạn trước;
- Dự kiến xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 mức tăng trưởng bình quân bằng
khoảng 80% giai đoạn 2015-2020, mức tăng giai đoạn 2026-2030 bằng khoảng
55% giai đoạn 2015-2020.
3. Xác định khả năng cung ứng gỗ rừng trồng trong nước
Sản lượng gỗ khai thác trong nước đạt 45 triệu m3/năm vào năm 2025, trên
59 triệu m3/năm vào năm 2030, đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho chế
biến gỗ và lâm sản.
Căn cứ xác định:
- Diện tích rừng trồng để phục vụ khai thác gỗ nguyên liệu năm 2018
khoảng 3.041 nghìn ha, được tính vào chu kỳ khai thác vào năm 2025 (gỗ lớn
315 nghìn1 ha, gỗ nhỏ 2.726 nghìn ha) và 3.101 nghìn ha được tính vào chu kỳ
khai thác năm 2030;
- Đến 2025, với điều kiện chu kỳ khai thác bình quân khoảng 7 - 8 năm đối
với gỗ nhỏ, với năng suất rừng trồng đạt 20 m3/ha/năm, sản lượng khai thác đạt
1 Tổng diện tích rừng chuyển hóa và rừng trồng gỗ lớn từ 2014-2019 có thể tính vào chu kỳ
khai thác là 315 nghìn ha với chu kỳ khai thác khoảng 11-12 năm, diện tích khai thác tiềm
năng hàng năm là 26 nghìn ha.
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140 m3/ha đối với gỗ nhỏ, 220 m3/ha đối với gỗ lớn, sản lượng khai thác rừng
trồng tập trung đạt 35,7 triệu m3/năm2; khai thác từ cây trồng phân tán, vườn
nhà duy trì khoảng 8,5 triệu m3/năm (gỗ cây phân tán đạt khoảng 4 triệu m3 cao
su đạt khoảng 4,5 triệu m3 cây khác đạt khoảng 1 triệu m3); tổng sản lượng gỗ
khai thác ước đạt 45,3 triệu m3/năm vào năm 2025 (dự kiến nhu cầu gỗ trong
nước cần tối thiểu 49 triệu m3 để đảm bảo 80% nguyên liệu);

Bảng 17. Khả năng cung ứng gỗ rừng trồng trong nước giai đoạn 2021-2030

- Đến 2030 đối với gỗ lớn, với năng suất rừng trồng đạt 22 m3/ha/ năm, sản
lượng khai thác rừng trồng tập trung đạt 50,99 triệu m3/năm, khai thác từ cây
trồng phân tán, vườn nhà duy trì khoảng 8,5 triệu m3/năm thì tổng sản lượng gỗ
khai thác ước đạt 59,54 triệu m3/năm (dự kiến nhu cầu gỗ trong nước cần tối
thiểu 63,2 triệu m3 để đảm bảo 80% nguyên liệu).

Cây bằng lăng xoan - VQG Cát Tiên
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

2 Theo bản tin chuyên đề NNPTNT số 4-2018 năng suất keo trồng thâm canh đạt 18-20
m3/ha/năm, năng suất rừng trồng mô đạt 20-25 m3/ha/năm; gỗ keo lai BV 10 trồng ở 5 địa
phương khác nhau với chu kỳ khai thác 7 năm đạt 124-227 m3/ha);
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* Theo số liệu tại trang thông tin của Tổng cục Thống kê, số cây lâm nghiệp trồng phân tán các
năm 2016: 99,2 triệu cây; 2017: 99,8 triệu cây; 2018: 85,8 triệu cây; và 2019: 81,1 triệu cây. Tại
điểm 2.1 đang tạm tính cây phân tán là 60 triệu cây, nên số cây còn lại có thể được tính vào cây
khác.
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Phụ lục XI.

Phụ lục XII.

KẾT QUẢ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM GỖ TỪ 2015 - 2020 VÀ DỰ
BÁO SƠ BỘ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU ĐẾN 2030

DỰ KIẾN NGUỒN THU TỪ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1. Căn cứ, cơ sở tính toán về chỉ tiêu thu tiền DVMTR vào năm 2025
Dự kiến tổng thu tiền DVMTR đến năm 2025 đạt 3.500 tỷ đồng, bao gồm
nguồn thu khả thi và nguồn thu tiềm năng.
1.1. Những nguồn thu khả thi vào năm 2025
- Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện: Sản lượng điện thương phẩm
trung bình giai đoạn 2011-2020 đạt khoảng 70,8 tỷ kwh/năm. Với đơn giá 36
đồng/KWh điện thương phẩm giữ nguyên theo quy định tại Điều 59 Nghị định
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 thì nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy
điện đến 2025 đạt khoảng 2.550 tỷ đồng/năm.
- Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: Sản lượng nước
thương phẩm trung bình giai đoạn 2011 - 2020 đạt khoảng 1,1 tỷ m3/năm. Với
đơn giá 52 đồng/m3 nước thương phẩm giữ nguyên theo quy định tại Điều 59
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP thì nguồn thu này đến năm 2025 vẫn duy trì đạt
khoảng 50 tỷ đồng.

- (*) Tỷ lệ tăng trưởng lũy kế (kép) hằng năm (CAGR) tính riêng cho từng loại sản phẩm
xuất khẩu từ năm 2015-2020, riêng ván bóc, ván lạng tính từ 2017;
- Dự kiến giá trị xuất khẩu từng loại sản phẩm năm 2025 được tính bằng 80% tỷ lệ tăng
trưởng lũy kế hằng năm giai đoạn 2015-2020; tính đến năm 2030 tỷ lệ tăng trưởng lũy kế
tính bằng 55% giá trị tăng trưởng lũy kế kép của giai đoạn 2015-2020.

- Nguồn thu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn
nước: Tính đến thời điểm tháng 6/2020, trên cả nước có 239 cơ sở sản xuất
nước công nghiệp đã ký hợp đồng và chi trả số tiền DVMTR 26 tỷ đồng qua
hệ thống Quỹ BV&PTR. Ước tính đến 2025, sẽ có thêm 128 cơ sở tiếp tục ký
kết hợp đồng, tăng khối lượng nước đã sử dụng lên khoảng 800 triệu m3/năm.
Mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất công nghiệp là 50 đồng/m3;
căn cứ theo Điều 59 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, dự kiến không tăng trong
giai đoạn 2021 - 2025, nguồn tiền DVMTR thu từ đối tượng này sẽ khoảng 40
tỷ đồng vào 2025.
- Nguồn thu từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải Chương trình Giảm phát
thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025: Trong khuôn khổ thực hiện
Chương trình Quỹ đối tác các-bon lâm nghiệp (FCPF) về giảm phát thải khí
nhà kính tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc
tế (IBRD) cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2 tương đương với 51,5 triệu USD,
tương đương 1.100 tỷ đồng. Trung bình một năm nguồn thu từ Thỏa thuận này
vào khoảng 270 tỷ đồng.
- Nguồn thuê môi trường rừng: năm 2019 cả nước có 60 khu rừng đặc dụng
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có tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí1.
Uớc tính năm 2025 nguồn thuê môi trường rừng đạt khoảng 70 tỷ đồng.
1.2. Những nguồn thu tiềm năng vào năm 2025
- Nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, giải trí: Theo quy định tại khoản 4 Điều 57 của Nghị định số
156/2018/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch sinh thái thực hiện
chi trả trực tiếp cho bên cung ứng DVMTR. Hiện nay, nguồn thu này còn hạn
chế, mới đạt khoảng 10 tỷ đồng/năm, do việc đàm phán giữa bên cung ứng và
bên sử dụng dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến đến năm 2025, nguồn
thu này đạt khoảng 20 tỷ đồng.
- Nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của rừng: Tổng cục Lâm
nghiệp đã phối hợp với các cơ quan đối tác liên quan tiến hành nghiên cứu, đề
xuất thí điểm chi trả DVMTR đối với hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng tại
4 tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Ước tính đến
năm 2025, hoạt động chi trả DVMTR đối với hấp thụ và lưu giữ các-bon dự
kiến sẽ được áp dụng đối với tất cả các cơ sở nhiệt điện than và các cơ sở sản
xuất xi măng trên toàn quốc với số thu dự kiến khoảng 400 tỷ đồng/năm từ
nhiệt điện và 100 tỷ đồng/năm từ cơ sở sản xuất xi măng.
2. Căn cứ, cơ sở tính toán về chỉ tiêu thu tiền DVMTR vào 2030
Dự kiến tổng thu tiền DVMTR đến năm 2030 đạt 4.000 tỷ đồng, bao gồm
nguồn thu khả thi và nguồn thu tiềm năng.
2.1. Những nguồn thu khả thi vào năm 2030

trường rừng của các đơn vị kinh doanh gia tăng. Ước tính đến năm 2030,
nguồn thu từ thuê môi trường rừng là 85 tỷ đồng.
- Nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, giải trí: Căn cứ vào Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 dự
kiến mức thu từ du lịch sẽ tăng 11 - 12%/năm giai đoạn 2025 - 2030, do vậy
nguồn thu từ các cơ sở này có khả năng đạt 115 tỷ đồng vào năm 2030.
2.2. Những nguồn thu tiềm năng vào năm 2030
- Nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của rừng: Theo Nghiên
cứu khả thi áp dụng chi trả dịch vụ các-bon ở Việt Nam của USAID, bên cạnh
hai ngành đã được đưa vào đề án thí điểm là nhiệt điện than và xi măng, còn
nhiều những lĩnh vực khác được cho là có lượng phát thải các-bon lớn, cần tiếp
tục đưa vào thí điểm và nhân rộng, bao gồm: ngành sản xuất năng lượng, ngành
sản xuất thép, ngành giao thông vận tải,..
- Ước tính đến năm 2030 đề án thí điểm đối với những ngành phát thải
lớn còn lại này sẽ được thực hiện. Cùng với nguồn tiền DVMTR thu được từ
những đối tượng là nhà máy nhiệt điện than và xi măng trên toàn quốc, số tiền
thu được từ dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của rừng dự kiến đạt 620 tỷ
đồng trong năm 2030.
- Tiếp tục thực hiện thí điểm về giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát
thải giai đoạn 2016-2030 (chi trả dựa vào kết quả).

- Mức chi trả tiền DVMTR hiện nay là 36 đồng/kwh điện thương phẩm,
52 đồng/m3 nước sạch và 50 đồng/m3 nước cho SX công nghiệp chiếm tỷ trọng
nhỏ, chỉ dao động từ 0,5 - 0,7% trong giá thành sản xuất, là khoản chi phí thấp
nhất trong sản xuất, do đó dự kiến việc tăng mức chi trả tiền DVMTR lên 20%
không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh và lợi nhuận. Mặt khác, mức
tăng 20% cũng là phù hợp với biến động tăng giá bán lẻ điện, nước bình quân
căn cứ vào khoản 6 Điều 59 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Ước tính với mức
tăng này, đến năm 2030, nguồn thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện sẽ đạt 3.060
tỷ đồng, từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch sẽ đạt 69 tỷ đồng, nguồn
thu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước sẽ đạt
50 tỷ đồng.
- Nguồn thuê môi trường rừng: Dự kiến trong vòng 10 năm tới hoạt động
cho thuê môi trường rừng sẽ ngày một phổ biến hơn khi nhu cầu thuê môi
1 Theo Báo cáo tóm tắt Công tác quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ toàn quốc năm
2019 và giải pháp phát triển bền vững, cả nước
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Bảng 18. Dự kiến thu tiền dịch vụ môi trường rừng

Phụ lục XIII.
ƯỚC TÍNH TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2030

I. TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG THẾ GIỚI
Trên thế giới, theo báo cáo tổng hợp Chiến lược và chính sách phát triển
lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2050 của 53 quốc gia trên thế giới của Trung tâm
nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), các nước có 2 cách tiếp cận khác
nhau về tỉ lệ che phủ rừng quốc gia:
1. Xác định chỉ tiêu cụ thể tỉ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính sách
lâm nghiệp, tùy thuộc điều kiện cụ thể, mỗi nước có 1 chỉ tiêu khác nhau, ví
dụ: Scốt-len: 21% vào năm 2032; Trung Quốc: 23,04% vào năm 2020 và 26%
năm 2035; Rwanda: từ 2017- 2026 là 30%; Thái Lan: từ 1985- 2017 tối thiểu
40%; Cam-pu-chia: 60% vào 2020; Bhutan: từ 2010 – 2020 là 60%; Lào: 70%
vào năm 2020.
2. Không xác định một chỉ tiêu cụ thể, đa số các nước theo cách này, ví dụ:
khối EU; các nước G8 (Mỹ, Italy, Nga, Nhật Bản, Anh, Canada, Đức và Pháp);
Hungari; Úc; Áo và 12 nước Châu Phi (Bénin, Burkina Faso, Cameroon,
Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Lesentine, Madagascar, Senegal, Tanzania
và Zimbabwe).
3. Một số nước không xác định mục tiêu độ che phủ nhưng xác định một
số chỉ tiêu cho các mục đích cụ thể; như Hà Lan xác định mục tiêu mở rộng
mạng lưới các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia lên 640.000 ha vào năm 2027;
Phần Lan xác định mục tiêu tăng trưởng rừng đến năm 2025 là 115 triệu m3 đối
với tất cả các loại rừng.
4. Tỷ lệ che phủ rừng không có tương quan giữa những nước phát triển và
những nước kém phát triển.
3. Đề xuất
Với tổng thu tiền DVMTR dự kiến vào năm 2030 là 4.300 tỷ đồng so với
tổng thu của năm 2020 dự kiến 2.800 tỷ đồng (tăng trên 50%) thì đề xuất mức
thu tiền DVMTR tăng bình quân hằng năm là 5%/năm cho giai đoạn 20212030 là phù hợp.

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới và theo Công ước về đa dạng sinh học
(CBD), để đảm bảo sự tồn tại, sức khỏe và phát triển bền vững của hệ sinh thái
rừng, tối thiểu 30% diện tích đất của mỗi quốc gia phải là đất có rừng.
Ở Việt Nam, tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 là 41,89%, dự kiến năm 2020
đạt 42%; cao hơn yêu cầu tối thiểu của Công ước quốc về đa dạng sinh học;
xếp thứ 67 về độ che phủ rừng so với thế giới, cao hơn: Thái Lan, Canada, Mỹ,
Đức, Pháp, Philipines, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh…
II. ƯỚC TÍNH TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG ĐẾN NĂM 2030
Chiến lược giai đoạn 2006 - 2020 đặt ra mục tiêu độ che phủ rừng đạt
47%, qua một số lần điều chỉnh đã giảm mục tiêu đến năm 2020 là 42%. Dự
thảo Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 - 2030 tại dự thảo
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các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng ổn
định ở mức 42 - 43% vào năm 2030. Đề xuất tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức
42 - 43% vào năm 2030 như sau:

Bảng 19. Xác định tỷ lệ che phủ rừng năm 2025, 2030

1. Hiện trạng rừng
1.1. Năm 2019
a) Diện tích có rừng: 14.609.220 ha (chiếm 44,13%).
b) Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ là 13.864.223 ha, tỷ
lệ che phủ là 41,89%.
c) Diện tích rừng chưa đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ: 14.609.220 ha
- 13.864.223 ha = 744.997 ha.
1.2. Năm 2020: Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 42%, tương ứng với 13.900.629
ha rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ, tăng 36.406 ha so với năm 2019.
2. Ước tính tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đến năm 2030
Không tính kết quả trồng rừng sản xuất đóng góp vào kết quả tăng tỷ lệ che
phủ rừng với giả thuyết diện tích rừng sản xuất được trồng bằng diện tích rừng
sản xuất được khai thác trắng hằng năm.
Năm 2025, tổng diện tích đạt tiêu chí thành rừng khoảng 14.128.329 ha
(tăng 227.700 ha so với năm 2020), tỷ lệ che phủ đạt 42,68%, trong đó:
- Diện tích rừng tăng: 287.700 ha, do: Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đạt
tỷ lệ thành rừng 40.500 ha; Khoanh nuôi tái sinh sau 5 năm đạt tiêu chí thành
rừng 247.200 ha.
- Diện tích rừng giảm do cháy, phá, chuyển mục đích và các nguyên nhân
khác (sai lệch trong quá trình theo dõi diễn biến rừng những năm trước): ước
tính bình quân 12.000 ha/năm x 5 năm = 60.000 ha.
Năm 2030, tương tự như cách tính đối với năm 2025, riêng khanh nuôi tái
sinh1 bằng 50% so với giai đoạn 2021-2025 (30.000 ha/năm), ước tính diện
tích rừng tăng so với năm 2025 khoảng 157.500 ha, đến năm 2030 đạt khoảng
14.225.827 ha và tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt trên 42,98% vào năm 2030.
Chi tiết tại Bảng 19:
1 Theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất 2016-2020 (NQ134), tổng diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 là
16,245 triệu ha, trong đó: đất RPH 4,618 triệu ha, đất RĐD 2,359 triệu ha, đất RSX 9,268 triệu ha. Theo số liệu
diễn biến diện tích 3 loại rừng đến 2019: tổng diện tích có rừng là 14,609 triệu ha; RPH là 4,646 triệu ha; RĐD là
2,161 triệu ha; RSX là 7,801 triệu ha. Do vậy, RPH đã vượt so với NQ134, RĐD còn dư 0,198 triệu ha, cơ bản còn
lại là đất rừng sản xuất là 1,467 triệu ha (9,268-7,801). Tổng DT đất chưa có rừng là 1,635 triệu ha chiếm khoảng
10% diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Dự kiến 5% diện tích không thể phát triển thành rừng (bao gồm núi
đá, sông suối..); 2,5% diện tích dành cho công trình lâm nghiệp; còn lại 2,5% diện tích có thể phát triển thành rừng,
khoảng 0,408 triệu ha (đáp ứng khả năng tiếp tục khoanh nuôi tái sinh rừng theo bảng tính toán trên). Đến 2019,
diện tích đất có rừng chưa đủ tiêu chuẩn tính độ che phủ rừng là 0,744 triệu ha bao gồm khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh chưa thành rừng khoảng 0,3 triệu ha còn lại trên 0,4 triệu ha là rừng trồng.
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Phụ lục XIV.
XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG RỪNG TỰ NHIÊN

Đánh giá chất lượng rừng tự nhiên (RTN), có thể chọn 1 trong 2 phương
án sau:
1. Phương án 1: Theo trữ lượng gỗ
Theo kết quả theo dõi tài nguyên rừng của Viện Điều tra quy hoạch rừng,
chỉ vùng Bắc Trung Bộ là có số liệu về tăng trưởng RTN tương đổi đầy đủ và
có hệ thống nên đã được sử dụng để tính toán trữ lượng gỗ cũng như chương
trình giảm phát thải quốc gia, cụ thể như Bảng 20. Tuy nhiên, do trữ lượng bình
quân các loại RTN vùng Bắc Trung Bộ cao hơn bình quân chung cả nước nên
trong báo cáo này chỉ sử dụng suất tăng trưởng bình quân còn trữ lượng bình
quân các loại rừng cả nước lấy theo kết quả kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn
2013 - 2016, cụ thể như Bảng 21.
Bảng 20. Tăng trưởng bình quân hằng năm của rừng lá rộng thường xanh
vùng Bắc Trung Bộ
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Bảng 21. Diện tích, trữ lượng rừng tự nhiên cả nước theo trạng thái theo kết quả
kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

2,4% là: 2,4%/năm x 1.116.842.286 m3 = 26.804.214 m3/năm
1.116.842.286 m3 + (5 năm x 26.804.214 m3/năm) = 1.250.863.356 m3
Như vậy, có thể xác định mục tiêu nâng cao chất lượng RTN bằng tổng trữ
lượng gỗ, với giả định rừng không bị khai thác do thực hiện nghiêm quy định
đóng cửa rừng, cụ thể:
Tổng trữ lượng năm 2016: 912.049.706 m3
Tổng trữ lượng năm 2020: 997.180.854 m3 tăng 9,3% so với 2016
Tổng trữ lượng năm 2025: 1.116.842.286 m3 tăng 12% so với 2020
Tổng trữ lượng năm 2030: 1.250.863.356 m3 tăng 12 so với 2025 và tăng
25,4% so với năm 2020.
2. Phương án 2: Theo diện tích rừng được nâng cấp chất lượng

- Tổng trữ lượng (M) năm 2016: 912.049.706 m3 (Kết quả kiểm kê rừng
giai đoạn 2013 - 2016)
Suất tăng trưởng trữ lượng bình quân (Pv%) RTN cả nước: 2,4%/năm,
trong giai đoạn 2016 - 2020 tương đương với:
912.049.706 m x 2,4%/năm = 21.282.787 m /năm
3

3

- Tổng trữ lượng năm 2020:
Tổng M năm 2016 + Tổng lượng tăng trưởng 4 năm 2016 - 2020 là:
912.049.706 m3 + (4 năm x 21.282.787 m3/năm) = 997.180.854 m3
- Tổng trữ lượng năm 2025:
Tổng M năm 2020 + Tổng lượng tăng trưởng 5 năm 2021 - 2025, trong đó
lượng tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 cùng với suất tăng trưởng
2,4% là: 2,4%/năm x 997.180.854 m3 = 23.932.340 m3/năm
997.180.584m3 + (5 năm x 23.932.340 m3/năm) = 1.116.842.286 m3
- Tổng trữ lượng năm 2030:
Tổng M năm 2025 + Tổng lượng tăng trưởng 5 năm 2026-2030, trong đó
lượng tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 cùng với suất tăng trưởng
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Với giả định rừng không bị khai thác do thực hiện nghiêm quy định đóng
cửa rừng thì sau một thời gian nhất định, trữ lượng rừng sẽ tăng lên, một số
diện tích rừng nghèo có trữ lượng gần bằng rừng trung bình sẽ trở thành rừng
trung bình; tương tự như vậy, một số diện tích rừng trung bình sẽ thành rừng
giàu và rừng nghèo kiệt sẽ thành rừng nghèo,... Từ số liệu Bảng 21 ở trên có
thể ước lượng diện tích rừng trung bình được nâng cấp thành rừng giàu sau 5
năm như sau:
- Trữ lượng RTB theo quy định từ 100 – 200 m3/ha1, trung bình là 150m3/
ha; phân RTB theo trữ lượng thành 5 nhóm nhỏ hơn, ta có:
+ RTB1 có trữ lượng 100-120 m3/ha, trung bình 110m3/ha
+ RTB2 có trữ lượng 120-140 m3/ha, trung bình 130m3/ha
+ RTB3 có trữ lượng 140-160 m3/ha, trung bình 150m3/ha
+ RTB4 có trữ lượng 160-180 m3/ha, trung bình 170m3/ha
+ RTB5 có trữ lượng 180-200 m3/ha, trung bình 190m3/ha
Sau 5 năm với lượng tăng trưởng trung bình 3,37m3/ha/năm thì tổng trữ
lượng tăng thêm sẽ là:
3,37 m3/ha/năm x 5 năm = 16,85 m3/ha
Trữ lượng trung bình của nhóm RTB5 sau 5 năm sẽ là:
190m3/ha + 16,85 m3/ha = 206,85 m3/ha đạt tiêu chuẩn là rừng giàu.
Thực tế trữ lượng bình quân RTB cả nước là 154,4 m3/ha, cao hơn mức
1 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.
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trung bình 150m3/ha nên việc tính toán như trên là có cơ sở.
- Tổng diện tích rừng trung bình hiện tại là: 2.198.744 ha, phân thành 5
nhóm sẽ là: 2.198.744ha : 5 = 439.748,8 ha hay 20% tổng diện tích rừng trung
bình
Như vậy, sau 5 năm, nếu được bảo vệ nghiêm ngặt, không khai thác, sẽ có
20% diện tích rừng trung bình trở thành rừng giàu.
Tương tự sẽ có một số rừng nghèo thành rừng trung bình và rừng giàu
thành rất giàu,...
3. Đề xuất
Với độ an toàn cao nhất là tính cả mọi rủi ro và các sai số tính toán thì mục
tiêu đề ra là đến 2025 có 10% và đến 2030 có 20% diện tích RTN được nâng
cấp chất lượng là hoàn toàn có cơ sở; với giả định thực hiện tốt quản lý bảo vệ
rừng và đóng cửa RTN.

Phụ lục XV.
NHU CẦU VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

Khái toán tổng nhu cầu vốn để thực hiện Chiến lược dự kiến khoảng
522.515 tỷ đồng, trong đó:
Bảng 22. Khái toán nhu cầu vốn thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp
giai đoạn 2021-2030

%

Cây bằng lăng ổi và cây gõ đỏ - VQG Cát Tiên
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ
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Phụ lục XVI.
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2030
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
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Tuyến đường liên xã Thần Sa
Ảnh của Bình Đặng. ©GIZ

Thông tin xuất bản
Labor repudae dolo et quaestrum
is doloreh enihilignam re et omnis
vollibus, esci odi officipsae. Nem
quatibust, quissimil molorum ium
qui officiis eturem et alia quo blabor
reicabo. Ist, cus que eum si ilistibus,
cum qui testrum
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