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Ngành Lâm nghiệp đang triển khai lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia theo quy định của 
Luật Quy hoạch và Luật Lâm nghiệp. Vụ Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn(1) giao nhiệm vụ: 

i. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng (Quyết định 1976); hiện 
trạng, thách thức.

ii. Đề xuất kế hoạch phát triển rừng đặc dụng và phòng hộ để đưa vào nội dung quy hoạch 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với các nội dung chính là đề xuất thành lập 
mới, nâng hạng, chuyển hạng, mở rộng diện tích các khu rừng đặc dụng, phòng hộ v.v...

iii. Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Vụ Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ đã gửi bảng câu 
hỏi đến các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thu thập những dữ liệu cần thiết. 
Đã có 28 tỉnh cung cấp thông tin theo bảng hỏi và gửi lại cho Vụ Quản lý rừng đặc dụng 
và phòng hộ. Kết quả này được tổng hợp và được coi là một trong những nguồn dữ liệu 
đóng góp vào quá trình xây dựng Quy hoạch ngành lâm nghiệp quốc gia về định hướng 
quy hoạch rừng đặc dụng và phòng hộ, trong đó có đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu 
chí của từng loại rừng trên của các khu rừng theo quy định hiện hành.

I. MỞ ĐẦU

Theo quy định của Luật Lâm nghiệp đặc biệt là Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt 
là Nghị địnhh 156) có hiệu lực từ 01/01/2019 thì có một số quy định khác với Luật Bảo vệ 
và Phát triển rừng (2004) và các văn bản dưới Luật khi đó. Trong đó, khu dự trữ thiên nhiên 
(trong hệ thống rừng đặc dụng) có sự thay đổi về tiêu chí diện tích (phải đáp ứng tiêu chí 
có diện tích lớn hơn 5.000 ha); RPH bảo vệ môi trường thay đổi trong hệ thống phân loại 
rừng (được xác định trong là một trong loại rừng thuộc Khu bảo vệ cảnh quan của hệ thống 
RDD).

Căn cứ vào các Quyết định số 1994 và Quyết định số 536(2) của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn phê duyệt xây dựng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và nhiệm vụ Quy hoạch 
ngành lâm nghiệp quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch, thì việc thống nhất tiêu chí 
phân loại và hệ thống phân loại rừng đối với RPH và RDD để đưa vào Quy hoạch lâm ng-
hiệp quốc gia là một trong những yêu cầu cần phải thực hiện. 

Được sự hỗ trợ của Dự án Bio (GIZ), một hoạt động tư vấn đã được tiến hành triển khai 
nghiên cứu điểm một khu RPH bảo vệ môi trường, khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 
5000 ha trong hệ thống RDD. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng điều chỉnh rừng RPH 
bảo vệ môi trường và khu dự trữ thiên nhiên sao cho phù hợp với tiêu chí và phân loại rừng 
theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156. Đây cũng chính là những khuyến nghị cho việc quy 
hoạch 02 phân hạng này trong hệ thống RPH và RDD của Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

(1) Quyết định 5051 của Bộ NN & PTNT ngày 30/12/2019 giao Vụ Kế hoạch và Tài chính thuộc tổng cục lâm nghiệp phối 
hợp xây dựng Quy hoạch ngành lâm nghiệp quốc gia và chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam cho giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050

(2) Nhiệm vụ lập kế hoạch này được coi là đề xuất quy hoạch chung, trong đó mô tả các quan điểm, nguyên tắc, cách thức 
xây dựng các mục tiêu, yêu cầu đối với các nội dung chính cũng như phương pháp luận, đầu ra dự kiến và các nguồn tài 
chính cần thiết, v.v.
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1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Mục tiêu chung: các khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường (thuộc hệ thống rừng phòng hộ 
trước đây) và các khu dự trữ thiên nhiên (thuộc hệ thống rừng đặc dụng) có diện tích dưới 
5.000 hec-ta được đánh giá và đề xuất sắp xếp theo Luật Lâm nghiệp 2017.

Nhiệm vụ chính:

 - Tổng hợp và đánh giá hiện trạng các khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường và khu dự 
trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 hec-ta, trên phạm toàn quốc.

 - Đánh giá sâu một số khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường và khu dự trữ thiên nhiên 
có diện tích dưới 5.000 hec-ta liên quan đến điều chỉnh hoặc chuyển loại rừng theo các 
quy định hiện hành. 

 - Đề xuất tiêu chí, định hướng điều chỉnh rừng phòng hộ bảo vệ môi trường và khu dự trữ 
thiên nhiên

2. Phương pháp và tiến trình thực hiện

Đánh giá này được thực hiện bởi chuyên gia rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, các phương 
pháp chủ yếu áp dụng từ kinh nghiệm của chuyên gia. 

Phương pháp chủ yếu được sử dụng như sau:

 - Tập hợp thông tin về các khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được các tỉnh/ thành phố 
gửi về Vụ Quản lý RDD và RPH, đồng thời thu thập toàn bộ các thông tin liên quan đến 
các khu RDD, RPH tại Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (FIPI), Cục 
Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, và từ các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, 
tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh các thông tin thu được để xác định phạm vi đối 
tượng RĐD, PH cần nâng hạng / chuyển loạiphù hợp với tiêu chí phân loại rừng quy định 
tại Luật LN và Nghi định 156/2018/NĐ-CP. Lập một ma trận để phân tích việc chuyển 
hạng/ chuyển loại các khu rừng, từ đó xây dựng danh mục các khu RĐD, PH cần chuyển 
hạng/ chuyển loại rừng, với mỗi khu rừng có thông tin về diện tích, địa điểm phân bố, 
cơ quan quản lý, hiện trạng, các khía cạnh đạt/ chưa đạt tiêu chí phân hạng đề ra v.v.

 - Khảo sát hiện trường: Chuẩn bị các chủ đề cho khảo sát thực địa tại các địa phương, 
các khu RĐ và RPH để triển khai thu thập thông tin chủ yếu bằng việc sử dụng phương 
pháp thảo luận theo nhóm mục tiêu, bao gồm các nhóm:

 + Cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, cụ thể là Chi cục Kiểm lâm;

 + Các ban quản lý RĐD có diện tích dưới 5.000 ha;

 + Các cơ quan quản lý RPH môi trường.

 + Nội dung thảo luận chính về khả năng chuyển hạng/ chuyển loại các khu RDD và 
RPH không phù hợp với tiêu chí của Nghị định 156.

 + (Thời gian làm việc thực địa và danh sách các bên liên quan được thảo luận và tham 
vấn ý kiến chi tiết tại Phụ lục) 

 - Thu thập bổ sung thông tin để đánh giá các giá trị của từng khu rừng cần phải chuyển 
hạng/ chuyển loại rừng, đặc biệt là các khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 
ha. Trên cơ sở đó, đề xuất một số tiêu chí phụ cho việc chuyển hạng/ chuyển loại rừng 
hoặc giữ nguyên các phân hạng của RDD & RPH, đặc biệt là các tiêu chí cho các khu 
RPH bảo vệ môi trường và khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha.

 - Căn cứ tiêu chí rà soát RPH bảo vệ môi trường, sử dụng bản đồ hiện trạng rừng, bản 
đồ kiểm kê rừng để rà soát lại toàn bộ các khu RPH bảo vệ môi trường, tổng hợp và đề 
xuất chuyển loại/ chuyện hạng các khu RPH bảo vệ môi trường.

 - Tham vấn các bên liên quan, bao gồm các chuyên gia của Vụ Quản lý RDD và RPH, các 
chuyên gia về bảo tồn thiên nhiên, các chuyên gia về RPH… để xây dựng các tiêu chí 
và xác định những lý do biện minh cho việc chuyển hạng/ chuyển loại các khu RDD và 
RPH, kể cả lý do biện minh cho việc không chuyển hạng (nhất là các khu dự trữ thiên 
nhiên có diện tích dưới 5.000 ha).

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ TIẾN TRÌNH 
THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
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Hình 1. Tham vấn Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn

 - Thường xuyên/ định kỳ trao đổi hoặc hội họp với Vụ Quản lý RDD và RPH cũng như Tổ 
công tác xây dựng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, tư vấn Quy hoạch lâm nghiệp quốc 
gia, để đảm bảo tính nhất quán và chặt chẽ của nội dung đóng góp xây dựng Quy hoạch 
lâm nghiệp quốc gia.

Các tiêu chí sử dụng cho RPH và RDD được sử dụng trong phạm vi báo cáo này như sau:

 - RDD bảo vệ môi trường căn cứ vào điểm c, khoản 2, Điều 6, Nghị định 156/2018/NĐ-CP  
“Rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao đáp ứng các tiêu chí sau: khu rừng có chức năng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan, 
môi trường; được quy hoạch gắn liền với khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế, khu công nghệ cao.”

 - Khu dự trữ thiên nhiên theo khoản 2, Điều 6 nghị định 156 - Khu dự trữ thiên nhiên đáp 
ứng các tiêu chí sau đây:

a. Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện 
cho một vùng sinh thái tự nhiên;

b. Là sinh cảnh tự nhiên của ít nhất 05 loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm;

c. Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d. Diện tích liền vùng tối thiểu 5.000 ha, trong đó ít nhất 90% diện tích là các hệ sinh 
thái rừng.

 - RPH bảo vệ môi trường sử dụng theo khoản d, điểm 3, Điều 6, Quyết định Quyết định số 
17/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ “d) Khu rừng phòng hộ bảo 
vệ môi trường đạt tiêu chuẩn định hình khi rừng đã có tác dụng ngăn chặn hoặc giảm ô 
nhiễm không khí, điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan, môi trường trong sạch cho khu công 
nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, nghỉ ngơi.” (tuy đã không còn hiệu lực nhưng đây là tiêu 
chí rõ ràng nhất rõ ràng nhất về RPH bảo vệ môi trường)

Tiến trình thực hiện nghiên cứu gồm các giai đoạn chính như sau:

 - Giai đoạn 1: Rà soát toàn hệ thống RDD và RPH theo quy hoạch đã có từ trước tới nay. 
Sản phẩm của giai đoạn này là những phát hiện bước đầu về các vấn đề về tiêu chí phân 
loại cũng như vướng mắc trong quy hoạch cần được thảo luận với các bên liên quan.

 - Giai đoạn 2: Triển khai thực địa gặp gỡ, thảo luận với các bên liên quan ở các khu RDD, 
các khu RPH, cơ quan quản lý lâm nghiệp. Sản phẩm của giai đoạn này là các ghi chép 
thực địa tiếp tục phát hiện những khó khăn vướng mắc khi quy hoạch phân hạng rừng 
phòng hộ môi trường và khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha, khuyến nghị 
và đề xuất chuyển loại các khu RDD và RPH này.

 - Giai đoạn 3: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo cho hội thảo nhóm: bao gồm các nhóm nghiên 
cứu, tư vấn xây dựng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia liên quan đến quy hoạch RDD và 
RPH. Sản phẩm của giai đoạn này là kết quả thảo luận những phát hiện và đề xuất ban 
đầu về vướng măcs trong quy hoạch RDD và RPH trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

 - Giai đoạn 4: Chuẩn bị và viết báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó khuyến nghị và đề 
xuất quy hoạch rừng phòng hộ môi trường và khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 
5.000 ha.

 - Giai đoạn 5: Tiếp tục tham gia khuyến nghị cho Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia
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1. Hiện trạng hệ thống rừng phòng hộ và các quy định

1.1. Hiện trạng quy hoạch chung rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ đã được hình thành ở một số tỉnh miền núi và ven biển từ sau năm 1975, 
nhưng phải đến khi có bộ luật đầu tiên về rừng là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (1991) có 
hiệu lực thì hệ thống RPH mới được chính thức hình thành. Trải qua quá trình quy hoạch 
và xác lập, đến năm 2020 Việt Nam có khoảng 4,64 triệu ha rừng phòng hộ trong đó có 
3,95 triệu ha rừng tự nhiên, 0,69 triệu ha rừng trồng theo Quyết 1423/QĐ-BNN-TCLN, ngày 
15/4/2020 của Bộ NN&PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019. Phân chia theo 
loại rừng phòng hộ thì diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn là 3,84 triệu ha rừng tự nhiên và 
0,54 triệu ha rừng trồng; rừng chắn gió, chắn cát bay 20.640 ha với 4.469 ha rừng tự nhiên, 
16.180 ha rừng trồng; rừng chắn sóng 66.350 ha với 22.810 ha rừng tự nhiên, 43.540 ha 
rừng trồng; và rừng bảo vệ môi trường 101.792 ha với 48.774 ha rừng tự nhiên, 53.019 ha 
rừng trồng.                                                                             

Nhìn chung, tổng diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên giảm dần từ 4,3 triệu ha năm 
2010 xuống còn 3,95 triệu ha năm 2019, và diện tích rừng phòng hộ là rừng trồng tăng nhẹ 
từ 0,61 triệu ha năm 2010 lên 0,69 triệu ha năm 2019. Trong khi diện tích rừng tự nhiên 
là rừng gỗ ít thay đổi và diện tích rừng tre nứa giảm nhẹ, thì diện tích rừng hỗn giao, rừng 
ngập mặn và rừng núi đá tăng, nhờ các biện pháp khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng 
rừng ngập mặn. 

III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH VÀ NHỮNG 
QUY ĐỊNH RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG ĐẶC DỤNG

Tính tới thời điểm hiện tại, dữ liệu về chất lượng rừng phòng hộ rất hạn chế, mới chỉ thể 
hiện qua công bố hiện trạng rừng sau khi hoàn thành tổng điều tra kiểm kê rừng năm 2016 
của Tổng cục Lâm nghiệp. Số liệu này cho thấy diện tích rừng phòng hộ là rừng gỗ tự nhiên 
giầu và trung bình là trên 1 triệu ha, chiếm 29,8% diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên. 
Như vậy, có thể thấy chất lượng rừng tự nhiên chưa đạt yêu cầu phòng hộ và ngành lâm 
nghiệp cũng như toàn xã hội phải đầu tư nhiều hơn để rừng có thể duy trì và phát triển đạt 
yêu cầu phòng hộ.

TT Loại RPH
Tổng diện 
tích đất, 

RPH

Diện tích có rừng (ha)

Đất quy 
hoạch 

phát triển 
rừng

Tổng có 
rừng

Rừng tự 
nhiên

Rừng 
trồng

Tổng 5.950.479 4.500.756 3.890.775 593.802 1.383.373

1 Đầu nguồn 5.573.703 4.378.315 3.837.532 540.783 1.195.388

2 Chắn gió, 
cát 38.263 20.649 4.469 16.180 17.614

3 Chắn sóng 118.207 66.350 22.810 43.540 51.858

4 Bảo vệ môi 
trường 220.306 101.792 48.774 53.019 118.513

Bảng 1. Hệ thống rừng phòng hộ đến năm 2017

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp, 2017

Hệ thống rừng phòng hộ do nhiều đầu mối từ cấp tỉnh trở xuống quản lý. Hiện nay, cả nước 
có 231 khu rừng phòng hộ có ban quản lý, trong đó: 5 khu trực thuộc UBND cấp tỉnh, 153 
khu do Sở NN&PTNT quản lý, 55 khu trực thuộc UBND cấp huyện quản, 18 khu trực thuộc 
Chi cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, 2019). Ngoài ra, cộng đồng, hộ gia đình, lực lượng 
vũ trang và các thành phần khác quản lý trên 330.000 ha (Tổng cục Lâm nghiệp, 2017).
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Bảng 2. Diện tích rừng phòng hộ môi trường theo vùng sinh thái(3)

Tây 
Bắc 
Bộ

Đông 
Bắc 
Bộ

Đồng 
Bằng 
SH

Bắc 
Trung 

Bộ

Duyên 
Hải 
NTB

Tây 
Nguyên

Đông 
Nam 
Bộ

Tây 
Nam 
Bộ

Toàn 
quốc

Phòng 
hộ môi 
trường

66.005 23.491 28.183 12.896 25.239 36.298 45.162 22.799 260.073

Nguồn: Vụ Quản lý RDD & RPH, 2021

Nhìn về mặt tổng thể thì diện tích RPH bảo vệ môi trường là khá lớn, tuy nhiên chỉ có một 
số khu vực có diện tích rừng phòng hộ môi trường tập trung như RPH bảo vệ môi trường 
Cần Giờ, (TP. Hồ Chí Minh) có trên 34 ngàn ha; RPH bảo vệ môi trường Long Thành (Đồng 
Nai) có trên 7 ngàn ha, hay Rừng phòng hộ môi trường Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) với gần 
4.000 ha…. Còn lại có hàng trăm khu rừng diện tích dưới 100 ha, thậm chí có nhiều khu 
rừng quản lý diện tích dưới 01 ha.

1.2.2. Hiện trạng quản lý rừng phòng hộ môi trường

Hiện nay, quản lý hệ thống RPH nói chung và RPH bảo vệ môi trường nói riêng chưa thống 
nhất trong toàn quốc với nhiều mô hình quản lý khác nhau, nhiều khu RPH trực thuộc Sở 
NN&PTNT của tỉnh, nhiều khu lại trực thuộc UBND tỉnh, nhiều khu trực thuộc Kiểm lâm 
huyện, nhiều khu được giao cho các chủ rừng khác. Chủ rừng quản lý RPH bảo vệ môi 
trường càng đa dạng hơn, thường ít khi có ban quản lý riêng. Chỉ có một số khu rừng phòng 
hộ môi trường liền vùng và có giá trị cao về mặt môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học mới 
có ban quản lý riêng như Ban quản lý RPH bảo vệ môi trường Cần giờ, hoặc Ban quản lý 
RPH bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc. Nhiều khu vực được giao cho các ban quản lý RPH 
khác, RDD, công ty lâm nghiệp/ lâm trường nhà nước… kiêm nhiệm quản lý. Còn lại hầu 
hết các khu rừng phòng hộ môi trường được giao cho UBND xã, lực lượng vũ trang, các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình và cộng đồng quản lý. 

1.2. Hiện trạng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường

1.2.1. Diện tích, phân bố rừng phòng hộ bảo vệ môi trường

Diện tích rừng phòng hộ môi trường được quy hoạch rất nhỏ lẻ, phân bố rải rác trong toàn 
quốc. Cho đến nay, diện tích rừng phòng hộ bảo vệ môi trường 260.073 ha, chỉ chiếm một 
phần nhỏ là 4,4 % tổng diện tích phòng hộ. Tuy nhiên, rừng phòng hộ môi trường lại có vai 
trò quan trọng đối vì chúng tập trung vào mục tiêu phòng hộ môi trường cho các khu vực 
trọng yếu. Rừng phòng hộ môi trường chủ yếu tập trung tại các thành phố, thị xã, các khu 
thuỷ điện, các khu công nghiệp, nhà máy lớn của các tỉnh. Dưới đây là diện tích rừng phòng 
hộ môi trường toàn quốc và theo vùng sinh thái:

(3) Báo cáo rà soát hệ thống rừng phòng hộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hình 2. Hiện trạng quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường toàn quốc

Chỉ có khoảng 1/3 diện tích rừng phòng hộ môi trường được giao cho các ban quản lý rừng 
phòng hộ. Có tới hơn 63 ngàn ha được tạm giao cho UBND các xã quản lý (diện tích này 
được coi là tạm thời chưa có chủ quản lý vì UBND xã không được thừa nhận là chủ rừng 
theo Luật Lâm nghiệp). Đáng chú ý là có tới trên 31 ngàn ha được giao cho cộng đồng và 
hơn 37 ngàn ha được giao cho hộ gia đình, trong đó hầu hết các hộ gia đình quản lý từ dưới 
01 ha đến 10 ha (ví dụ như Vùng Bắc Trung Bộ có tới hơn 1 ngàn hộ gia đình quản lý RPH 
bảo vệ môi trường với diện tích từ 0,1 ha - 5 ha). Doanh nghiệp nhà nước cũng được giao 
với diện tích hơn 15 ngàn ha (điển hình là ở Bình Định) quản lý dưới dạng sự nghiệp công 
ích. Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến quản lý RDD đó là có khoảng gần 4 ngàn ha 
được quản lý bởi các ban quản lý RDD, nhưng thường là các ban quản lý này chỉ quản lý 
thêm các RPH bảo vệ môi trường.

Như vậy, hệ thống quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường không thống nhất. Chỉ có Ban 
quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Cần Giờ là khá lớn và được ưu tiên đầu tư mạnh 
(cũng là Khu dự trữ sinh quyển thế giới). Còn lại hầu hết các khu rừng phòng hộ bảo vệ môi 
trường còn quản lý lỏng lẻo, nhiều khu chưa có chủ quản lý mới được tạm giao cho UBND 
xã, nhiều khu vực có diện nhỏ được giao cho hộ gia đình.
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Nghị định 156 Quyết định 17

Điều 7. Tiêu chí rừng phòng hộ
1. Rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng thuộc 
lưu vực của sông, hồ
2. Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng 
đồng dân cư
3. Rừng phòng hộ biên giới
4. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay
5. Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển 

Điều 4. Phân loại rừng phòng hộ
1. Rừng phòng hộ đầu nguồn
2. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay
3. Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển
4. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 156 thì không có tiêu chí  rừng phòng hộ môi trường, 
còn loại rừng phòng hộ bảo vệ môi trường được quy định tại Quyết định 17/2015/QĐ-TTg, 
nhưng đã hết hiệu lực. Tuy nhiên,  theo Nghị định 156 thì các khu rừng có chức năng phòng 
hộ, bảo vệ cảnh quan, môi trường thuộc một trong các nhóm tiêu chí của  rừng đặc dụng.

1.3.2. Quy định tiêu chí rừng phòng bảo vệ hộ môi trường

Như đã trình bày trong phần hiện trạng RPH và RDD, do có sự thay đổi quy định của Luật 
Lâm nghiệp về tiêu chí rừng PH; trong đó  loạ rừng phòng hộ môi trường theo QĐ 17  không 
nằm trong tiêu chí của rừng phòng hộ mà phù hợp với tiêu chí của Khu bảo vệ cảnh quan 
thuộc hệ thống  rừng đặc dụng theo Nghị định 156. 

Hộp 1. Quy định về rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trong Nghị định 156

Điều 6. Tiêu chí rừng đặc dụng

4. Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm:

a) Rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đáp ứng các tiêu chí 
sau: có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; có di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng hoặc 
có đối tượng thuộc danh mục kiểm kê di tích theo quy định của pháp luật về văn hóa; 
có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

b) Rừng tín ngưỡng đáp ứng các tiêu chí sau: có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc 
đáo của tự nhiên; khu rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng dân 
cư sống dựa vào rừng;

c) Rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 
công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí sau: khu rừng có chức năng phòng hộ, bảo vệ 
cảnh quan, môi trường; được quy hoạch gắn liền với khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

1.3. Các quy định về tiêu chí phòng hộ

Nghị định 156 đã quy định 5 nhóm tiêu chí  rừng phòng hộ;  Quyết định 17/2015/QĐ-TTg 
ngày 09/62015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ (Quyết 
định 17 đã hết hiệu lực) quy định có 4 loại rừng phòng hộ và quy định tiêu chí xác định mức 
độ xung đối với từng loại rừng phòng hộ . Dưới đây là tóm tắt quy định đối với  rừng phòng 
hộ theo 02 văn bản nêu trên:

Bảng 3. Tóm tắt quy định tiêu chí phân loại rừng phòng hộ

Như vậy, có thể hiểu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường trước đây là một loại rừng phòng hộ 
nằm trong hệ thống rừng phòng hộ, nay theo quy định tại Nghị định 156 thì rừng phòng hộ 
bảo vệ môi trường là một trong nhóm tiêu chí Khu bảo vệ cảnh quan thuộc hệ thống rừng 
đặc dụng.  

2. Hiện trạng Hệ thống rừng đặc dụng

2.1. Hiện trạng quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng

Năm 1962, khu rừng đặc dụng đầu tiên được thành lập ở miền Bắc Việt Nam là Rừng cấm 
Cúc Phương (nay là Vườn quốc gia Cúc Phương). Năm 1965, chính quyền Nam Việt Nam 
đã quyết định thành lập một số khu bảo vệ, trong đó có Côn Đảo và Bạch Mã. Sau ngày 
giải phóng miền Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 41/TTg ngày 24/01/1977, 
thành lập thêm 10 khu rừng cấm với tổng diện tích là 44.310ha. Đến năm 1986, theo Quyết 
định 194/CT ngày 9/8/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) 
hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam tương đối hoàn chỉnh với 73 khu thuộc 3 phân hạng: 
Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên và Rừng văn hóa - lịch sử - môi trường. 

Năm 2003, chiến lược quản lý các Khu bảo vệ cảnh quan được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo Quyết định 192/2003/QĐ-TTg. Theo hệ thống này thì Rừng văn hóa - lịch sử - 
môi trường được đổi thành Rừng bảo vệ cảnh quan. Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 
năm 2004 thì hệ thống rừng đặc dụng gồm 3 phân hạng: I - Vườn quốc gia, II - Khu bảo 
tồn thiên nhiên (gồm 2 phân hạng IIa - Khu dự trữ thiên nhiên và IIb - Khu bảo tồn loài -sinh 
cảnh) và III - Khu bảo vệ cảnh quan. Theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030 thì rừng đặc dụng vẫn giữ nguyên các phân hạng trên nhưng được bổ sung 
phân hạng Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học.
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TT Hạng Số lượng Diện tích (ha)

1 Vườn quốc gia 33 1.152.462,43

2 Khu dự trữ thiên nhiên 57 1.026.085,00

3 Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 12 34.820,40

4 Khu bảo vệ cảnh quan 53 86.365,75

5 Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học 9 10.838,16

Tổng cộng 164 2.310.571,74

(Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp, 2017)

Bảng 4. Hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2017

Ngoài ra, theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP, hệ thống rừng đặc dụng còn có  2 nhóm tiêu chí  
là Vườn thực vật quốc gia và Rừng giống quốc gia. Tuy nhiên, do Nghị định mới có hiệu 
lực,  nên chưa được các địa phương báo cáo để rà soát, thống kê về số lượng và diện tích.
Hệ thống quản lý RDD được quản lý theo nhiều cấp khác nhau. Các khu RDD nằm trên địa 
bàn từ 2 tỉnh trở lên được quản lý bởi cơ quan trung ương, cụ thể là có 06 VQG trực thuộc 
quản lý bởi Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT. Các khu RDD còn lại do cấp tỉnh quản 
lý, nhưng với nhiều mô hình khác nhau. Hầu hết các khu RDD ở các tỉnh trực thuộc quản 
lý bởi Sở NN&PTNT, nhưng một số tỉnh thì trực thuộc Chi cục Kiểm lâm hoặc Hạt Kiểm lâm 
(Tuyên Quang), có tỉnh thì trực thuộc UBND huyện (Quảng Nam). Ngay đối với các VQG 
thì có nơi trực thuộc UBND tỉnh (Lâm Đồng, Quảng Nam), có nơi trực thuộc Sở NN&PTNT 
(Hải Phòng).

Bảng 5. Khu dữ trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 
theo quy hoạch tại Quyết định 1976

TT Khu DTTN Địa điểm Diện tích Mục đích thành lập Ghi chú

1 Bà Nà - 
Núi Chúa Quảng Nam 2.440,19 Bảo tồn tài nguyên rừng và đa 

dạng sinh học.
Quy hoạch 
chuyển tiếp

2 Bán đảo 
Sơn Trà Đà Nẵng 2.591,10

Bảo vệ rừng tự nhiên, đa dạng 
sinh học và cảnh quan - môi 
trường.

Quy hoạch 
chuyển tiếp

3 Chí Sán Hà Giang 4.518,30
Bảo vệ rừng tự nhiên, các loài 
đặc hữu, quý, hiếm, cảnh quan 
môi trường.

Quy hoạch 
thành lập 
mới

4 Láng Sen Long An 2.156,25
Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập 
nước đồng bằng sông Cửu 
Long.

Quy hoạch 
chuyển tiếp

5 Lung Ngọc 
Hoàng Hậu Giang 2.805,37 Bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm, 

sinh cảnh một số loài chim, cá.
Quy hoạch 
chuyển hạng

6 Vân Long Ninh Bình 2.235,00
Bảo vệ rừng tự nhiên núi đá 
vôi, sinh cảnh sống của loài 
Voọc quần đùi trắng.

Quy hoạch 
chuyển tiếp

Nguồn: Quyết định số 1976/QĐ-TTg

Theo Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 
lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030, thì mục tiêu “Đến năm 2020 đưa diện tích hệ thống khu rừng đặc 
dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đạt 9% diện tích lãnh thổ trên cạn 
và 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam”. Như vậy, rừng đặc dụng vẫn đang được ưu tiên 
tiếp tục thành lập mới hoặc mở rộng, bởi hệ khu bảo tồn trên cạn chủ yếu rừng đặc dụng.

2.2. Hiện trạng các khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha

Theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, có 06 khu 
dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha, cụ thể như sau:

Trong số 6 khu dự trữ thiên nhiên nêu trên, có 04 khu đã được thành lập từ trước 2014 và 
được quy hoạch chuyển tiếp, có 01 khu là Chí Sán (Hà Giang) được quy hoạch thành lập 
mới. Đến ngày 5/3/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 372/QĐ-UBND phê duyệt Đề án 
xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán - Mèo Vạc - Hà Giang. Theo Đề án này thì Chí Sán 
nằm trong phân hạng Khu dự trữ thiên nhiên và có diện tích lớn hơn 5.000 ha, đáp ứng đầy 
đủ tiêu chí khu dự trữ thiên nhiên theo quy định tại Nghị định 156.

Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa nằm trong 2 tiểu khu thuộc tỉnh Quảng Nam và tiếp 
giáp với Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa của Đà Nẵng. Bà Nà - Núi Chúa Quảng 
Nam được quy hoạch là khu dự trữ thiên nhiên trước năm 2014 và được chuyển tiếp theo 
Quyết định số 1976/QĐ-TTg. Tuy nhiên, cho đến nay khu vực này cũng chưa có quyết định 
thành lập chính thức thành RDD mà vẫn đang được thống kê là RPH đầu nguồn ở của tỉnh 
Quảng Nam. Khu vực này hiện nay đang tạm thời giao cho các BQL RPH.

Bán đảo Sơn Trà được thành lập từ 1977 theo Quyết định số 41-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Văn Đồng, bao gồm gần như toàn bộ diện tích tự nhiên Bán đảo Sơn Trà. Tuy 
nhiên, do lợi thế về vị trí địa lý và cảnh quan, Sơn Trà được coi là một trong những điểm 
phát triển du lịch nóng ở Việt Nam và đã trở thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 
2163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 
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Bảng 6. Tóm tắt quy định tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2004) Luật Lâm nghiệp (2017)

Điều 4. Phân loại rừng

2. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để 
bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái 
rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; 
nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, 
văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ 
ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo 
vệ môi trường, bao gồm: 

a) Vườn quốc gia; 

b) Khu bảo tồn thiên nhiên gồm khu dự trữ 
thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh; 

c) Khu bảo vệ cảnh quan gồm khu rừng di tích 
lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; 

d) Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học. 

Điều 4. Phân loại rừng

2. Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo 
tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật 
rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử 
- văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết 
hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân 
khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung 
ứng dịch vụ môi trường rừng bao gồm:

a) Vườn quốc gia;

b) Khu dự trữ thiên nhiên;

c) Khu bảo tồn loài - sinh cảnh;

d) Khu bảo vệ cảnh quan bao gồm rừng bảo tồn di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng 
tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao;

đ) Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; 
vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia.

Nghị định 156 đã quy định cụ thể 07 nhóm tiêu chí RDD, bao gồm: (1) Vườn quốc gia, (2) 
Khu dự trữ thiên nhiên, (3) Khu bảo tồn loài - sinh cảnh, (4) Khu bảo vệ cảnh quan, (5) Khu 
rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học, (6) Vườn thực vật quốc gia, và (7) Rừng giống 
quốc gia.

Một số điểm khác đối với  rừng đặc dụng theo Luật Lâm nghiệp: bổ sung tiêu chí Vườn thực 
vật quốc gia và Rừng giống quốc gia. Ngoài ra, trong tiêu chí  rừng bảo vệ cảnh quan có bổ 
sung thêm   “rừng tín ngưỡng” và “rừng bảo vệ môi trường”. Đặc biệt là “rừng bảo vệ môi 
trường” thuộc một trong những tiêu chí trong hệ thống rừng đặc dụng gần giống với loại 
rừng phòng hộ bảo vệ môi trường theo Quyết định 17.

2.3.2. Tiêu chí phân loại khu dự trữ thiên nhiên

Như phần đặt vấn đề, có sự thay đổi về tiêu chí diện tích đối với khu dự trữ thiên nhiên trong 
hệ thống RDD khi Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật có hiệu lực. Theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Nghị định 156 quy định về tiêu chí khu dự trữ thiên nhiên như sau:

Hộp 3. Tiêu chí khu dự trữ thiên nhiên theo Nghị định 156

Điều 6. Tiêu chí rừng đặc dụng

2. Khu dự trữ thiên nhiên đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại 
diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;

b) Là sinh cảnh tự nhiên của ít nhất 05 loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động 
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

c) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

d) Diện tích liền vùng tối thiểu 5.000 ha, trong đó ít nhất 90% diện tích là các hệ sinh 
thái rừng.

Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030. Chính vì vậy, diện tích Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà được quy hoạch chỉ 
còn 2.591,1 ha. Mục đích thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà là bảo vệ rừng 
tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan, môi trường. Tuy nhiên, Bán đảo Sơn Trà nổi tiếng 
là nơi bảo tồn loài Chà vá chân xám với mật độ và số lượng rất lớn(4). Khu dự trữ thiên nhiên 
Bán đảo Sơn Trà hiện đang được quản lý bởi Hạt Kiểm lâm 

Hai khu dự trữ thiên nhiên Láng Sen và Lung Ngọc Hoàng là hai khu đất ngập nước quan 
trọng được thành lập với mục đích bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, các loài chim nước 
và cá. Diện tích rừng trong khu vực chủ yếu là rừng Tràm tự nhiên hoặc trồng.

Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long thuộc tỉnh Ninh Bình được thành lập với mục đích bảo tồn 
rừng tự nhiên trên núi đá vôi là sinh cảnh sống của loài Voọc quần đùi trắng. 

2.3. Các quy định về tiêu chí phân loại hệ thống rừng đặc dụng

2.3.1. Quy định chung tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định 156/2018/ ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp đã quy định rừng đặc dụng có một số 
điểm khác so với các quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tóm tắt như sau:

(4)Theo báo cáo của GreenViet có khoảng 1000 cá thể Chà vá chân xám ở Bán đảo Sơn Trà (2017)

Như vậy, theo Nghị định 156 thì đối với khu dự trữ thiên nhiên có tiêu chí về diện tích liền 
vùng phải tối thiểu 5.000 ha. Tuy nhiên, thực tế có một số khu dự trữ thiên nhiên có diện 
tích nhỏ hơn 5.000 ha. Đây là một trong những vấn đề vướng mắc trong việc xem xét quy 
hoạch lại các khu này theo các tiêu chí phân loại RDD trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.
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1. Những vướng mắc khi quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường

1.1. Những vướng mắc chung

Vướng mắc về quy hoạch phạm vi diện tích và phân bố RPH bảo vệ môi trường:

RPH bảo vệ môi trường trong thực tế rất phân tán, phân bố rải rác và manh mún tại tất cả 
các vùng sinh thái và có mặt hầu hết ở các tỉnh trong toàn quốc. Rất nhiều khu RPH bảo vệ 
môi trường chỉ có diện tích dưới 5 ha, thậm chí có nhiều khu vực chỉ có diện tích 1-2 ha. Khi 
chuyển loại thành rừng đặc dụng thì rất manh mún, không liền vùng, liền khoảnh.

Vướng mắc về tổ chức quản lý:

Các khu RPH bảo vệ môi trường hiện đang được giao cho nhiều chủ quản lý khác nhau (với 
10 chủ quản lý như đã trình bày ở phần hiện trạng) trong đó có quá nhiều chủ rừng là hộ 
gia đình, cá nhân (có tới hàng ngàn chủ rừng ở mỗi vùng sinh thái như Đông Bắc, Tây Bắc, 
Bắc Trung Bộ). Các chủ rừng này quản lý những diện tích rất nhỏ, phân tán, phần lớn là các 
lô rừng có diện tích dưới 05 ha, thậm chí nhiều lô rừng dưới 01 ha. Khi chuyển sang RDD 
sẽ không phù hợp với những quy định hiện hành. Theo quy định của Luật Lâm nghiệp và 
Nghị định 156 thì rừng đặc dụng không được giao cho hộ gia đình, cá nhân rất khó thu hồi.

 - Hầu hết các khu rừng này liền kề với các khu dân cư, các khu công nghiệp rất rải rác, 
không thể thành lập ban quản lý theo quy định tại Nghị định 156. Nhiều diện tích đã giao 
cho các hộ gia đình lâu năm rất khó thu hồi để quản lý tập trung.

 - Hầu hết diện tích rừng là rừng trồng, có giá trị đa dạng sinh học không thấp, không đáp 
ứng với các tiêu chí của RDD.

 - Trừ một số khu rừn.g có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc có giá trị văn hoá lịch sử, hầu 
hết các tỉnh không muốn chuyển loại rừng này thành RDD vì vướng mắc với quy chế 
quản lý RDD ngặt nghèo hơn so với RPH. Trong thực tế nếu áp dụng các quy chế quản 
lý RDD với các khu rừng manh mún này là khó khả thi.

1.2. Những phát hiện tại một số khu rừng được khảo sát, đánh giá

1.2.1. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc

Thực trạng khu vực:

Hồ Núi Cốc đã được đưa vào hệ thống rừng đặc dụng thuộc phân hạng Khu rừng văn hóa 
- lịch sử - môi trường từ năm 1986 với diện tích 6.000 ha theo Quyết định 94/CT của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, đến năm 2003, Hồ Núi Cốc được đưa ra khỏi quy hoạch 
hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2010 theo Quyết định 192/2003/QĐ-TTg. Đến năm 1991, 
Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc được thành lập, trực thuộc Sở Lâm nghiệp Bắc Thái 
trước đây. Khi đó với diện tích rừng phòng hộ khoảng 10.000 ha kéo dài gần tới đỉnh giông 
Tam Đảo.

Khi tỉnh Bắc Thái được tách thành 2 tỉnh (Thái Nguyên và  Bắc Cạn)  thì tỉnh Thái Nguyên 
đã chỉ đạo xây dựng dự án xác lập khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc và 
được phê duyệt theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên . 

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ thì đến năm 2012 thì diện tích rừng phòng hộ chỉ còn 
3.453 ha. Tuy nhiên, diện tích rừng phòng hộ không liền vùng, liền khoảnh và chồng chéo 
với diện tích rừng của dân và doanh nghiệp. Hiện nay có khoảng hơn 1.000 ha trong số 
diện tích trên đã được cấp cho dân và doanh nghiệp có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Hiện nay, Ban quản lý quản lý mới chỉ được cấp sổ đỏ khoảng khoảng 400 ha được 
cấp vào năm 2013.

Theo quyết định xác lập rừng phòng hộ năm 2009 thì diện tổng diện tích rừng phòng hộ là 
3.453 ha, trong đó, diện tích có rừng là 3.206,7 ha, chiếm 92,9% diện tích rừng phòng hộ; 
diện tích đất chưa có rừng chỉ chiếm 7,1%.

IV. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUY HOẠCH 
TỈNH, QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP QUỐC GIA VỀ 
RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG ĐẶC DỤNG
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Bảng 7. Diện tích đất lâm nghiệp phân theo chức năng 

Loại đất, loại rừng
Phân theo xã (ha)

Cộng Phúc 
Trìu

Phúc 
Xuân

Phúc 
Tân

Tân 
Thái

Lục 
Ba

Vạn 
Thọ

Tổng rừng phòng hộ 3.453,0 359,0 487,0 1347,0 740,0 320,0 200,0

- Đất có rừng 3.206,7 334,4 480,4 1.213,8 678,6 311,0 188,5

- Đất không có rừng 246,3 24,6 6,6 133,2 61,4 9,0 11,5

Nguồn: BQL RPH bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc, 2020

Theo kết quả Dự án xác lập rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc hiện trạng đất 
lâm nghiệp là: 3.453,0 ha, được phân theo các chủ quản lý sau:

 - Ban quản lý rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc quản lý 2.395,4 ha, chiếm 
69,37%. Đây là diện tích nằm trong vùng lòng hồ, Ban quản lý khoán cho các hộ trồng 
rừng theo dự án 661. Tuy nhiên hiện nay diện tích này Ban quản lý mới được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất470 ha, số cong lại chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất điều này hạn chế tính chủ động của Ban trong việc bảo vệ và phát 
triển rừng bền vững. 

 - Hộ gia đình của các xã quản lý là: 999,39 ha chiếm 28,94 % tổng diện tích đất lâm nghiệp.

Tuy nhiên, diện tích rừng phòng hộ này rất chồng chéo với nhiều chủ quản lý khác như đã 
nêu ở mục trên. Hầu hết các lô rừng nhỏ lẻ, manh mún và đang trong tình trạng tranh chấp 
quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất giữa các hộ gia đình và Ban quản lý rừng phòng hộ 
bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc.

Tổ chức quản lý:

 - Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc bao gồm: 01 Hạt Kiểm lâm với 4 trạm 
bảo vệ rừng: Phúc Xuân, Phúc Tân, Vạn Thọ và Đảo Cò; Phòng Kỹ thuật; phòng hành 
chính

 - Biên chế được giao là 21, nhưng hiện biên chế là 18 (6 công chức, còn lại là viên chức), 
có 3 người người hợp đồng khác.Thông tin chung: 

 - Từ năm 2021, Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc được sáp nhập với Khu 
bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng thành Ban quản lý RDD và RPH tỉnh Thái 
Nguyên, trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Một số vấn đề liên quan đến chuyển loại thành RDD:

 - Theo Quyết định số 1976/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê 
duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, Hồ Núi Cốc được quy hoạch là Khu dự trữ thiên nhiên với diện tích là 6.000 ha.

 - Năm 2019-2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát lập hồ sơ 
thành lập mới RDD Hồ Núi Cốc, tức là chuyển loại rừng phòng hộ bảo vệ môi trường 
thành RDD, dự kiến thuộc phân hạng Khu bảo vệ cảnh quan. Tuy nhiên, sau khi rà soát 
toàn bộ diện tích rừng trong khu vực thì tới gần 90% diện tích là rừng trồng Keo, diện 
tích rừng tự nhiên còn lại là rừng phục hồi sau nương rãy, ít có giá trị đa dạng sinh học 
cũng như giá trị cảnh quan. Chính vì vậy, Sở NN&PTNT đã đề nghị với UBND tỉnh Thái 
Nguyên và Tổng cục Lâm nghiệp giữ nguyên là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Chủ 
trương này đã được UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Lâm nghiệp đồng tình.

 - Một trong những vướng mắc đó là, nếu theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 4 của 
Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156 thì khu RPH hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc lại trở 
thành là RDD trong nhóm tiêu chí Khu bảo vệ cảnh quan.

Kết quả thảo luận chuyển loại rừng

 - Theo quy định tại Nghị định 156 thì đây là một trong phân hạng của Khu bảo vệ cảnh 
quan, nhưng theo quan điểm của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên và Ban quản lý RD-
D&RPH tỉnh Thái Nguyên cho rằng khu vực Hồ Núi Cốc không đáp ứng với tiêu chí là 
RDD. Lý do chính là: 

i. Hầu hết diện tích rừng trong khu vực là rừng trồng cây nhập nội (chủ yếu là Keo); 

ii. Diện tích rừng phân bố nhỏ lẻ, phân tán thành 10 khu vực riêng biệt, người dân sinh 
sống và canh tác nông lâm nghiệp xen kẽ trong khu rừng; 

iii. Hồ Núi Cốc tuy có cảnh quan tương đối đẹp nhưng là hồ đập thuỷ lợi nhân tạo, ít có 
giá trị về bảo tồn thiên nhiên;

iv. Tỉnh cần cơ chế quản lý phù hợp để đầu tư khai thác sử dụng nguồn thuỷ sản của 
lòng hồ cũng như phát triển các loại hình du lịch.

 - Về chức năng của rừng trong khu vực phù hợp với RPH đầu nguồn hơn là chuyển thành 
RDD vì hầu hết diện tích rừng phân bố tại khu vực dốc xung quanh Hồ Núi Cốc. Rừng 
ở đây đóng vai trò phòng hộ đầu nguồn quan trọng cho Hồ Núi Cố, một trong những hồ 
nhân tạo lớn làm nhiệm vụ cung cấp nguồn nước cho hàng ngàn héc ta đất nông nghiệp 
và nước sinh hoạt ở vùng hạ lưu.

Hình 3. Cảnh quan RPH bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc
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1.2.2. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hà Nội

Thực trạng khu rừng PH bảo vệ môi trường:

RPH bảo vệ môi trường của thành phố Hà Nội phân bố rải rác với nhiều chủ rừng khác 
nhau như BQL RPH-RDD Hà Nội, UBND xã, cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp, hộ 
gia đình... với diện tích là 5856.78 ha. Trong đó, những diện tích lớn và tập trung nhất được 
quản lý bởi BQL RPH-RDD Hà Nội.

Đối với BQL RPH-RDD Hà Nội thì diện tích RPH bảo vệ môi trường tập trung chủ yếu ở 
huyện Sóc Sơn (3.266,12 ha), còn lại phân bố rải rác ở các huyện Thạch Thất, Chương Mỹ 
và Quốc Oai. Dưới đây là hiện trạng diện tích RPH bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội:

Bảng 8. Hiện trạng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường thuộc BQL RPH-RDD Hà Nội

TT Loại rừng Diện tích

I Diện tích có rừng 3.708,63

1 Rừng tự nhiên 103,17

Rừng nguyên sinh 0,00

 Rừng thứ sinh 103,17

2  Rừng trồng 3.605,46

Trồng trên đất chưa có rừng 3.297,28

Trồng lại sau khi khai thác rừng đã có 172,35

Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã khai thác 135,83

II Diện tích chưa thành rừng 2.108,78

1 Diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng 27,29

2 Diện tích khoanh nuôi  tái sinh 117,68

3 Diện tích khác 1.963,81

Tổng cộng 3.735,92

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, BQL RPH-RDD Hà Nội

Đối với những diện tích rừng rai rác thuộc chủ quản lý rừng khcas được thống kê tại Phụ 
biểu 1, trong đó có một số chủ quản lý rừng có diện tích lớn đó lad UBND xã Minh Trí (Sóc 
Sơn) có hơn 1.000 ha, xã Nam Phương Tiến ở Trúc Sơn có hơn 800 ha, còn lại diện tích 
rừng tương đối nhỏ lẻ, manh mún. RHP bảo vệ môi trường của BQL RPH-RDD Hà Nội có 
4 khu vực, trong đó diện tích lớn nhất là ở Sóc sơn, còn lại là ở Chương Mỹ, Quốc Oai và 
Thạch Thất. 

Đặc điểm rừng: Diện tích rừng chủ yếu của RPH bảo vệ môi trường Hà Nội là rừng trồng, 
còn lại chỉ có một phần rất nhỏ là rừng tự nhiên, nhưng cũng chỉ là rừng thứ sinh đang phục 
hồi. Loài cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch đàn và Thông. Tuy nhiên, một số diện tích rừng 
trồng đã lâu năm nên có nhiều loài cây rừng khác tái sinh tự nhiên xen kẽ trong tán rừng, 
tạo ra cho rừng khá nhiều loài cây hỗn giao với nhau.

Đối với khu vực Sóc Sơn là phần núi có rừng kéo dài từ dãy núi Tam Đảo về phí Đông Nam, 
thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Khu vực này gần các khu dân cư với 
mật độ phân bố cáo dưới các chân núi. Hầu hết diện tích rừng là rừng trồng tự nhiên đã bị 
tác động mạnh và đang trong thời kỳ phục hồi trở lại.

Hiện trạng quản lý RPH thành phố Hà Nội:

Trước đây khu ở Sóc Sơn thuộc Lâm Trường Sóc Sơn. Đến năm 1998 được quy hoạch 
thành RPH theo Quyết định số 2334/QĐ-UB của UBND thành phố phê duyệt quy hoạch đất 
rừng phòng hộ Sóc Sơn. Theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND 
Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội” nêu rõ “Xây dựng phát triển thành rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, kết 
hợp với phát triển bền vững kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn và thủ đô Hà Nội” với diện tích 
là 4.557 ha, trong đó diện tích có rừng 4.360,4 ha (chủ yếu là rừng trồng).

Từ năm 2017 thì toàn bộ diện tích RPH và RDD được sáp nhập theo quyết định số 1611/
QĐ-UBND ngày 18/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý 
Rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội trực thuộc Sở NN&PTNT Thành phố Hà Nội trên cơ sở 
sáp nhập RDD Hương Sơn với RPH bảo vệ môi trường Sóc Sơn và một số diện tích nhỏ 
lẻ của các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất và Quốc Oai. Diện tích RPH bảo vệ môi trường 
hiện tại là 3.735,92 ha.

Một số vấn đề vướng mắc liên quan đến chuyển loại thành RDD:

 - Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, gần Thủ đô Hà Nội, thuận tiện giao thông, nhiều danh lam 
thắng cảnh (Hồ Đại Lải), Đền Gióng, địa hình không quá dốc nên giá trị quyền sử dụng 
đất cao, dẫn đến từ năm 2000 đến nay có nhiều vi phạm xâm lấn rừng phòng hộ, biến 
động về mặt diện tích. Cần phải tiến hành rà soát ranh giới rõ ràng giữa diện tích RPH 
với các diện tích đất khác.

 - Thành phố Hà Nội chưa có quyết định giao quyền sử dụng đất và rừng cho Ban quản lý 
RPH&RDD, nên ranh giới chưa được rõ ràng, chồng lấn giữa đất rừng với các loại đất 
khác; việc triển khai các hoạt động quản lý RPH còn một số vướng mắc với địa phương.

 - Quy hoạch RPH bảo vệ môi trường năm 2008 bao gồm một số diện tích khai hoang và 
đất ở của người dân từ những năm 1980s (thôn Minh Tân, xã Minh Trí), đến nay chưa 
được rà soát làm rõ ranh giới.
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 - Có 5 quy hoạch đang chồng chéo trong khu vực rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, bao 
gồm: quy hoạch rừng, quy hoạch du lịch, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch 
xây dựng, quy hoạch đất ở nông thôn. Ngoài ra, có một số diện tích RPH chồng chéo 
với diện tích sử dụng rừng của hộ gia đình trong khu vực. Những quy hoạch chồng chéo 
này cần được hài hoà khi thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

 - Có nhiều hoạt động dịch vụ được tổ chức trên diện tích đất RPH nhưng chưa xây dựng 
được phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho RPH, cụ thể như: giáo dục trải 
nghiệm với môi trường thiên nhiên, du lịch sinh thái dựa vào rừng…

Kết quả thảo luận chuyển loại rừng

 - Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Sóc Sơn là đối tượng cần phải xem xét chuyển loại 
rừng theo phân loại của Nghị định 156 (thuộc Khu bảo vệ cảnh quan). Tuy nhiên, theo 
Quan điểm của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Ban quản lý RPH&RDD Hà Nội cho rằng 
không phù hợp theo tiêu chí RDD với các lý do sau: 

i. Từ trước tới nay, khu vực này chưa bao giờ là RDD, trước đây thuộc rừng sản xuất 
của lâm trường, sau này được chuyển thành rừng phòng hộ; 

ii. Khu vực rừng phòng hộ bị chia cắt, nhiều diện tích còn tranh chấp chưa được làm 
rõ ranh giới; 

iii. Giá trị đa dạng sinh học cũng như các giá trị bảo tồn thiên nhiên khác không cao, chủ 
yếu là rừng trồng, không phù hợp với tiêu chí RDD; 

iv. Thực chất khu rừng không phải là phòng hộ bảo vệ môi trường mà là rừng phòng hộ 
đầu nguồn nước trong khu vực

v. Vướng mắc trong quy chế quản lý RDD trong việc phát triển rừng kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội và phát triển các loại hình du lịch.

 - Về chức năng của rừng trong khu vực phù hợp với RPH đầu nguồn hơn là chuyển thành 
RDD vì diện tích rừng nằm trên dãy núi đầu nguồn nước phòng hộ cho hàng chục hồ 
đập thuỷ lợi và hồ cảnh quan rất quan trọng của Thủ đô Hà Nội cũng như cung cấp nước 
sinh hoạt và sản xuất của vùng hạ lưu.

1.2.3. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Định

Thực trạng RPH bảo vệ môi trường

Theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
kết quả rà soát và quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định thì RPH bảo vệ môi trường có diện 
tích như sau: Rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan: 7.177 ha  (Đất có rừng: 3.664 ha, đất 
chưa có rừng: 3.513 ha). Diện tích này bao gồm các khu: (i) RPH bảo vệ môi trường thành 
phố Quy Nhơn và (ii) RPH bảo vệ môi trường khu danh lam, di tích lịch sử Núi Bà. Sau nhiều 
lần rà soát thì khu RPH bảo vệ môi trường Núi Bà được chuyển thành rừng đặc dụng theo 
tiêu chí Khu bảo vệ cảnh quan. Hiện nay, diện tích RPH bảo vệ cảnh quan của tỉnh Bình 
Định chỉ còn lại ở thành phố Quy Nhơn.

Bảng 9. Hiện trạng RPH bảo vệ môi trường thành phố Quy Nhơn

TT Trạng thái Diện tích

1 Rừng trồng các loài cây gỗ 1804,19

2 Rừng trồng khác 136,95

3 Diện tích trảng cỏ cây bụi chưa thành rừng 334,88

4 Diện tích cây gỗ rải rác chưa thành rừng 21,49

5 Đất trồng rừng 372,99

6 Diện tích khác 9,21

Tổng cộng 2679,71

Nguồn: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn, 2020

RPH bảo vệ môi trường Quy Nhơn không còn rừng rự nhiên. Đây là kết quả khai thác tài 
nguyên rừng và sử dụng đất nhiều năm làm cho đất bị suy thoái. Theo Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn thì từ những năm 2000 trở lại đây, rừng mới 
được trồng lại với một số loài cây trồng chính là Keo, Bạch đàn và Thông. Theo đánh giá 
của Công ty thì đất trong khu vực rất dốc, khô và nhiều đá lộ đầu nên trong giai đoạn trước 
mắt chưa thể trồng các loài cây bản địa, cần phải được cải tạo dần dần.

Diện tích RPH bảo vệ môi trường phân bố không tập trung, rải rác ở các dãy núi xung quanh 
thành phố Quy Nhơn và các dãy núi gần biển, xen kẽ với các khu rừng sản xuất và RPH đầu 
nguồn. Ngoài khu RPH bảo vệ môi trường thành phố Quy Nhơn, trong khu vực còn có Khu 
bảo vệ cảnh quan Quy Hoà - Ghềnh Ráng có diện tích là 2.163 ha. Đây là khu rừng khu di 
tích văn hoá - lịch sử Hàn Mạc Tử.

Về tổ chức quản lý. Hiện nay diện tích RPH bảo vệ môi trường Quy Nhơn được giao cho 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý. Công ty triển 
khai các hoạt động quản lý RPH dưới dạng các nhiệm vụ dịch vụ công của một doanh ng-
hiệp nhà nước. Công ty thành lập một Ban quản lý dự án RPH và RDD để tổ chức triển khai 
quản lý rừng. Ban này chỉ có 4 người thực hiện các hoạt động khoán bảo vệ rừng thông 
qua hợp đồng khoán cho người dân và cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Ban quản 
lý dự án được hưởng 3% quản lý phí của kinh phí khoán bảo vệ vệ rừng để chi trả lượng 
cho 04 cán bộ. 
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Một số vấn đề liên quan đến điều chỉnh/chuyển loại thành RDD 

 - Tỉnh Bình Định có những mô hình quản lý rừng khá phức tạp. Khá nhiều khu RPH và 
RDD chưa có ban quản lý riêng. Theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 
phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng tỉnh Bình định cho thấy:

i. Khu rừng bảo vệ văn hoá lịch sử cảnh quan Núi Bà được giao một phần cho Ban 
quản lý RPH Phù Cát quản lý và một phần giao cho UBND xã quản lý. 

ii. Khu rừng văn hoá lịch sử cảnh quan Vườn cam Nguyễn Huệ và Khu rừng lịch sử 
cảnh quan Quy Hoà - Ghềnh Ráng với một phần của hai khu này được giao cho do-
anh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn quản 
lý, phần còn lại được giao cho UBND các xã lân cận quản lý. 

 - Đây là mô hình RPH, RDD do doanh nghiệp quản lý. Doanh nghiệp thành lập ra các ban 
quản lý dự án RPH và ban quản lý dự án RDD để triển khai các hoạt động quản lý RPH 
và RDD. Tuy nhiên, các ban quản lý này chỉ là tạm thời, với kinh phí trả lương cho cán 
bộ của ban quản lý lấy từ nguồn kinh doanh của Công ty và 3% quản lý phí từ khoán 
bảo vệ rừng. 

 - Các quy chế quản lý, chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho RPH của doanh nghiệp còn 
hạn chế, chưa được áp dụng như các ban quản lý RPH trừ công tác khoán bảo vệ rừng.

 - Kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho thấy, diện tích rừng trong RPH bảo vệ 
môi trường chủ yếu là rừng trồng có trữ lượng gỗ rất thấp, hoặc các trảng bụi thấp và 
diện tích chưa có rừng. Chức năng phòng hộ của rừng cần được cải thiện, nhưng Công 
ty không đủ khả năng để trồng rừng cây bản địa trên điều kiện lập địa rất khó khăn, đất 
dốc, tầng đất mỏng, nhiều đá lẫn.

 - Về danh nghĩa, RPH của Công ty nằm xung quanh thành phố Quy Nhơn và khu công 
nghiệp Phú Tài nên được coi là RPH bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, rừng trong khu vực 
có giá trị đa dạng sinh học thấp, chủ yếu phân bố trên sườn và đỉnh dốc có độ dốc trên 
200 nên đóng vai trò phòng hộ đầu nguồn các khe suối chảy về sông Hà Thanh; hồ Bầu 
Lác, hồ Phú Hoà chảy vào Sông Hà Thanh. 

Kết quả thảo luận chuyển loại rừng

 - Với danh nghĩa là RPH bảo vệ môi trường của thành phố Quy Nhơn và khu công nghiệp 
Phú Tài, nên đây là đối tượng phải chuyển loại rừng thành RDD trong phân hạng Khu 
bảo vệ cảnh quan theo quy định tại Điều 6 Nghị định 156. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu 
địa hình trong khu vực, đồng thời thảo luận với các Chi cục Kiểm lâm và Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Quy Nhơn cho thấy, khu vực này không phù 
hợp với RDD với những lý do: 

i. Diện tích rừng chủ yếu là rừng trồng và rừng phục hồi, có giá trị đa dạng sinh học thấp; 

ii. Rừng phân bố ở các sườn núi rất dốc (trên 20 độ), thực chất đây là khu rừng làm 
nhiệm vụ phòng hộ đầu nguồn của các khe suối chảy về sông Hà Thanh; hồ Bầu Lác, 
hồ Phú Hoà chảy vào Sông Hà Thanh; 

iii. Ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Định cũng đã có những khảo sát để đưa RPH bảo vệ 
môi trường này sáp nhập với Khu rừng bảo vệ cảnh quan Gềnh Ráng, nhưng không 
phù hợp vì không liền vùng, liền khoảnh với Khu bảo vệ cảnh quan.

 - Xét vai trò phòng hộ của rừng cho thấy khu vực này phù hợp hơn với RPH đầu nguồn 
cho lưu vực khe suối chảy về sông Hà Thanh; hồ Bầu Lác, hồ Phú Hoà chảy vào Sông 
Hà Thanh. Đây là các lưu vực cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất của 
thành phố Quy Nhơn và các vùng lân cận.

 - Một số vướng mắc khác cần giải quyết trong công tác quản lý: do RPH bảo vệ môi 
trường thuộc nhiều chủ quản lý khác nhau, trong đó có những chủ rừng tạm thời như 
UBND các xã và Công ty Lâm nghiệp cũng chỉ là chủ được giao quản lý tạm thời, nên về 
lâu dài cần có một ban quản lý chung để quản quản RPH trong khu vực.

2. Vướng mắc khi quy hoạch Khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha

2.1. Những vướng mắc chung

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 6 tại Nghị định 156 thì Khu dự trữ thiên nhiên có 
diện tích tối thiểu là 5.000 ha. Có 05 khu dự trữ thiên nhiên theo quy hoạch trước đây như 
trình bày ở phần hiện trạng) không còn phù hợp với tiêu chí này nữa và trong quá trình quy 
hoạch chuyển tiếp trong quy hoạch tỉnh và Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia gặp một số 
vướng mắc sau:

 - Hầu hết các khu dự trữ thiên nhiên này không còn khả năng mở rộng diện tích để đáp 
ứng với tiêu chí tối thiểu 5.000 ha, cụ thể như sau:

 + Đối với Bà Nà – Núi Chúa Quảng Nam không thể mở rộng diện tích về phía Quảng 
Nam và cũng không thể mở rộng diện tích về phía tỉnh Đà Nẵng trừ trường hợp mở 
rộng Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa Đà Năng. 

 + Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà là một bán đảo tương đối độc lập, nếu muốn 
mở rộng thì chỉ có phương án liên kết với các vùng bảo tồn biển lân cận.

 + Đối với Khu dự trữ thiên nhiên Láng Sen với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái đất ngập 
nước ở đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng lại nằm biệt lập xung quanh là đất nông 
nghiệp, không còn khả năng mở rộng. 

 + Tương tự, Lung Ngọc Hoàng có mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm và đất ngập 
nước nhưng cũng nằm biệt lập không thể mở rộng. 

 + Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long có thể mở rộng về phía Hoà Bình, nhưng cũng 
không đủ diện tích để đáp ứng tiêu chí tối thiểu 5.000 ha.

 - Mục tiêu bảo tồn của các khu dự trữ thiên nhiên này trong quy hoạch theo Quyết định 
1976, thường là chung chung như: bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn tài nguyên rừng, bảo tồn 
đất ngập nước, khó định hướng cho việc điều chỉnh quy hoạch sang các phân hạng khác.

 - Những thông tin về đa dạng sinh học thường chưa được chi tiết, các thông tin về các giá 
trị bảo tồn thiên nhiên, giá trị bảo tồn văn hoá – xã hội cũng chung chung khó cho việc 
định hướng điều chỉnh quy hoạch sang phân loại khác.

 - Trường hợp không điều chỉnh quy hoạch sang các phân hạng khác trong hệ thống khu 
bảo tồn thì khu vực lại không đáp ứng với tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành của 
pháp luật. 

 - Cho đến nay, chưa có bất cứ hướng dẫn nào để điều chỉnh/ chuyển loại các khu dự trữ 
thiên nhiên sang các nhóm tiêu chí phân loại khác của RDD.



32 33

Bảng 10. Hiện trạng diện tích các loại đất Khu dự trữ Vân Long

TT Loại đất, loại rừng
Diện tích 
theo diễn 
biến 2019

Diện tích rừng sau 
khi rà soát thực tế  

2020

Tăng (+), 
giảm (-)

Tổng cộng 2.351,5 2.482,3 130,8

I Diện tích có rừng 2.328,8 2.017,8 -311,1

1 Rừng tự nhiên 2.223,8 1.925,3 -298,5

Rừng thường xanh núi đá kiệt 2.223,8 1.882,9 -340,9

Rừng thường xanh núi đá phục hồi 42,4 42,4

2 Rừng trồng 105,0 92,4 -12,5

Trồng mới trên đất chưa có Rừng 73,1 74,8 1,7

Đất trồng rừng nhưng chưa thành rừng 31,8 17,6 -14,2

II Đất chưa có rừng 33,5 33,5
Đất đồi núi chưa sử dụng 9,5 9,5

Đất đồi núi có cây gỗ tái sinh 24,0 24,0

Núi đá không có rừng cây

III Diện tích đất nông nghiệp 0,5 -0,5

IV Diện tích đất ngập nước 425,5 425,5

V Diện tích đất khác 22,2 5,5 -16,7

Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình, BQL RDD Vân Long, 2020

2.2. Những phát hiện tại Khu vực được khảo sát đánh giá

2.2.1. Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long

Thực trạng Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long

Vân Long được thành lập theo Quyết định số 2888/QĐ-UB, ngày 18/12/2001 của UBND tỉnh 
Ninh Bình với diện tích 2.643 ha và có tên là Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân 
Long. Tuy có tên là khu bảo tồn đất ngập nước, nhưng Vân Long vẫn nằm trong hệ thống 
RDD của Việt Nam.

Đến ngày 26/01/1916, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu RDD tỉnh Ninh Bình quản lý đến 
năm 2020 thì Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long có diện được điều chỉnh lại 
là 2.736 ha. Diện tích này có sai lệch so với quy hoạch của Chính phủ theo Quyết định 1976/
QĐ-TTg, tuy nhiên vẫn là khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5.000 ha.

Theo Phương án quản lý rừng bền vững đang được trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt 
thì diện tích RDD hiện tại là 2.483,2 ha với các loại đất đai được thống kê ở bảng sau:

Khu bảo tồn thiên nhên đất ngập nước Vân Long có hai sinh cảnh chính là núi đá vôi và 
vùng đất ngập nước. Rừng của Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long chủ yếu là rừng thường 
xanh núi đá nghèo kiệt, tuy nhiên ở đây vẫn còn tồn tại tính đa dạng tương đối cao. Theo 
kết quả đánh giá của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng thì tại Vân Long đã ghi nhận được 722 
loài thực vật bậc cao có mạch, 63 loài thú, 148 loài chim, 45 loài bò sát và lưỡng cư, 43 loài 
cá. Trong số đó, có 23 loài thực vật, 61 loài động vật bị đe doạ nguy cấp, quý hiếm trong 
Sách đỏ Việt Nam, Danh lục đỏ IUCN và Nghị định 06/2019/NĐ-CP 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 động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Diện tích núi đá vôi chiếm chủ yếu khoảng ¾ diện tích khu bảo tồn là sinh cảnh chính của 
loài Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri, cũng là mục tiêu bảo tồn chính để thành lập 
khu RDD. Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam với số lượng còn rất ít và có vùng 
phân bố hẹp, chỉ còn thấy một vài điểm ở Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hoá. Chính vì vậy, 
loài này đang bị đe doạ ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Việt Nam 2007, Danh 
lục đỏ IUCN, Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Năm 2001, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã triển 
khai điều tra để lập dự án đầu tư Khu dự trữ Vân Long đã thống kê được 43 cá thế Voọc 
mông trắng. Đến nay, do công tác bảo tồn tốt cùng với sự tham gia tích cực của chính quyền 
địa phương và cộng động mà đàn Voọc mông trắng đã tăng lên tới khoảng 150 cá thể (theo 
thông tin từ BQL RDD Vân Long).

Diện tích đất ngập nước chiếm khoảng ¼ diện tích khu dự trữ thiên nhiên, được hình thành 
từ một đê ngăn lũ xây dựng từ năm 1960. Đây là một trong những hệ sinh thái ngập nước 
tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ với nhiều loài cá, loài chim nước, trong đó có cả các loài 
chim di cư như Sâm cầm Fulicra atra.
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Ngoài các giá trị đa dạng sinh học, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi có cảnh quan 
hấp dẫn. Bức tranh thuỷ mặc phản chiếu rõ từng nét tạc mạnh mẽ của những khối núi đá 
vôi mang hình dáng đúng với tên gọi như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá 
Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên. Trong khu vực núi đá vôi còn xuất hiện nhiều hang 
động có giá trị du lịch như: Hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh… Chính vì vậy, 
Vân Long là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất là đối với du khách quốc tế trong 
quân thể du lịch Vân Long, Cúc Phương, Tràn An, Bái Đính, Hoa Lư, Bích Động….

Hình 5. Cảnh quan Vân Long

Hình 4. Bản đồ hiện trạng Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long 2020 

Các vấn đề thảo luận về tiêu chí khu dự trữ thiên nhiên:

 - Như đã trình bày ở trên, theo tiêu chí RDD quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 156 thì 
Vân Long không đáp ứng đủ diện tích (lớn hơn 5.000 ha) là Khu dự trữ thiên nhiên theo 
Quyết định số 1976/QĐ-TTg.

 - Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý RDD Vân Long đang chưa biết xếp khu Vân Long 
trong phân hạng nào của RDD trong quy hoạch tỉnh. Họ cho rằng, tuy tiêu chí RDD đã 
được quy định trong Nghị định 156 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển 
đổi những khu RDD không đủ tiêu chí.

 - Mục đích thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long là nhằm bảo tồn rừng tự nhiên trên 
núi đá vôi là sinh cảnh sống của loài Voọc quần đùi trắng. Các giá trị đa dạng sinh học 
khác tương đối nghèo. Theo nghiên cứu của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (2001)(5) , 
rừng trên núi đá vôi trong khu vực chủ yếu là cây bụi thấp hoặc nghèo kiệt phục hồi sau 
khai thác quá mức và rừng phục hồi sau nương rãy ở chân và các khe núi đá vôi có giá 
trị đa dạng sinh học không cao.

 - Khu Vân Long còn có các giá trị tự nhiên khác như là sinh cảnh quan trọng của các loài 
chim, đặc biệt đây là khu vực duy nhất được cho là ghi nhận sự xuất hiện của loài Đại 
bàng Bonelli Hieraaetus fasciatus(6) . Ngoài ra, đây được coi là khu vực có cảnh quan 
với vẻ đẹp quyến rũ, có tính thẩm mỹ cao của các dãy núi đá vôi hùng vĩ soi bóng trên 
nền khu đất ngập nước điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ.

 - Sau khi làm việc với Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý RDD Vân Long đều cho rằng khu 
vực phù hợp với phân hạng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh trong hệ thống RDD. 

(5) Dự án đầu tư Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (2001)
(6) Tordoff and Eames 2001.
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Hình 6. Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng thành phố Đà Nẵng 

2.2.2.  Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà

Đây là một trong những nghiên cứu của tác giải với Trung tâm con người và Thiên nhiên 
(PanNature) về đề xuất mô hình quản lý ở bán đảo Sơn Trà được trình bày tại hội thảo các 
ban ngành của tỉnh. Những kết quả đề xuất chính như sau:

Trạng quản lý rừng đặc dụng Sơn Trà:

Bán đảo Sơn Trà có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng 
sinh học, phát triển du lịch. Chính vì vậy mà Sơn Trà đã được nhà nước quan tâm bảo vệ 
từ ngay từ sau ngày thống nhất đất nước. Theo Quyết định 41-TTg ngày 24/01/1977 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc quy định các khu rừng cấm thì Sơn Trà được quy định là một 
trong 10 khu rừng cấm của Việt Nam. Trong danh mục các khu rừng cấm đính kèm theo 
Quyết định 41, Bán đảo Sơn Trà có diện tích khoảng 4.000 ha với mục đích bảo vệ vệ thắng 
cảnh. Phạm vi được mô tả là Toàn bộ bán đảo Sơn Trà và vùng xunh quanh chân núi kéo 
dài ra 500m.

Ngày 02/10/1992 Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ra 
Quyết định số 447/LN-KL về phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng khu bảo tồn 
thiên nhiên Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Theo Quyết định này thì khu rừng cấm Sơn Trà 
được mang tên là Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà với diện tích là 4.439 ha, bao gồm: phân 
khu bảo vệ nghiêm ngặt là 2.595 ha và phân khu phục hồi sinh thái là 1.844 ha. 

Kết quả rà soát 3 loại rừng của thành phố Đà Nẵng (theo Chỉ thị 38/CT của Thủ tướng Chính 
phủ) và được phê duyệt theo Quyết định 6758/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2008 - 2020 thì rừng đặc dụng Sơn Trà có diện tích 2.591,1. Diện tích này 
trùng khớp với diện tích trong Quyết định 1976/QĐ-TTg về Quy hoạch hệ thống rừng đặc 
dụng cả nước (như đã nêu trên).

Tuy đã có quyết định thành lập từ năm 1977, nhưng đến năm 1992, tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng mới quyết định thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Bán đảo Sơn Trà theo Quyết 
định số 447/LN-KL ngày 02/10/1992 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn) về phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên 
Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. 

Năm 2009, UBND thành phố Đà Nẵng quết định thành lập Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà 
- Ngũ Hành Sơn và nhập Ban quản lý rừng đặc dụng Sơn Trà trong Hạt Kiểm lâm. Trong 
đó, diện tích rừng và các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu tập trung ở Bán đảo 
Sơn Trà, còn khu vực Ngũ Hành Sơn chỉ có một diện tích rừng rất nhỏ không đáng kể trên 
núi Ngũ Hành Sơn và một số hoạt động chế biến lâm sản.

Trước đây, Ban quản lý rừng đặc dụng có hai trạm bảo vệ rừng, đó là Trạm Hải Đăng Bãi 
Nam và Trạm Suối Đá Tiên Sa. Sau khi sát nhập vào Hạt Kiểm lâm thì chỉ còn một trạm, đó 
là Trạm Kiểm Lâm Sơn Trà kiểm tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Khái quát giá trị cảnh quan:

Với tổng diện tích hơn 4 ngàn hecta, được bao phủ hầu hết bởi rừng kín thường xanh mưa 
ẩm nhiệt đới, ở vào một trong những vị trí đặc địa, chỉ cách trung tâm thành phố 10 km, Bán 
đảo Sơn Trà được coi “Rừng tự nhiên trong lòng thành phố”. Hơn nữa, địa hình Bán đảo 
rất đa dạng Đây là một trong những đặc điểm ưu đãi của thiên nhiên hiếm thấy, không phải 
thành phố nào trên thế giới muốn cũng có được.

Địa hình Bán đảo khá đa dạng, từ cao độ 0 m đến đỉnh cao 696 m so với mực nước biển. 
Bán đảo bao gồm khối núi (với các đỉnh núi nhô lên cao thấp khác nhau) kéo dài tới 13 km 
và rộng từ 1,5 - 5 km theo đường chim bay, ¾ đường ranh giới bán đảo giáo với biển. Đây 
được coi là một trong những bán đảo hùng vĩ nhất dọc theo đường bờ biển của Việt Nam.
Cảnh quan Bán đảo Sơn Trà còn được nối liền với biển và các khu vực có giá trị cảnh quan 
to lớn khác như Hải Vân, đảo Sơn Chà con, đảo Cù Lao Chàm, và xa hơn nữa là quần đảo 
Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một mạch kết nối cảnh quan tuyệt đẹp vừa có tiềm năng 
pháp triển kinh tế thủy hải sản, hấp dẫn du lịch và còn có tầm vô cùng quan trọng đối với 
quốc phòng an ninh.

Khái quát giá trị đa dạng sinh học:

Hệ sinh thái rừng trong khu vực chủ yếu là kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới 
vùng đất thấp. Đây là một kiểu rừng có giá trị đa dạng sinh học cao nhất ở những vùng nhiệt 
đới Châu Á. Đồng thời, đây cũng là kiểu rừng nhạy cảm, dễ bị tác động do chúng phân bố 
ở vùng thấp, gần khu dân cư, dễ tiếp cận. Kiểu rừng này thường bị tác động thông qua các 
hoạt động khai thác lâm lâm sản, săn bắt động vật hoặc bị chuyển đổi thành mục đích sử 
dụng đất khác. Chính vì vậy, kiểu rừng này được coi đã trở thành hiếm không chỉ ở Việt 
Nam nói riêng mà còn của các nước Châu Á nói chung.  Rừng trong khu vực đã qua tác 
động, một số nơi đã trở thành rừng thứ sinh và rừng trồng, tuy nhiên thành phần động thực 
vật còn rất đa dạng.

Theo nghiên cứu của Đinh Thị Phương Anh và các cộng sự (1997) ghi nhận 985 loài thực 
vật bậc cao có mạch; 287 loài động vật có xương sống ở cạn, bao gồm 36 loài thú, 106 loài 
chim, 23 loài bò sát, 9 loài ếch nhái, và 113 loài động vật không xương sống, chủ yếu là côn 
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trùng. 
Theo kết quả nghiên cứu của TS. Lưu Hồng Trường và các cộng sự (2014) thì Bán Đảo Sơn 
Trà là nơi ghi nhận được 1010 loài thực vật bậc cao có mạch, 21 loài nấm lớn, 38 loài thú, 
160 loài chim, 18 loài lưỡng cư, 52 loài bò sát, 19 loài cá và 79 loài côn trùng. Trong đó có 
43 loài trong Sách đỏ Việt Nam (2017) và Danh lục đỏ thế giới (IUCN) 

Kết quả khảo sát khu hệ bò sát - ếch nhái ở KBTTN Sơn Trà gần đây đã ghi nhận được 70 
loài bao gồm 18 loài lưỡng cư (thuộc 6 họ, 1 bộ) và 52 loài bò sát (thuộc 13 họ, 2 bộ), bổ 
sung cho KBTTN Sơn Trà 30 loài (Phạm Thị Hoa và nnk, 2014).

Theo nghiên cứu của Đặng Ngọc Phái và các tác giả về điều tra cây thuốc ở thành phố Đà 
Nẵng đã xác định được 974 loài và thứ (var.) có công dụng làm thuốc, thuộc 607 chi, 205 
họ, của 7 ngành thực vật bậc cao có mạch và nhóm nấm lớn. Trong đó, Bán đảo Sơn Trà 
cũng là một trong những nơi có mặt nhiều loài cây thuốc trong điều tra này.

Một số nghiên cứu chuyên sâu nhằm bảo tồn loài Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) 
cũng được triển khai tại tại đây. Lippold và Vũ Ngọc Thành (2008) ghi nhận quần thể chà 
vá chân nâu ở Khu BTTN Sơn Trà gồm khoảng 12 đàn với ít nhất 171 cá thể. Đến nay, do 
công tác bảo vệ tốt,  quần thể Chà vá chân nâu có thể tăng cả về số lượng đàn và số lượng 
cá thể. 

Gần đây nhất, Tổ chức GreenViet và các chuyên gia về động vật đã tổ chức một đợt nghiên 
cứu khá hệ thống và toàn diện về Voọc chà vá chân nâu ở Bán đảo Sơn Trà. Tại Hội thảo 
“Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà” tháng 7 năm 2017, 
Tổ chức này công bố kết quả nghiên cứu của hiện trạng quần thể Chà vá chân nâu tại Bán 
đảo Sơn Trà với tổng số cá thể ước tính khoảng 1.335 con trong khoảng 237 đàn, chúng tập 
chung phân bố chủ yếu ở Bắc Bán đảo Sơn Trà. Nghiên cứu này cũng chỉ ra những nguy cơ 
chủ yếu dẫn đến các tác động tới quần thể Chà và chân nâu trong khu vực bao gồm: giảm 
diện tích vùng sống do quy hoạch phát triển du lịch; chia cắt vùng sống do xây dựng cơ sở 
hạ tầng; nguy cơ gia tăng săn bắt do phát triển du lịch; thiếu các hoạt động kiểm soát con 
người tới Bán đảo; nguy cơ truyền bệnh dịch từ người.

Đối với các hệ sinh thái biển, theo kết quả nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên 
quan ở vùng biển từ Hòn Chảo – Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà đã báo cáo có 104,6 ha 
rạn san hô, 26,2 ha thảm rong biển, 10 ha thảm cỏ biển. Bước đầu đã xác định được 179 
loài san hô cứng tạo rạn, thuộc 46 giống 15 họ và 3 giông san hô mềm, 162 loài cá rạn san 
hô, 81 loài sinh vật đáy, 3 loài cỏ biển và 72 loài rong biển. Vùng Nam bán đảo Sơn Trà có 
độ rộng rạn san hô đạt 200m nhưng độ phủ san hô thấp, chỉ đạt 8,1 – 45,9%. Cỏ biển gồm 3 
loài Halophila decipiens, Halophila ovalis và Halodule pinifolia phân bố khoảng 10ha tại Bãi 
Nồm với độ phủ từ 15- 30% (Nguyễn Xuân Hòa, 2005; Phan Kim Hoàng, 2005; Võ Sĩ Tuấn 
và nnk, 2005). Số lượng loài san hô cứng bắt gặp tại các vị trí thuộc về khu vực nam Sơn 
Trà đó là Bãi Nồm (52 loài), Bãi Bụt, Mũi Giòn (47 loài), Hục lỡ 1,2 và Mũi Súng (39 – 46 
loài). Tiếp theo là khu vực Bắc Sơn Trà số lượng loài dao động từ 19 đến 50 loài, vị trí có số 
loài cao nhất ở khu vực này đó là Vũng Cây Bàng 50 loài. 

Một số đặc điểm về văn hóa văn và tâm linh:

Khảo sát trong khu vực cho thấy ngoài các giá trị về mặt cảnh quan và đa dạng sinh học, 
Bán đảo Sơn Trà còn được biết đến với các giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh khác. Dưới 
đây là một số các địa điểm nổi bật trong khu vực:

 - Chùa Linh Ứng Chùa Linh Ứng Bãi Bụt Sơn Trà là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà 
Nẵng cả về quy mô (rộng khoảng 20ha). Người dân bán đảo Sơn Trà kể lại rằng, vào 
thời vua Minh Mạng (nhà Nguyễn, thế kỷ XIX) có một pho tượng Phật không biết từ đâu 
trôi dạt về bãi cát nơi đây. Cho đó là điềm lành, họ lập nam thờ tự và từ đó cả khu vực 
sóng yên biển lặng, dân chài yên ổn làm ăn suốt một thời gian dài. Khu bãi cát mà pho 
tượng phật dạt về từ đấy được mang tên Bãi Bụt (nghĩa là Cõi Phật giữa chốn trần gian) 
cũng chính là nơi dựng lên chùa Linh Ứng ngày nay.

 - Khu mộ, nghĩa trang Y Pha Nho từ thời Pháp là điểm mà Sở Văn Hóa Quan tâm cần phải 
bảo tồn, hiện đang được đơn vị bộ đội biên phòng quản lý, chưa được khai thác du lịch.

 - Hai cột ra đa, cột phát sóng và sân bay trên đỉnh núi là di tích lịch sử cũng có thể khai 
thác phát triển du lịch

 - Cây đa đại thụ đã được tôn vinh là cây Di sản Việt Nam hiện cũng là một trong những 
điểm ưa thích của khách du lịch.

 - Bảo tàng Đồng đình Không gian trưng bày ở đây gồm bốn khu chính: Khu trưng bày cổ 
vật, khu trưng bày tác phẩm mỹ thuật, nhà ký ức làng chài, nhà trưng bày dân tộc học. 
Mỗi khu có những nét đặc trưng riêng mang đến những nét ấn tượng sâu sắc cho du 
khách khi đến đây.

 - Miếu thờ ở chân núi Thần Tài được người dân địa phương được coi là điểm tâm linh có 
giá trị về mặt tinh thần

 - Một số vấn đề mâu thuẫn và vướng mắc trong quy hoạch

 - Rừng đặc dụng trên Bán đảo Sơn Trà được bảo vệ tương đối tốt. Ngoài việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng thì các mối đe dọa tới rừng và đa dạng sinh học 
đã được hạn chế đến mức tối đa 

 - Các hoạt động quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên Bán đảo Sơn Trà của các 
cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật, thực vật 
hoang dã. Cho đến nay, chưa có hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học rừng như: thiếu các 
hoạt động nghiên cứu sâu về đa dạng sinh học, theo dõi, giám sát đa dạng sinh học…

 - Có sự chồng chéo trong công tác quản lý Bán đảo Sơn Trà. Hiện này có 4 bên liên quan 
chính đến công tác quản lý trên Bán đảo là Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành 
Sơn, UBND xã Thọ Quang, quân đội, Ban quản lý Bán đảo Sơn trà và các bãi biển du 
lịch Đà Nẵng. Hiện tại, mốc ranh giới ngoài thực địa chưa được xác định một cách rõ 
ràng giữa các chủ thể quản lý này. Sự hợp tác giữa các bên liên quan này còn khá hạn 
chế, hầu như trong tình trạng “việc ai người ấy làm”. Đây là một hạn chế, cản trở việc 
phát huy các giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa lịch sử trên Bán đảo.
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 - Hoạt động du lịch phát triển mạnh, và càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm 
gần đây. Số lượng khách càng ngày càng tăng, doanh thu của du lịch ở khu vực cũng 
tăng theo, cơ sở dịch vụ du lịch cũng phát triển một cách đột biến. Tuy nhiên, hầu hết các 
hoạt động du lịch trong khu vực mới chỉ gồm hai loại hình chính là du lịch nghỉ dưỡng 
và du lịch tham quan. Tại đây có rất ít các hoạt động đúng nghĩa với loại hình “du lịch 
sinh thái”.

 - Mâu thuẫn nảy sinh trong công tác quản lý lớn nhất hiện nay là giữa bảo tồn thiên nhiên 
và phát triển du lịch trong khu vực. Mâu thuẫn này liên quan đến không gian sử dụng 
tài nguyên trên Bán đảo. Mâu thuẫn này đã có những thời điểm rất nóng và đã cần đến 
sự can thiệp của Chính phủ. Hiện nay, UBND thành phố cũng có một số ý tưởng về giải 
pháp, nhưng chưa có giải pháp nào hài hòa được mâu thuẫn này và đồng thời phát huy 
được lợi thế của Sơn Trà.

1. Khuyến nghị chuyển loại rừng phòng bộ bảo vệ môi trường

Do các nguồn lực và thời gian nghiên cứu nên chưa thể nghiên cứu thí điểm hết các dạng 
RPH bảo vệ môi trường ở các địa phương, bởi vậy các khuyến nghị tập trung thành 2 nhóm: 
khuyến nghị điều chỉnh/ chuyển loại rừng các khu rừng đã được tham vấn trực tiếp; và đề 
xuất các tiêu chí khuyến nghị chuyển loại RPH bảo vệ môi trường chung trong toàn quốc. 

1.1. Khuyến nghị chuyển loại RPH bảo vệ môi trường đã được tham vấn

1.1.1.  Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc

Đây là khu rừng đã được Viện Điều tra, Quy hoạch rừng cùng với Chi cục Kiểm lâm điều tra, 
khảo sát kỹ lưỡng về hiện trạng rừng và đa dạng sinh học để xây dựng Đề án chuyển RPH 
thành RDD(7) . Tuy nhiên, sau khi khảo sát xây dựng đề án và đánh giá, so sánh theo tiêu 
chí theo Nghị định 156 thì khu vực Hồ Núi Cốc không đáp ứng, do diện tích rừng bị phân 
mảnh và có tới 90% diện tích rừng trồng Keo. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh và Sở NN&PTNT 
Thái Nguyên đã làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp và thống nhất đưa Hồ Núi Cốc ra khỏi 
quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam.

V. KHUYẾN NGHỊ CHUYỂN LOẠI RỪNG PHÒNG 
HỘ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KHU DỰ TRỮ 
THIÊN NHIÊN CÓ DIỆN TÍCH DƯỚI 5.000 HA.

(7) Đề án thành lập khu bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc (2019)



42 43

Tuy nhiên, với tên “RPH bảo vệ môi trường Hồi Núi Cốc” thì theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 
156 thì Hồ Núi Cốc nằm trong hệ thống RDD (trong nhóm tiêu chí phân loại Khu bảo vệ cảnh 
quan). Thực chất, hầu hết diện tích rừng phân bố tại khu vực dốc xung quanh Hồ Núi Cốc 
là rừng trồng, đóng vai trò phòng hộ đầu nguồn quan trọng cho Hồ và các khu vực sản xuất 
nông nghiệp ở vùng hạ lưu.

Sau khi làm việc với Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý RDD & RPH Thái Nguyên đều thống 
nhất đề xuất: chuyển khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Hồ Núi Cốc thành “khu rừng 
phòng hộ đầu nguồn Hồ Núi Cốc”.

1.1.2. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Sóc Sơn

Sóc Sơn là phần cuối dãy núi Tam Đảo về phía Tây Nam, thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội. Tuy 
cùng nằm trên dãy núi Tam Đảo, nhưng rừng ở Sóc Sơn hoàn toàn khác với Vườn quốc gia 
Tam Đảo. Gần như 100% diện tích RPH bảo vệ môi trường Sóc Sơn là rừng trồng lâu năm. 
Một số diện tích rừng trồng đã có sự thay đổi về thành phần loài do một số loài cây rừng tái 
sinh tự nhiên mọc hỗn giao với rừng trồng trong khu vực.

Rừng trong khu vực Sóc Sơn chủ yếu phòng hộ đầu nguồn cho rất nhiều hồ, đập xung 
quanh cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cũng như các hoạt động 
phi nông nghiệp khác. Các hồ đập chính phụ thuộc nguồn nước trong khu vực như: Hồ 
Đồng Đò, hồ Ban Tiện, hồ Phú Nghĩa, hồ Đồng Quan, hồ Đồng Đẽn, hồ Khánh Thuận Trì, 
hồ Đền Thượng. Hầu hết sản xuất nông nghiệp, nghề trồng hoa, trồng rau tại huyện Sóc 
Sơn phụ thuộc vào nguồn nước từ rừng Sóc Sơn. 

Sau khi Nghị định 156 có hiệu lực, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội thống kê diện tích RPH Sóc 
Sơn trong phân hạng là RPH nguồn nước. Tuy nhiên, RPH nguồn nước theo quy định tại 
Nghị định 156 là một trong loại rừng cộng đồng không phù hợp so với vai trò phòng hộ của 
rừng ở Sóc Sơn.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, và vai trò phòng hộ đầu nguồn của diện tích RPH ở Sóc 
Sơn, đồng thời với kết quả thảo luận với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Ban quản lý RDD&RPH 
đề xuất: chuyển khu RPH bảo vệ môi trường thành RPH đầu nguồn với các lý do diện tích 
rừng nằm trên dãy núi đầu nguồn nước phòng hộ cho hàng chục hồ đập thuỷ lợi, cung cấp 
nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất vùng hạ lưu.

1.1.3. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Quy Nhơn

Các khu RPH bảo vệ môi trường nằm ở vành đai các dãy núi gần thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Những diện tích này chủ yếu là rừng trồng, các trảng cây bụi thấp, hoặc rừng 
phục hồi sau mất rừng, giá trị đa dạng sinh học không cao. Những diện tích RPH này không 
nối liền với Khu rừng bảo vệ cảnh quan Gềnh Ráng nên không có khả năng mở rộng Khu 
bảo vệ cảnh quan Ghền Ráng. Đây là những diện tích rừng phân bố rải rác vùng đầu nguồn 
của các khe suối chảy về sông Hà Thanh; hồ Bầu Lác, hồ Phú Hoà chảy vào Sông Hà Thanh, 
cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất của thành phố Quy Nhơn và các vùng lân cận. 

Vai trò của rừng phù hợp đối với phòng hộ đầu nguồn hơn là phòng hộ môi trường. Chính vì 
vậy, thay vì chuyển loại thành rừng đặc dụng, các khu rừng này nên được chuyển thành RPH 
đầu nguồn. Khu rừng này hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí RPH đầu nguồn, cụ thể như sau:

a. Về địa hình: có địa hình đồi, núi và độ dốc từ 15 độ trở lên;

b. Về lượng mưa: có lượng mưa bình quân hằng năm từ 2.000 mm trở lên hoặc từ 1.000 
mm trở lên nhưng tập trung trong 2 - 3 tháng;

c. Về thành phần cơ giới và độ dày tầng đất: loại đất cát hoặc cát pha trung bình hay 
mỏng, có độ dày tầng đất dưới 70 cm; nếu là đất thịt nhẹ hoặc trung bình, độ dày tầng 
đất dưới 30 cm.

Về quản lý, đề xuất nên thành lập một ban quản lý riêng để quản lý các khu RPH rải rác 
trong tỉnh, trong đó nhiều khu đang được giao cho UBND các xã quản lý.

1.2. Đề xuất tiêu chí chuyển loại RPH bảo vệ môi trường toàn quốc

1.2.1. Đặc điểm chính RPH bảo vệ môi trường

Thực tế cho thấy, các khu RPH bảo vệ môi trường có một số đặc điểm sau:

i. Diện tích rừng rất manh mún, rất ít diện tích lớn liền vùng liền khoảnh, nếu có thì chỉ 
tập trung ở các dãy núi có độ dốc cao đầu nguồn các sông, suối, hồ, đập.

ii. Diện tích rừng chủ yếu là rừng trồng, rất ít khu vực là rừng tự nhiên, hoặc nếu là rừng 
tự nhiên thì thường là rừng thứ sinh đã bị tác động mạnh hoặc phục hồi trên đất mất 
rừng, giá trị đa dạng sinh học thấp.

iii. Rừng thường xen kẽ với các khu dân cư, khu đô thị, các công trình xây dựng nên 
tính ổn định không cao; nhiều nơi ranh giới chưa rõ ràng, thường bị chồng lấn ranh 
giới sử dụng đất khác; nhiều nơi còn xảy ra tranh chấp quản lý sử dụng. 

iv. Rất nhiều chủ quản lý rừng khác nhau quản lý RPH bảo vệ môi trường, nhiều nhất là 
chính quyền địa phương, hộ gia đình và cộng đồng; chỉ có khoảng 1/3 diện tích rừng 
được quản lý bởi các ban quản lý RPH. Số lượng chủ quản lý rừng là rất lớn, đặc biệt 
là có tới hàng ngàn hộ gia đình được giao rừng. Trong khi đó, còn nhiều vướng mắc 
trong việc chia sẻ lợi ích đối với cộng đồng và hộ gia đình khi được giao quản lý RPH. 

1.2.2. Đề xuất tiêu chí chuyển điều chỉnh/ loại rừng

Trên cơ sở khảo sát đánh giá sâu tại một số khu RPH bảo vệ môi trường, đồng thời căn cứ 
vào các đặc điểm của RPH bảo vệ môi trường cho thấy, hầu hết các khu rừng không đáp 
ứng với tiêu chí RDD. Ngành lâm nghiệp và chính quyền các tỉnh cũng có các quan điểm 
cho rằng không nhất thiết phải chuyển toàn bộ các khu vực này thành RDD. Hơn nữa, khi 
chuyển thành RDD thì hiện trạng quản lý không phù hợp với Luật Lâm nghiệp và Nghị định 
156 (chưa cho phép giao RDD cho hộ gia đình và tư nhân quản lý). Chính vì vậy, các tỉnh 
đang lúng túng trong việc quy hoạch loại rừng này tích hợp vào quy hoạch tỉnh, đồng thời 
cơ quan thực hiện lập Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia cũng gặp vướng mắc trong việc phân 
loại và quy hoạch các khu RPH bảo vệ môi trường. 

hỗ trợ cho Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia cũng như tích hợp Quy hoạch tỉnh đối với hệ 
thống RPH bảo vệ môi trường, một số tiêu chí chuyển loại rừng được đề xuất như sau:
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Bảng 11. Đề xuất tiêu chí sử dụng cho điều chỉnh/ chuyển loại RPH bảo vệ môi trường

Chuyển 
loại rừng

Tiêu chí sử dụng để điều chỉnh/ chuyển loại rừng

Vị trí Diện tích Nguồn gốc Chủ rừng Đặc điểm rừng

RPH đầu 
nguồn

Thuộc lưu 
vực sông, 
hồ/ hoặc liền 
kề với RPH 
hiện có

Các khu 
rừng liền 
vùng trên 5 
ha

RPH đầu 
nguồn

Không yêu 
cầu

 Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 1 Điều 7 
Nghị định 156

RPH chắn 
gió, chắn 
cát bay

Vùng cát ven 
biển/ hoặc 
liền kề với 
RPH ven 
biển

Không yêu 
cầu

Rừng ngập 
mặn

Không yêu 
cầu

Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 4 Điều 7 
Nghị định 156

RPH chắn 
sóng, lấn 
biển

Vùng đất 
ngập nước 
ven biển/ 
hoặc liền 
kề với RPH 
chắn sóng, 
lấn biển

Không yêu 
cầu

Rừng trên 
cát hoặc ở 
các xã ven 
biển

Không yêu 
cầu

Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 5 Điều 7 
Nghị định 156

RPH biên 
giới

Nằm trong 
vành đai biên 
giới

Không yêu 
cầu

Trong vành 
đai RPH 
biên giới

Không yêu 
cầu

 Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 3 Điều 7 
Nghị định 156

RDD - Khu 
bảo vệ 
cảnh quan

Khu lịch sử 
văn hoá 
được xếp 
hạng, khu 
công nghiệp

Không yêu 
cầu

Rừng tự 
nhiên hoặc 
rừng trồng

BQL, tổ 
chức kinh 
tế, lực 
lượng vũ 
trang

 Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 4 Điều 6 
Nghị định 156

RDD - Khu 
dự trữ 
thiên nhiên

Liền kề với 
Khu dự trữ 
thiên nhiên 
hiện có

Có diện 
tích rừng tự 
nhiên liền 
vùng lớn hơn 
10 ha

Rừng tự 
nhiên tương 
tự kh DTTN 
liền kề

BQL
 Đáp ứng tiêu chí 
tại khoản 2 Điều 6 
Nghị định 156

Rừng sản 
xuất

Không đáp 
ứng với các 
tiêu chí trên, 
liền kề với 
rừng sản 
xuất

Diện tích liền 
vùng dưới 5 
ha

Rừng trồng Không yêu 
cầu

Rừng trồng hoặc 
rừng tự nhiên theo 
tiêu chí quy định 
tại Điều 8 Nghị 
định 156. 

Rà soát lại Nhỏ, lẻ, phân 
tán

Diện tích 
dưới 5 ha

Các loại 
rừng

Toàn bộ 
chủ rừng

Rừng trồng, rừng 
tự nhiên

Riêng đối với Khu RPH bảo vệ môi trường Cần giờ không nằm trong các tiêu chí trên mà 
được đề xuất chuyển thành Vườn quốc gia. Cần giờ hoàn toàn đáp ứng với tiêu chí Vườn 
quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 156. Hơn nữa, Cần Giờ còn có các giá trị hệ 
sinh thái cấp toàn cầu khi được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cần 
Giờ có hệ sinh thái rừng ngập mặn tiêu biểu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, đã được các nhà 
khoa học và các cơ quan chuyên ngành nhiều lần đề xuất trở thành Vườn quốc gia. Nếu trở 
thành Vườn quốc gia thì Cần Giờ có giá trị đặc biệt quan trọng trong các hoạt động nghiên 
cứu khoa học, giáo dục bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái, trở thành một trong 3 Vườn 
quốc gia tiêu biểu trên rừng ngập mặn, đó là Xuân Thuỷ, Cần Giờ và Mũi Cà Mau.

Đối với diện tích rừng nhỏ, lẻ được quản lý bởi hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân cần phải 
được rà soát lại nếu không đáp ứng tiêu chí RPH hoặc RDD thì có thể xem xét chuyển sang 
rừng sản xuất.
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2. Khuyến nghị chuyển hạng khu dự trữ thiên nhiên.

Như đã trình bày trong phần hiện trạng, hiện chỉ có 05 khu dự trữ thiên nhiên trong hệ thống 
RDD là có diện tích nhỏ hơn 5.000 ha, không đáp ứng về tiêu chí về diện tích của khu dự trữ 
thiên nhiên theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 156. Cũng theo phân tích hiện trạng 05 khu vực 
này và căn cứ vào điều kiện thực tiễn, đề xuất chuyển hạng khác khu RDD này như sau:

2.1. Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa Quảng Nam

Khu dự trữ thiên nhiên này được quy hoạch trong hệ thống RDD là vì nằm trong 02 tiểu khu 
rừng tự nhiên liền kề với Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa Đà Nẵng. Tuy nhiên, cho 
tới nay tỉnh Quảng Nam vẫn không có ý định thành lập khu RDD này và vẫn được thống kê 
là RPH đầu nguồn của tỉnh Quảng Nam. 

Cho đến nay, vẫn chưa có một cuộc khảo sát nào đánh giá về cấu trúc rừng cũng như giá 
trị đa dạng sinh học trong khu vực làm cơ sở thành lập khu dự trữ thiên nhiên, cho nên rất ít 
thông tin về bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Có 03 phương án khả thi cho việc chuyển hạng Khu dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa 
Quảng Nam và được phân tích ưu nhược điểm như sau:

Hình 7. Sơ đồ các khu RPH bảo vệ môi trường trong toàn quốc 

Một số gợi ý đề xuất điều chỉnh/ chuyển loại rừng được đề xuất trong phụ lục 1.
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Phương án Ưu điểm Nhược điểm

Phương án 1: mở 
rộng Khu dự trữ 
thiên nhiên Bà 
Nà - Núi chúa Đà 
Nẵng sang Quảng 
Nam thành khu 
RDD liên tỉnh và 
trực thuộc Tổng 
cục Lâm nghiệp, Bộ 
NN&PTNT

- Mở rộng sinh cảnh của Khu 
dự trữ thiên nhiên Bà Nà - Núi 
Chúa để bảo tồn toàn vẹn hệ 
sinh thái rừng tự nhiên nhiệt 
đới trên 02 tỉnh, thành phố.
- Không cần thành lập thêm 
BQL khu RDD, không tăng đầu 
mối cơ quan và biên chế cán 
bộ.

- Bà Nà - Núi Chúa không nằm 
trong quy hoạch thành Vườn quốc 
gia nên khó đưa thành RDD trực 
thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.
- Nằm trên địa bàn 2 tỉnh, nhưng 
BQL lại trực thuộc 1 tỉnh sẽ khó 
triển khai các hoạt động quản lý.

Phương án 2: Thành 
lập Khu dự trữ thiên 
nhiên/ hoặc các 
phân hạng RDD 
khác trực thuộc tỉnh 
Quảng Nam

- Phù hợp với Quy hoạch hệ 
thống RDD theo Quyết định số 
1976/QĐ-TTg.
- Bảo tồn được tài nguyên rừng 
và đa dạng sinh học theo mục 
tiêu quy hoạch.

- Không đủ tiêu chí về diện tích khu 
dự trữ thiên nhiên theo quy định 
thại khoản 2 Điều 6 Nghị định 156.
- Không phù hợp với tiêu chí của 
các khu RDD khác theo quy định 
tại Điều 6 Nghị định 156.
- Tỉnh Quảng Nam đã có tới 8 
khu RDD với diện tích gần 100 
ngàn ha (không kể Bà Nà - núi 
Chúa), chiếm khoảng một nửa số 
lượng cũng như diện tích RDD ở 
vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, 
trong đó có một số khu RDD lớn 
là VQG Sông Thanh, Khu bảo 
tồn loài Voi, Khu bảo tồn loài Sao 
La, Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc 
Linh. Tỉnh Quảng Nam không có 
chủ trương thành lập thêm RDD 
Bà Nà - Núi Chúa.

Phương án 3: 
Chuyển loại Khu dự 
trữ thiên nhiên Bà 
Nà - Núi Chúa thành 
RPH đầu nguồn

- Hiện tại, khu vực vẫn được 
thống kê là RPH đầu nguồn, 
có chức năng phòng hộ đầu 
nguồn cho nhánh sông Vu Gia, 
là con sông lớn ở miền Trung.
- Rừng trong khu vực vẫn có 
thể xác định là khu rừng có 
giá trị bảo tồn cao, nằm trong 
vùng đệm của Khu bảo tồn Bà 
Nà- Núi Chúa để bảo toàn sinh 
cảnh rừng và đa dạng sinh học.
- Phù hợp với điều kiện quản 
lý rừng và chủ trương của tỉnh 
Quảng Nam.

- Phải rà soát lại để đưa ra khỏi quy 
hoạch hệ thống RDD Việt Nam.
- RPH thường chỉ được quan 
tâm chức năng phòng hộ, chưa 
được quan tâm đúng mức bảo 
tồn đa dạng sinh học, có thể sẽ 
bị tác động làm suy thoái rừng và 
đa dạng sinh học nếu không có 
phương án quản lý tốt theo mục 
tiêu.

Phương án chọn: Phương án 3 chuyển loại khu vực thành là phương án khả thi và tối ưu nhất 
với những lý do sau: 

 - Tuy có khả năng dẫn đến những tác động tới đa dạng sinh học, nhưng nếu được quy 
hoạch thành khu rừng có giá trị bảo tồn cao, vừa là RPH vừa là vùng đệm của RDD Bà 
Nà - Núi Chúa thì có thể khắc phục được những nhược điểm trong quản lý. 

 - Chuyển loại thành RPH đầu nguồn phù hợp hơn với điều kiện quản lý rừng của tỉnh 
Quảng Nam, một trong những tỉnh có diện tích và số lượng RDD lớn nhất trong toàn quốc.

 - Đã tham vấn ý kiến của lãnh đạo ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam đều cho rằng khu 
vực phù hợp với RPH đầu nguồn. Đồng thời, khi xem xét các Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các chủ trương khác liên quan đến RDD đều thống kê khu vực này là RPH 
đầu nguồn.

2.2.  Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà

Bán đảo Sơn Trà được coi là một trong những khu RDD bảo tồn được quần thể Chà vá chân 
nâu lớn nhất ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những RDD có lợi thế lớn do nằm kề với 
thành phố Đà Nẵng, một thành phố năng động và phát triển du lịch tốt nhất Việt Nam. Khu 
vực này đang được quản lý bởi nhiều đơn vị như Hạt Kiểm lâm, quân đội, ban quản lý du lịch. 
Xung quanh Sơn Trà còn có các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao như khu vực biển với 
các rạn san hô và bãi cỏ biển quý, hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng; Khu RDD Nam Hải Vân; 
và Đảo Sơn Trà Con. Chính vì vậy, khu vực Sơn Trà đang được chính quyền địa phương và 
các bộ/ ngành dự kiến đề xuất là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Căn cứ vào những phân tích trong phần hiện trạng và điều kiện thực tiễn của khu vực, có 
02 phương án chuyển hạng Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà được đề xuất đã được 
trình bày tại hội thảo và được các sở/ ngành chuyên môn của thành phố Đà Nẵng rất ủng hộ, 
cụ thể như sau:

Bảng 12. Phân tích phương án chuyển loại Khu dự trữ thiên nhiên 
Bà Nà - Núi Chúa Quảng Nam
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Phương án Ưu điểm Nhược điểm

Phương án 1: Mở rộng 
khu vực bao gồm Bán 
đảo Sơn Trà, Khu bảo 
tồn biển, Đảo Sơn Trà  
Con, Nam Hải Vân 
thành Vườn quốc gia

- Tạo ra một vùng cảnh quan 
rộng lớn thành Vườn quốc 
gia đầu tiên của thành phố 
Đà Nẵng, nâng tầm cỡ ở cấp 
quốc gia, quốc tế;
- Phát huy tối đa tiềm năng về 
bảo tồn rừng, bảo tồn biển, 
đảo, đảm bảo tính bền vững 
của tài nguyên, đặc biệt đây 
là cơ hội duy nhất để bảo tồn 
các rạn san hô, bãi cỏ biển;
- Phát huy tối đa khả năng 
khai thác du lịch sinh thái, 
thuận lợi kết nối với các khu 
vực cảnh quan khác như Cù 
Lao Chàm, thậm trí quần đảo 
Hoàng Sa, đảm bảo lợi ích 
lâu dài từ phát triển du lịch;
- Giảm các tác động đối với 
tài nguyên thiên nhiên, đảm 
bảo phát triển bền vững;
- Đảm bảo tốt hơn chức năng 
phòng hộ môi trường và quốc 
phòng an ninh;
- Có thể thống nhất thành một 
mối quản lý tổng thể khu vực, 
giảm chồng chéo, giảm mâu 
thuẫn giữa bảo tồn và phát 
triển, phát huy tính chuyên 
nghiệp trong công tác quản lý;
- Có thể áp dụng chính sách 
mới về thuê môi trường và chi 
trả dịch vụ môi trường rừng, 
hài hòa lợi ích bảo tồn và phát 
triển du lịch;
- Thuận lợi cho việc đề xuất 
thành khu Dự trữ sinh quyển 
thế giới..

- Diện tích rộng lớn gồm 
nhiều hợp phần đất liền, 
biển đảo đòi hỏi trình độ 
quản lý cao hơn;
- Đòi hỏi sự đồng thuận 
của nhiều bên liên quan, 
đặc biệt là các doanh ng-
hiệp đã được giao dự án 
đầu tư;
- Đòi hỏi tổ chức phát triển 
du lịch với trình độ cao hơn, 
sao cho kết hợp được bảo 
tồn các giá trị tài nguyên 
mà vẫn đảm bảo lợi ích;
- Đòi hỏi trình độ cao hơn 
khi xây dựng cơ sở hạ tầng 
thân thiện với môi trường, 
sử dụng khôn khéo tài 
nguyên thiên nhiên, trong 
trồng cây bản địa;

Phương án 2: Chuyển 
thành Khu bảo tồn loài 
và sinh cảnh Chà vá 
chân xám

- Đáp ứng mục tiêu bảo tồn 
được một trong những quần 
thể Chà vá chân nâu lớn nhất 
ở Việt Nam và trên thế giới.
- Không mở rộng diện tích 
rừng đặc dụng;
- Dễ dàng quản lý riêng biệt, 
không thay đổi về cơ cấu sử 
dụng đất, cơ cấu tổ chức 
quản lý;
- Thuận lợi hơn cho việc khai 
thác và phát triển các hình 
thức du lịch do quy chế quản 
lý không nghiêm ngặt như 
“Khu dự trữ thiên nhiên”.

- Giảm các giá trị về cảnh 
quan, giá trị đa dạng sinh 
học do cảnh quan bị chia 
cắt, nhỏ lẻ, ít cơ hội bảo tồn 
rạn san hô và bãi cỏ biển 
(tương lai có thể không còn 
tồn tại hai hệ sinh thái này);
- Hạn chế trong việc phát 
huy các giá trị thiên nhiên 
cho phát triển du lịch không 
xứng tầm với lợi thế của 
khu vực;
- Giảm chức năng phòng 
hộ môi trường, quốc 
phòng, an ninh;
- Tài nguyên thiên nhiên dễ 
bị tổn thương hơn và dễ 
bị tác động do quản lý nhỏ 
lẻ, lâu dài khó bảo tồn tài 
nguyên một cách bền vững;
- Nhiều đầu mối quản lý, 
trong khi các đầu mối đó 
không chuyên sâu trong 
công tác bảo tồn; 
- Các mâu thuẫn trong 
quản lý Bán đảo vẫn chồng 
chéo và khó giải quyết, 
không chia sẻ được lợi ích 
giữa bảo tồn và phát triển, 
lâu dài có thể tạo ra tình 
trạng cát cứ và mâu thuẫn 
càng tăng;
- Khó đề xuất đưa Sơn 
Trà thành khu Dự trữ sinh 
quyển thế giới.

Bảng 13. Phân tích phương án chuyển hạng Khu dự trữ thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà
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Bảng 14. mức độ đáp ứng của Sơn Trà với các tiêu chí quốc Vườn gia

Nghị định 156 Luật Đa dạng sinh học

Điều 6. Tiêu chí rừng đặc dụng

1. Vườn quốc gia đáp ứng các tiêu chí 
sau đây:

a) Có ít nhất 01 hệ sinh thái tự nhiên đặc 
trưng của một vùng hoặc của quốc gia, quốc 
tế hoặc có ít nhất 01 loài sinh vật đặc hữu 
của Việt Nam hoặc có trên 05 loài thuộc 
Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm: bao gồm hệ sinh thái 
rừng đặc trưng trên bán đảo, hệ sinh thái 
biển rạn san hô đặc thù; có ít nhất 01 loài 
đặc hữu là Chà vá chân xám; có hơn 05 
loài thuộc Danh mục các loài nguy cấp, 
quý hiếm.

b) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; 
có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo 
của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng, giải trí: đang là hiện trường rất tốt 
cho nghiên cứu khoa học và giáo dục 
môi trường do gần thành phố Đà Nẵng; 
khu vực cảnh quan môi trường trong 
lành, có nét đẹp hùng vĩ của núi rừng kết 
hợp với vẻ đẹp hoang sơ của ác bãi biển 
đang là điểm thu hút du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, giải trì hàng đầu ở Việt Nam 
và trên thế giới.

c) Có diện tích liền vùng tối thiểu 7.000 ha, 
trong đó ít nhất 70% diện tích là các hệ sinh 
thái rừng: không đáp ứng tiêu chí này vì 
hệ sinh thái rừng chỉ đạt khoảng 30%.

Điều 17. Vườn quốc gia

Vườn quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu 
sau đây:

1. Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối 
với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc đại diện 
cho một vùng sinh thái tự nhiên: bao gồm 
hệ sinh thái rừng đặc trưng trên bán đảo, 
hệ sinh thái biển rạn san hô đặc thù có 
tầm quan trọng cấp quốc gia và quốc tế 
với sự có mặt của loài Chà vá chân xám 
đang bị đe doạ tuyệt chủng toàn cầu và 
nhiều loài trong danh lục đỏ IUCN

2. Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên 
hoặc theo mùa của ít nhất một loài thuộc 
Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ: là nơi có quần thể lớn nhất và 
cũng được bảo tồn thành công nhất loài Chà 
vá chân xám ở Việt Nam cũng như trên thế 
giới, cũng là loài nằm trong Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 
có nhiều loài khác nằm trong Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

3. Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục: 
đang là hiện trường rất tốt cho nghiên 
cứu khoa học và giáo dục môi trường do 

gần thành phố Đà Nẵng

4. Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc 
đáo của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái: 
khu vực cảnh quan môi trường trong 
lành, có nét đẹp hùng vĩ của núi rừng kết 
hợp với vẻ đẹp hoang sơ của ác bãi biển 
đang là điểm thu hút du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng, giải trì hàng đầu ở Việt Nam 
và trên thế giới.

Như vậy tuy không đáp ứng với điểm c, khoản 1, Điều 6 của Nghị định 156 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp nhưng hoàn toàn phù hợp với Điều 17 của Luật 
Đa dạng sinh học.

Hình 8. Sơ đồ khu vực kết hợp bảo tồn rừng, biển, đảo 
(nguồn GoogleEarth và bản đồ 3 loại rừng thành phố Đà Nẵng)

2.3. Khu dự trữ thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

Như phân tích ở nghiên cứu điểm cho thấy, Vân Long là khu bảo tồn liên hoàn giữa các giá 
trị của rừng và đất ngập nước. Bản thân tên khu vực này là “Khu bảo tồn thiên nhiên đất 
ngập nước Vân Long” khi mới thành lập đã nói lên điều này. Vân Long cũng là khu RDD bảo 
tồn được quần thể lớn nhất loài Voọc quần đùi trắng ở Việt Nam và trên toàn cầu, đồng thời 
bảo tồn được các loài chim nước, các loài cá, cũng như cảnh quan thẩm mỹ núi đá vôi và 
đất ngập nước. 

Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam năm 2010 đã ghi nhận “Nơi có số lượng cá thể voọc mông 
trắng nhiều nhất”. Quần thể Voọc quần đùi đang được BQL RDD và cộng đồng dân cư bảo 
vệ tốt và đã tăng trưởng từ 43 cá thể (năm 2021) lên đến khoảng 150 cá thể .

Đây là một trong những mô hình bảo tồn loài kết hợp với phát triển du lịch thành công nhất 
ở Việt Nam. Cùng với sự bảo tồn thành công trong việc tăng quân thể loài Voọc mông trắng 
là sự thành công của các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đồng thời đây cũng 
là một trong những mô hình bảo tồn thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng thành công 
nhất với việc kết hợp nhiều hình thức như: (i) chia sẻ lợi ích sử dụng đất ngập nước kết hợp 
giữa sử dụng đất ngập nước với bảo tồn chim nước, bảo tồn cá; (ii) chia sẻ lợi ích từ du lịch 
sinh thái, hướng dẫn du lịch, du lịch homestay; (iii) tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng 
đồng của các bên liên quan về sinh cảnh củ loài Voọc mông trắng và các loài chim nước di cư.

Trên cơ sở phân tích đó, có 02 phương án chuyển hạng Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long 
được đề xuất như sau:
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Bảng 15. Phân tích phương án chuyển hạng Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long

Phương án Ưu điểm Nhược điểm

Phương án 1: Chuyển 
hạng thành Khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh Vân 
Long

- Đáp ứng mục tiêu chính 
là bảo tồn quần thể Voọc 
quần đùi trắng lớn nhất 
Việt Nam và trên thế giới.

- Bảo tồn diện tích rừng 
núi đá vôi là sinh cảnh của 
Voọc quần đùi trắng, đồng 
thời bảo tồn sinh cảnh đất 
ngập nước.

- Giữ nguyên diện tích 
RDD, không cần thay đổi 
cơ cấu quản lý.

- Vẫn phát huy được các 
giá trị cảnh quan và phát 
triển thế mạnh du lịch 
sinh thái.

- Hoàn toàn phù hợp với 
tiêu chí Khu bảo tồn loài 
và sinh cảnh theo khoản 3, 
Điều 6, Nghị định 156.

- Chú trọng bảo tồn một số 
loài mục tiêu hơn bảo tồn 
toàn bộ các giá trị của rừng 
và đa dạng sinh học.

Phương án 2: Chuyển 
thành Khu bảo tồn đất 
ngập nước Vân Long theo 
Luật Đa dạng sinh học.

- Phù hợp với Quy hoạch 
DDSH theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg với mục tiêu 
bảo tồn đất ngập nước.

- Bảo tồn và phát huy được 
các giá trị đất ngập nước 
(tuy là đất ngập nước nhân 
tạo)

- Không tập trung bảo tồn 
đối tượng chính là Voọc 
quần đùi trắng và sinh 
cảnh của chúng.

- Sinh cảnh núi đá vôi chiếm 
diện tích lớn nhất, tới 2/3 
diện tích khu vực, là đối 
tượng cần được bảo vệ.

- Ngoài cảnh quan đất ngập 
nước, thì cảnh quan nổi bật 
là núi đá vôi với loài Voọc 
quần đùi trắng là đối tượng 
hấp dẫn khách du lịch.

- Thay đổi cơ cấu và đầu 
mối quản lý.

Phương án chọn: Chuyển Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long thành Khu bảo tồn loài và sinh 
cảnh Vân Long là phù hợp với mục tiêu bảo tồn được quần thể loài Voọc quần đùi trắng lớn 
nhất hành tinh. Các giá trị cảnh quan, thẩm mỹ của rừng trên núi đá vôi và đất ngập nước 
cũng như các loài chim nước và cá quan trọng vẫn được giữ gìn và bảo tồn. Chuyển hạng 
thành khu bảo tồn loài và sinh cảnh cũng phù hợp với định hướng quản lý, phát triển RDD, 
phát triển du lịch sinh thái của tỉnh Ninh Bình.

Nếu đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định 156 về khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh thì Vân Long hoàn toàn phù hợp, cụ thể:

 - Tiêu chí a) Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất 01 loài 
sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm: ngoài loài Voọc mông trắng vừa là loài đặc hữu vừa cực kỳ nguy cấp, khu vực 
còn có 23 loài thực vật, 61 loài động vật bị đe doạ nguy cấp, quý hiếm trong Sách đỏ Việt 
Nam, Danh lục đỏ IUCN và Nghị định 06/2019/NĐ-CP. 

 - Tiêu chí b) Phải bảo đảm các điều kiện sinh sống, thức ăn, sinh sản để bảo tồn bền 
vững các loài sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm: sinh cảnh sống núi đá vôi vốn là sinh cảnh tự nhiên của loài 
Voọc mông trắng. Cùng với đất ngập nước, sinh cảnh rừng trên núi đá vôi đồng thời cũng 
chính là sinh cảnh tự nhiên của các loài nguy cấp, quý, hiếm tự nhiên trong khu vực.

 - Tiêu chí c) Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục: khu vực được coi là hiện trường 
quan trọng cho nghiên cứu khoa, giáo dục, trải nghiệm về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ 
cảnh quan, môi trường.

 - Tiêu chí d) Có diện tích liền vùng đáp ứng yêu cầu bảo tồn bền vững của loài thuộc 
Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: Đây đang được coi là 
nơi bảo tồn thành công nhất loài Voọc mông trắng trên toàn cầu.

2.4. Đối với Láng Sen và Lung Ngọc Hoàng

Khu DTTN Láng Sen nằm trên địa bàn huyện Tân Hưng (tỉnh Long An), trong vùng sinh 
thái đất ngập nước Đồng Tháp Mười, với đặc trưng tiêu biểu là đất ngập nước phèn và tài 
nguyên đất ngập nước điển hình là rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa. 

Khu DTTN Lung Ngọc Hoàng nằm trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), trong 
vùng sinh thái đất ngập nước Tây Sông Hậu, với đặc trưng tiêu biểu là đất ngập nước giao 
thoa giữa nước sông Mê Công và nước mặn từ Biển Tây. Tài nguyên đất ngập nước điển 
hình là rừng tràm và đầm lầy ngập nước theo mùa là nơi cư trú của nhiều loài bò sát. 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất ngập nước châu thổ sông lớn nhất Việt Nam. Trong 
vùng đồng bằng sông Cửu Long có các vùng sinh thái đất ngập nước với những đặc trưng 
sinh thái khác nhau tùy theo các điều kiện địa mạo, thủy văn khác nhau. Khu Láng Sen và 
khu Lung Ngọc Hoàng là hai khu rừng đặc dụng phân bố ở 2 vùng sinh thái đất ngập nước 
khác nhau, vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười và vùng đất ngập nước của đồng bằng 
sông Cửu Long với các đặc điểm về sinh cảnh và đa dạng sinh học loài động vật, thực vật 
tiêu biểu của mỗi vùng.  

Mục tiêu chính của việc thành lập 02 khu này là bảo tồn rừng Tràm và giá trị đa dạng sinh 
học khu vực đất ngập nước tiêu biểu của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, về tổng 
diện tích  và tỷ lệ diện tích rừng thì cả hai khu vực này không còn phù hợp với tiêu chí khu 
dự trữ thiên nhiên theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 156. 
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Bảng 16. Phân tích phương án chuyển hạng khu dự trữ thiên nhiên 
Láng Sen và Lung Ngọc Hoàng

Phương án Ưu điểm Nhược điểm

Phương án 1: Chuyển 
hạng cả hai thành các Khu 
bảo tồn loài và sinh cảnh

- Đáp ứng mục tiêu chính 
là bảo tồn rừng Tràm, các 
loài chim nước, các loài cá 
trong hai khu vực này.
- Đối với Lung Ngọc Hoàng 
phù hợp với Quy hoạch 
DDSH theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg vì đã được quy 
hoạch là khu bảo tồn loài 
và sinh cảnh.
- Vẫn bảo tồn được các giá 
trị  DDSH 02 vùng đất đất 
thấp tiêu biểu của Đồng 
Bằng Sông Cửu Long.
- Giữ nguyên diện tích 
RDD, không cần thay đổi 
cơ cấu quản lý.
- Vẫn phát huy được các 
giá trị cảnh quan và phát 
triển thế mạnh du lịch sinh 
thái.

- Tập trung hơn vào bảo 
tồn loài, giảm sự quan tâm 
tới DDSH nói chung.
- Phải rà soát lại để chuyển 
hạng thành Khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh.

Phương án 2: Chuyển cả 
hai khu thành Khu bảo tồn 
đất ngập nước theo Luật 
Đa dạng sinh học.

- Phù hợp với Quy hoạch 
DDSH theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg với mục tiêu 
bảo tồn đất ngập nước.
- Bảo tồn và phát huy được 
các giá trị đất ngập nước 
tiêu biểu của Đồng Bằng 
Sông Cửu Long.

- Đối với Láng Sen thì hoàn 
toàn phù hợp; đối với Lung 
Ngọc Hoàng thì diện tích 
rừng Tràm trên cạn chiếm 
tỷ lệ lớn còn đất ngập nước 
chỉ chiếm phần thứ yếu.
- Thay đổi cơ cấu và đầu 
mối quản lý.

Phương án chọn: theo phương án 1 là chuyển cả hai khu dự trữ thiên nhiên này thành Khu 
bảo tồn loài và sinh cảnh trong hệ thống RDD, đáp ứng với tiêu chí về diện tích cũng như 
mục tiêu bảo tồn các loài chim, đặc biệt là chim di cư và các loài thuỷ sản. Hai khu vực này 
vừa là RDD vừa đồng thời vẫn là các khu bảo tồn đất ngập nước theo Luật Đa dạng sinh 
học, do các Sở NN&PTNT quản lý.

Đề xuất 02 phương án chuyển hạng cho 2 khu vực này như sau:
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Kết luận

Nghị định số 156 quy định tiêu chí phân loại RPH tại Điều 7 thì RPH bảo vệ môi trường là 
một trong những phân hạng của của RDD (trước đây thuộc một trong các phân hạng của 
hệ thống RPH theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng). Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 6 
Nghị định 156 thì Khu dự trữ thiên nhiên có tiêu chí về diện tích phải lớn hơn 5.000 ha. Việc 
thay đổi này dẫn đễn phải rà soát lại hệ thống RPH bảo vệ môi trường và Khu dự trữ thiên 
nhiên (RDD) để sắp xếp cho phù hợp trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. 

Kết quả rà soát RPH cho thấy toàn quốc hiện có 160.073 ha RPH bảo vệ môi trường, nhưng 
thường có diện tích nhỏ, lẻ phân bố rải rác trong toàn quốc và được quản lý bởi nhiều chủ 
rừng khác nhau, trong đó phần đa chủ quản lý là hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Trong 
báo cáo nay, một số khu RPH bảo vệ môi trường đã được phân tích để chuyển loại rừng, 
đồng thời bộ tiêu chí chuyển loại rừng đã được đề xuất để hỗ trợ cho Quy hoạch lâm nghiệp 
quốc gia.

Kết quả rà soát RDD cho thấy có 05 khu dự trữ thiên nhiên có diện tích dưới 5 ngàn ha, đó 
là: Bà Nà - Núi Chúa Quảng Nam, Bán đảo Sơn Trà, Vân Long, Láng Sen và Lung Ngọc 
Hoàng. Báo cáo này đã phân tích đánh giá các tiêu chí và đề xuất chuyển loại: Khu dự trữ 
thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa thành RPH đầu nguồn; các Khu dự trữ thiên nhiên Vân Long, 
Láng Sen và Lung Ngọc Hoàng thành Khu bảo tồn loài và Sinh cảnh; Khu dự trữ thiên nhiên 
Bán đảo Sơn Trà kết hợp với biển, đảo Sơn Trà con và Hải Vân thành VQG.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kiến nghị 

Trong quá trình rà soát và nghiên cứu, một trong những phân loại rừng khó rà soát và phân 
tích nhất đó là RPH bảo vệ môi trường vì chúng quá nhỏ, lẻ, phân bố rải rác và lại được 
quản lý bởi nhiều chủ rừng khác nhau. Kiến nghị nội dung tiếp theo của nhiệm vụ Quy hoạch 
lâm nghiệp quốc gia, bao gồm:

1. Xem xét các đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường, khu dự trữ thiên nhiên có diện 
tích dưới 5.000 ha để đưa vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

2. Hướng dẫn địa phương, các chủ rừng rà soát lại toàn bộ diện tích RPH bảo vệ môi trường 
phù hợp với tiêu chí khi tiến hành chuyển loại rừng theo quy định của Nghị định 156.

3. Trong trường hợp các khu RPH bảo vệ môi trường được chuyển loại sang khu bảo vệ 
cảnh quan trong RDD cần có giải pháp giao cho các chủ quản lý rừng phù hợp với quy 
định của Luật Lâm nghiệp, ví dụ như trường hợp chủ rừng là UBND xã, hộ gia đình, tư 
nhân… 

4. Xây dựng các giải pháp trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia về việc triển khai rà soát 
lại toàn bộ diện tích RPH bảo vệ môi trường, phân định ranh giới rõ ràng, giải quyết các 
tranh chấp, xâm lấn diện tích rừng.

5. Xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp với các khu rừng phân tán, nhỏ, lẻ, có diện tích 
nhỏ của RPH bảo vệ môi trường, đảm bảo có hiệu quả cao. 
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Đề xuất rà soát các khu RPH bảo vệ môi trường

Bảng 1. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Đông Bắc Bộ

Chủ quản lý Diện tích Chuyển loại 
rừng Chủ quản lý Diện tích

1_Bắc Giang 1821,22 1_Bắc Giang 1821,22

BQLRPH Cấm Sơn 1135,74 RPH đầu 
nguồn BQLRPH Cấm Sơn 1135,74

Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

685,48 Rà soát lại
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình 

685,48

2_Bắc Ninh 575,87 2_Bắc Ninh 575,87

Ban quản lý rừng 
tỉnh Bắc Ninh 472,03 RPH đầu 

nguồn
Ban quản lý rừng 
tỉnh Bắc Ninh 472,03

UBND xã-Xã Ngọc 
Xá 31,57 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Ngọc 
Xá 31,57

Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

72,27 Rà soát lại
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

72,27

3_Lạng Sơn 1064,05 3_Lạng Sơn 1064,05

UBND xã-Hoàng 
Đồng 34,66 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Hoàng 
Đồng 34,66

UBND xã-Hồng 
Thái 29,73 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Hồng 
Thái 29,73

UBND xã-Mai Pha 4,6 Khu bảo vệ 
cảnh quan UBND xã-Mai Pha 4,6

UBND xã-P. Chi 
Lăng 28,27 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-P. Chi 
Lăng 28,27

UBND xã-Quảng 
Lạc 68,71 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Quảng 
Lạc 68,71

Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

898,08 Rà soát lại
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

898,08

4_Lào Cai 539,8 4_Lào Cai 539,8

BQLRPH TP Lào 
Cai 539,8 Khu bảo vệ 

cảnh quan
BQLRPH TP Lào 
Cai 539,8

5_Quảng Ninh 16683,46 5_Quảng Ninh 16683,46

BQLRDD CQMT 
Hạ Long 1611,71 Khu bảo vệ 

cảnh quan
BQLRDD CQMT 
Hạ Long 1611,71

Cty TNHH MTV 
Khe Sim 32,14 RPH đầu 

nguồn
Cty TNHH MTV 
Khe Sim 32,14

CTy TNHH MTV LN 
Đông Triều 668,29 RPH đầu 

nguồn
CTy TNHH MTV LN 
Đông Triều 668,29

UBND xã-Bản Sen 621,79
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Bản Sen 621,79

UBND xã-Bình Dân 4,99
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Bình Dân 4,99

UBND xã-Đài Xuy-
ên 102,81 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND xã-Đài Xuy-
ên 102,81

UBND xã-Đồng 
Tiến 1520,33

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Đồng 
Tiến 1520,33

UBND xã-Đông Xá 297,41
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Đông Xá 297,41

UBND xã-Hạ Long 1418,54
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Hạ Long 1418,54

UBND xã-Hồng 
Thái Đông 20,76 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Hồng 
Thái Đông 20,76

UBND xã-Hồng 
Thái Tây 51,87 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Hồng 
Thái Tây 51,87

UBND xã-Liên Hòa 191,19 RPH chắn 
sóng lấn biển UBND xã-Liên Hòa 191,19

UBND xã-Ngọc 
Vừng 1986,8

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Ngọc 
Vừng 1986,8
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UBND xã-P. Bạch 
Đằng 29,74 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-P. Bạch 
Đằng 29,74

UBND xã-P. Cẩm 
Đông 41,58

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Đông 41,58

UBND xã-P. Cẩm 
Phú 59,69

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Phú 59,69

UBND xã-P. Cẩm 
Sơn 179,27

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Sơn 179,27

UBND xã-P. Cẩm 
Tây 8,09

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Tây 8,09

UBND xã-P. Cẩm 
Thạch 42,08

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Thạch 42,08

UBND xã-P. Cẩm 
Thành 37

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Thành 37

UBND xã-P. Cẩm 
Thịnh 68,38

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Thịnh 68,38

UBND xã-P. Cẩm 
Thủy 12,36

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Thủy 12,36

UBND xã-P. Cẩm 
Trung 6,55

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Cẩm 
Trung 6,55

UBND xã-P. Hà 
Khánh 217,7

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hà 
Khánh 217,7

UBND xã-P. Hà 
Lầm 25,19

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hà 
Lầm 25,19

UBND xã-P. Hà 
Phong 89,46 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND xã-P. Hà 
Phong 89,46

UBND xã-P. Hà 
Trung 19,1 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-P. Hà 
Trung 19,1

UBND xã-P. Hà Tu 5,49
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hà Tu 5,49

UBND xã-P. Hồng 
Gai 17,77

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hồng 
Gai 17,77

UBND xã-P. Hồng 
Hà 2,33

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hồng 
Hà 2,33

UBND xã-P. Hồng 
Hải 2,32

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hồng 
Hải 2,32

UBND xã-P. Hùng 
Thắng 2,28

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Hùng 
Thắng 2,28

UBND xã-P. Quang 
Hanh 83,23

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Quang 
Hanh 83,23q

UBND xã-P. Tuần 
Châu 4,9

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-P. Tuần 
Châu 4,9

UBND xã-Quan 
Lạn 3,67

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Quan 
Lạn 3,67

UBND xã-Thắng 
Lợi 1417,86

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Thắng 
Lợi 1417,86

UBND xã-Thanh 
Lân 2940,51

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Thanh 
Lân 2940,51

UBND xã-TT. Cái 
Rồng 0,4

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-TT. Cái 
Rồng 0,4

UBND xã-TT. Cô 
Tô 422,64

RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-TT. Cô Tô 422,64

UBND xã-Vạn Yên 288,92
RPH chắn 
gió chắn cát 
bay

UBND xã-Vạn Yên 288,92
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Bảng 2. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Tây Bắc Bộ

TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH CHUYỂN LOẠI 

RỪNG
TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH

1_Hòa Bình 1146,11 1_Hòa Bình 1146,11

UBND xã-Thị 
trấn Chi Nê 2,44 RPH đầu nguồn UBND xã-Thị 

trấn Chi Nê 2,44

UBND xã-Xã 
An Bình 70,25 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

An Bình 70,25

UBND xã-Xã 
An Lạc 1,75 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

An Lạc 1,75

UBND xã-Xã 
Bắc Sơn 9,75 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Bắc Sơn 9,75

UBND xã-Xã 
Cố Nghĩa 0,69 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Cố Nghĩa 0,69

UBND xã-Xã 
Đông Bắc 0,15 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Đông Bắc 0,15

UBND xã-Xã 
Đồng Tâm 545,57 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Đồng Tâm 545,57

UBND xã-Xã 
Đú Sáng 16,12 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Đú Sáng 16,12

UBND xã-Xã 
Hạ Bì 0,31 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Hạ Bì 0,31

UBND xã-Xã 
Hợp Đồng 14,61 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Hợp Đồng 14,61

UBND xã-Xã 
Hợp Kim 0,53 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Hợp Kim 0,53

UBND xã-Xã 
Hợp Thanh 0,17 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Hợp Thanh 0,17

UBND xã-Xã 
Hưng Thi 1,33 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Hưng Thi 1,33

UBND xã-Xã 
Khoan Dụ 17,71 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Khoan Dụ 17,71

UBND xã-Xã 
Kim Sơn 6,33 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Kim Sơn 6,33

Lữ đoàn 242 60,39 RPH đầu 
nguồn Lữ đoàn 242 60,39

Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

2065,93 Rà soát lại 
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

2065,93

5_Thái Nguyên 2539,24 5_Thái Nguyên 2539,24

BQLRPH bảo vệ 
môi trường Hồ Núi 
Cốc

2539,24 RPH đầu 
nguồn

BQLRPH bảo vệ 
môi trường Hồ Núi 
Cốc

2539,24

6_Vĩnh Phúc 266,87 6_Vĩnh Phúc 266,87

Cty Xe đạp Xuân 
Hoà 16,44 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Cty Xe đạp Xuân 
Hoà 16,44

Lữ doàn đặc công 
113 16,93 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Lữ doàn đặc công 
113 16,93

UBND xã-P. Khai 
Quang 34,52 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-P. Khai 
Quang 34,52

UBND xã-Phường 
Đồng Xuân 8,43 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Phường 
Đồng Xuân 8,43

UBND xã-Phường 
Xuân Hoà 27,68 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Phường 
Xuân Hoà 27,68

Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

162,87 Rà soát lại
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

162,87

Tổng 23490,51 Tổng 23490,51
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UBND xã-Xã 
Kim Tiến 0,16 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Kim Tiến 0,16

UBND xã-Xã 
Lạc Long 5,79 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Lạc Long 5,79

UBND xã-Xã 
Lập Chiệng 0,08 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Lập Chiệng 0,08

UBND xã-Xã 
Liên Hòa 1,82 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Liên Hòa 1,82

UBND xã-Xã 
Nam Thượng 0,17 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Nam Thượng 0,17

UBND xã-Xã 
Nuông Dăm 7,13 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Nuông Dăm 7,13

UBND xã-Xã 
Phú Lão 12,47 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Phú Lão 12,47

UBND xã-Xã 
Phú Thành 25,32 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Phú Thành 25,32

UBND xã-Xã 
Sào Báy 3,49 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Sào Báy 3,49

UBND xã-Xã 
Sơn Thủy 0,11 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Sơn Thủy 0,11

UBND xã-Xã 
Thanh Nông 46,07 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Thanh Nông 46,07

UBND xã-Xã 
Tú Sơn 93,07 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Tú Sơn 93,07

UBND xã-Xã 
Vĩnh Tiến 23,49 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Vĩnh Tiến 23,49

UBND xã-Xã 
Yên Bồng 11,16 RPH đầu nguồn UBND xã-Xã 

Yên Bồng 11,16

Các chủ rừng 
khác là rất 
nhiều hộ gia 
đình

228,07

Các chủ rừng 
khác là rất 
nhiều hộ gia 
đình

228,07

2_Sơn La 64859,51 2_Sơn La 64859,51

BQLRĐD Sốp 
Cộp 623,46 RPH đầu nguồn BQLRĐD Sốp 

Cộp 623,46

BQLRĐD Xuân 
Nha 428,07 RPH đầu nguồn BQLRĐD 

Xuân Nha 428,07

Cộng đồng 
thôn bản 28501,75 RPH nguồn nước 

cộng đồng
Cộng đồng 
thôn bản 28501,75

Chi cục Kiểm 
Lâm 33,55 RPH đầu nguồn Chi cục Kiểm 

Lâm 33,55

CT LN Sốp Cộp 3153,63 RPH đầu nguồn CT LN Sốp 
Cộp 3153,63

Đồn BP 445 3065,29 RPH vành đai 
biên giới Đồn BP 445 3065,29

Đồn BP Mường 
Lạn 3105,65 RPH vành đai 

biên giới
Đồn BP 
Mường Lạn 3105,65

Đồn BP Nậm 
Lạnh 4866,46 RPH vành đai 

biên giới
Đồn BP Nậm 
Lạnh 4866,46

UBND Phường 
Chiềng An 52,02 RPH đầu nguồn

UBND 
Phường 
Chiềng An

52,02

UBND phường 
Chiềng Cơi 38,33 RPH đầu nguồn

UBND 
phường 
Chiềng Cơi

38,33

UBND phường 
Chiềng lề 15,09 RPH đầu nguồn

UBND 
phường 
Chiềng lề

15,09

UBND phường 
Chiềng Sinh 32,59 RPH đầu nguồn

UBND 
phường 
Chiềng Sinh

32,59

UBND phường 
Quyết Tâm 3,46 RPH đầu nguồn

UBND 
phường Quyết 
Tâm

3,46

UBND phường 
Quyết Thắng 39,17 RPH đầu nguồn

UBND 
phường Quyết 
Thắng

39,17

UBND phường 
Tô Hiệu 29,66 RPH đầu nguồn

UBND 
phường Tô 
Hiệu

29,66

UBND TT Vân 
Hồ 0,85 RPH đầu nguồn UBND TT Vân 

Hồ 0,85
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UBND xã 
Chiềng Khoa 0,25 RPH đầu nguồn UBND xã 

Chiềng Khoa 0,25

UBND xã 
Chiềng Khoong 0,01 RPH đầu nguồn

UBND xã 
Chiềng 
Khoong

0,01

UBND xã 
Chiềng Ngần 51,07 RPH đầu nguồn UBND xã 

Chiềng Ngần 51,07

UBND xã 
Chiềng Yên 56,33 RPH đầu nguồn UBND xã 

Chiềng Yên 56,33

UBND xã 
Chiềng Yên 
(CT_10)

66,28 RPH đầu nguồn
UBND xã 
Chiềng Yên 
(CT_10)

66,28

UBND xã Dồm 
Cang 87,56 RPH đầu nguồn UBND xã Dồm 

Cang 87,56

UBND xã Lóng 
Luông 1,89 RPH đầu nguồn UBND xã 

Lóng Luông 1,89

UBND Xã 
Mường Lạn 323,17 RPH đầu nguồn UBND Xã 

Mường Lạn 323,17

UBND xã 
Mường Lèo 51,56 RPH đầu nguồn UBND xã 

Mường Lèo 51,56

UBND xã 
Mường Men 0,41 RPH đầu nguồn UBND xã 

Mường Men 0,41

UBND xã 
Mường Tè 0,4 RPH đầu nguồn UBND xã 

Mường Tè 0,4

UBND xã 
Mường Và 473,08 RPH đầu nguồn UBND xã 

Mường Và 473,08

UBND xã Nậm 
Lạnh 59,97 RPH đầu nguồn UBND xã Nậm 

Lạnh 59,97

UBND xã Púng 
Bánh 321,71 RPH đầu nguồn UBND xã 

Púng Bánh 321,71

UBND xã 
Quang Minh 88,42 RPH đầu nguồn UBND xã 

Quang Minh 88,42

UBND xã Sam 
Kha 139,59 RPH đầu nguồn UBND xã Sam 

Kha 139,59

UBND xã Song 
Khủa 1,55 RPH đầu nguồn UBND xã 

Song Khủa 1,55

UBND xã Sốp 
Cộp 280,45 RPH đầu nguồn UBND xã Sốp 

Cộp 280,45

UBND xã Suối 
Bàng 5,11 RPH đầu nguồn UBND xã Suối 

Bàng 5,11

UBND xã Tân 
Xuân 2,16 RPH đầu nguồn UBND xã Tân 

Xuân 2,16

UBND xã Tô 
Múa 5,89 RPH đầu nguồn UBND xã Tô 

Múa 5,89

UBND xã Xuân 
Nha 0,73 RPH đầu nguồn UBND xã 

Xuân Nha 0,73

UBND xã-
Chiềng Cơi 28,6 RPH đầu nguồn UBND xã-

Chiềng Cơi 28,6

Các chủ rừng 
khác của hơn 
2 nghìn hộ gia 
đình

18824,29 Rà soát lại

Các chủ rừng 
khác của hơn 
2 nghìn hộ gia 
đình

18824,29

Tổng 66005,62 Tổng 66005,62
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Bảng 3. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Đồng Bằng Sông Hồng

TỈNH/CHỦ QUẢN 
LÝ DIỆN TÍCH

ĐỀ XUẤT 
CHUYỂN 

LOẠI
CHỦ RỪNG DIỆN TÍCH

1_Hà Nam 3120.3 1_Hà Nam 3120.3

Doanh nghiệp 
Xuân Trường 50.52 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Doanh nghiệp 
Xuân Trường 50.52

Trại giam Nam 
Hà 74.44 RPH đầu 

nguồn Trại giam Nam Hà 74.44

UBND xã-Ba Sao 983.95 Khu bảo vệ 
cảnh quan UBND xã-Ba Sao 983.95

UBND xã-Khả 
Phong 121.15 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Khả 
Phong 121.15

UBND xã-Liên 
Sơn 858.12 Khu bảo vệ 

cảnh quan UBND xã-Liên Sơn 858.12

UBND xã-Tân 
Sơn 53.97 Khu bảo vệ 

cảnh quan UBND xã-Tân Sơn 53.97

UBND xã-Thanh 
Hải 40.7 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thanh 
Hải 40.7

UBND xã-Thanh 
Nghị 96.87 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thanh 
Nghị 96.87

UBND xã-Thanh 
Sơn 701.22 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thanh 
Sơn 701.22

UBND xã-Thanh 
Tân 129.49 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thanh 
Tân 129.49

UBND xã-Tượng 
Lĩnh 4.94 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Tượng 
Lĩnh 4.94

UBND xã- Liêm 
Cần và Thi Sơn 4.93 Rà soát lại UBND xã- Liêm 

Cần và Thi Sơn 4.93

2_Hải Dương 4682.15 2_Hải Dương 4682.15

BQL rừng tỉnh Hải 
Dương 4487.92 Khu bảo vệ 

cảnh quan
BQL rừng tỉnh Hải 
Dương 4487.92

Quân sự tỉnh 194.23 RPH đầu 
nguồn Quân sự tỉnh 194.23

3_Nam Định 108.24 3_Nam Định 108.24

UBND xã-Kim 
Thái 21.08 RPH đầu 

nguồn UBND xã-Kim Thái 21.08

UBND xã-Liên 
Minh 2.83 Rừng sản xuất UBND xã-Liên 

Minh 2.83

UBND xã-Minh 
Tân 8.52 Khu bảo vệ 

cảnh quan UBND xã-Minh Tân 8.52

UBND xã-Tam 
Thanh 8.3 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Tam 
Thanh 8.3

UBND xã-Thị trấn 
Gôi 13.33 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Thị trấn 
Gôi 13.33

UBND xã-Yên Lợi 40.57 Khu bảo vệ 
cảnh quan UBND xã-Yên Lợi 40.57

UBND xã-Yên 
Tân 13.61 Khu bảo vệ 

cảnh quan UBND xã-Yên Tân 13.61

4_Ninh Bình

BCH Quân sự 
tỉnh Ninh Binh 11.72 RPH đầu 

nguồn
BCH Quân sự tỉnh 
Ninh Binh 11.72

BQL Danh thắng 
Tràng An 94.88 Khu bảo vệ 

cảnh quan
BQL Danh thắng 
Tràng An 94.88

BQLRPH Tam 
Điệp 1871.28 Khu bảo vệ 

cảnh quan BQLRPH Tam Điệp 1871.28

BQLRPH Yên Mô 1434.8 RPH đầu 
nguồn BQLRPH Yên Mô 1434.8

CTy CP&ĐT 
PV-INCONESS 58.74 RPH đầu 

nguồn
CTy CP&ĐT PV-IN-
CONESS 58.74

Các chủ rừng 
khác 30.07 Rà soát lại Các chủ rừng khác 30.07

5_T.P Hải Phòng 10913.79 5_T.P Hải Phòng 10913.79

Quân đội 100.66 RPH đầu 
nguồn Quân đội 100.66

Tap the Đồi Phù 
Lưu 68.25 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Tap the Đồi Phù 
Lưu 68.25

Tap the Núi Sơn 
Dào 220.31 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Tap the Núi Sơn 
Dào 220.31
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TT.Núi Chùa 
Hang 33.73 Khu bảo vệ 

cảnh quan TT.Núi Chùa Hang 33.73

TT.Núi Điệu Tú 27.87 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Điệu Tú 27.87

TT.Núi Đồi 78.06 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Đồi 78.06

TT.Núi Dừa 8.27 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Dừa 8.27

TT.Núi Mã Tràng 71.44 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Mã Tràng 71.44

TT.Núi Mắm 23.83 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Mắm 23.83

TT.Núi Thiểm Khê 72.08 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Núi Thiểm Khê 72.08

TT.Săn Gôn 13.8 Khu bảo vệ 
cảnh quan TT.Săn Gôn 13.8

UBND Lưu Kiếm 6082.14 Khu bảo vệ 
cảnh quan UBND Lưu Kiếm 6082.14

Chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

4113.35 Rà soát lại Chủ rừng khác chủ 
yếu là hộ gia đình 4113.35

TP Hà Nội 5856.78 TP Hà Nội 5856.78

Trường Đại học 
Lâm nghiệp 40.19

Khu rừng ng-
hiên cứu thực 
nghiệm

Trường Đại học 
Lâm nghiệp 40.19

TTPT Lâm Ng-
hiệp Hà Nội 2101.97 RPH đầu 

nguồn
TTPT Lâm Nghiệp 
Hà Nội 2101.97

UBND xã-Thị trấn 
Xuân Mai 1.96 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thị trấn 
Xuân Mai 1.96

UBND xã-Xã Bắc 
Sơn 262.13 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Bắc 
Sơn 262.13

UBND xã-Xã 
Hiền Ninh 94.11 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hiền 
Ninh 94.11

UBND xã-Xã 
Hồng Kỳ 226 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hồng 
Kỳ 226

UBND xã-Xã 
Minh Phú 354.95 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Minh 
Phú 354.95

UBND xã-Xã 
Minh Trí 1089.56 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Minh 
Trí 1089.56

UBND xã-Xã 
Nam Phương 
Tiến

801.91 RPH đầu 
nguồn

UBND xã-Xã Nam 
Phương Tiến 801.91

UBND xã-Xã 
Nam Sơn 192.37 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Nam 
Sơn 192.37

UBND xã-Xã Phù 
Linh 75.96 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Phù 
Linh 75.96

UBND xã-Xã Phú 
Mãn 77.26 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Phú 
Mãn 77.26

UBND xã-Xã 
Quang Tiến 25.6 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Quang Tiến 25.6

UBND xã-Xã Tân 
Minh 4.8 Rà soát lại UBND xã-Xã Tân 

Minh 4.8

UBND xã-Xã Tân 
Tiến 0.2 Rà soát lại UBND xã-Xã Tân 

Tiến 0.2

UBND xã-Xã Tiên 
Dược 56.06 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Tiên 
Dược 56.06

UBND xã-Xã Tiến 
Xuân 0.16 Rà soát lại UBND xã-Xã Tiến 

Xuân 0.16

UBND xã-Xã Trần 
Phú 86.28 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Trần 
Phú 86.28

Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

258.21 Rà soát lại
Các chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

258.21
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Bảng 4. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Bắc Trung Bộ

Chủ rừng Diện tích Chuyển loại 
rừng Chủ rừng Diện tích

1_Hà Tĩnh 1050.52 Hà tĩnh 1050.52

BQLRPH Hồng 
Lĩnh 88.38 RPH đầu 

nguồn
BQLRPH Hồng 
Lĩnh 88.38

BQLRPH Ngàn 
Phố 8.31 RPH đầu 

nguồn
BQLRPH Ngàn 
Phố 8.31

UBND xã-Thị 
trấn Xuân An 25.75 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thị trấn 
Xuân An 25.75

UBND xã-Xã Cỗ 
Đạm 50.18 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cỗ 
Đạm 50.18

UBND xã-Xã Kỳ 
Hà 18.07 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Kỳ 
Hà 18.07

UBND xã-Xã Kỳ 
Khang 102.14 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Kỳ 
Khang 102.14

UBND xã-Xã Kỳ 
Ninh 348.54 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Kỳ 
Ninh 348.54

UBND xã-Xã 
Thịnh Lộc 91.87 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Thịnh Lộc 91.87

Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

317.28 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

317.28

2_Nghệ An 7821.01 2_Nghệ An 7821.01

BQLRPH Nghi 
Lộc 5038.22

RPH đầu 
nguồn, rà soát 
lại diện tích 
RPH ven biển

BQLRPH Nghi 
Lộc 5038.22

BQLRPH Quỳnh 
Lưu 557.14

RPH đầu 
nguồn, rà soát 
lại diện tích 
RPH ven biển

BQLRPH Quỳnh 
Lưu 557.14

Công ty cổ phần 
Cây xanh 60.7 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Công ty cổ phần 
Cây xanh 60.7

UBND Xã-Diễn 
Phú 226.48 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Diễn 
Phú 226.48

UBND Xã-Diễn 
Trung 4.86 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Diễn 
Trung 4.86

UBND Xã-Hưng 
Tây 107.96 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Hưng 
Tây 107.96

UBND Xã-Hưng 
Yên Nam 87.24 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Hưng 
Yên Nam 87.24

UBND Xã-Nghi 
Công Bắc 108.83 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Công Bắc 108.83

UBND Xã-Nghi 
Công Nam 105.39 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Công Nam 105.39

UBND Xã-Nghi 
Đồng 16.07 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Đồng 16.07

UBND Xã-Nghi 
Hưng 46.27 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Hưng 46.27

UBND Xã-Nghi 
Kiều 43.48 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Kiều 43.48

UBND Xã-Nghi 
Lâm 19.33 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Lâm 19.33

UBND Xã-Nghi 
Quang 16.15 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Quang 16.15

UBND Xã-Nghi 
Thiết 49.58 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Thiết 49.58

UBND Xã-Nghi 
Tiến 20.28 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Tiến 20.28

UBND Xã-Nghi 
Văn 9.19 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Văn 9.19

UBND Xã-Nghi 
Xá 15.74 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Xá 15.74

UBND Xã-Nghi 
Yên 48.18 RPH đầu 

nguồn
UBND Xã-Nghi 
Yên 48.18

Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

1505.88 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

1505.88

3_Quảng Trị 85.60 3_Quảng Trị 85.60

Cty TNHH MTV 
LN đường 9 53.85 RPH đầu 

nguồn
Cty TNHH MTV 
LN đường 9 53.85
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Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

31.75 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

31.75

4_Thanh Hóa 2462.57 4_Thanh Hóa 2462.57

TT NC-UD-KH 
Lâm Nghiệp 513.82 RDD thực ng-

hiệm NCKH
TT NC-UD-KH 
Lâm Nghiệp 513.82

UBND xã-Xã Hà 
Bình 10.88 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Bình 10.88

UBND xã-Xã Hà 
Đông 45.88 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Đông 45.88

UBND xã-Xã Hà 
Lai 24.97 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Lai 24.97

UBND xã-Xã Hà 
Lâm 87.49 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Lâm 87.49

UBND xã-Xã Hà 
Lĩnh 4.08 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Lĩnh 4.08

UBND xã-Xã Hà 
Long 94.63 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Long 94.63

UBND xã-Xã Hà 
Ninh 5.43 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Ninh 5.43

UBND xã-Xã Hà 
Phú 19.01 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Phú 19.01

UBND xã-Xã Hà 
Sơn 122.83 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hà 
Sơn 122.83

UBND xã-Xã 
Nghi Sơn 17.86 Khu bảo vệ 

cảnh quan
UBND xã-Xã Nghi 
Sơn 17.86

UBND xã-Xã 
Tân Khang 56.16 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Tân 
Khang 56.16

UBND xã-Xã 
Tân Thọ 9.84 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Tân 
Thọ 9.84

UBND xã-Xã 
Thăng Bình 7.98 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Thăng Bình 7.98

Trại giam Thanh 
Phong 118.9 RPH đầu 

nguồn
Trại giam Thanh 
Phong 118.90

Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

1322.81 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

1322.81

Bảng 5. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Nam Trung Bộ

TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ

DIỆN 
TÍCH

TỈNH/CHỦ QUẢN 
LÝ DIỆN TÍCH

1_Bình Định 3732,53 1_Bình Định 3732,53

BQLRPH 
Hoài Nhơn 523,86 RPH đầu 

nguồn
BQLRPH 
Hoài Nhơn 523,86

CTy TNHH LN 
Quy Nhơn 2679,71 RPH đầu 

nguồn
CTy TNHH LN 
Quy Nhơn 2679,71

Đơn vị Quân đội 0,37 RPH chắn gió 
chắn cát bay Đơn vị Quân đội 0,37

Khu ST Cồn 
Chim DTN 2,87 RPH chắn gió 

chắn cát bay
Khu ST Cồn Chim 
DTN 2,87

UBND phường-P. 
B T Xuân 9,8 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND phường-P. 
B T Xuân 9,8

UBND phường-P. 
Đống Đa 50,5 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND phường-P. 
Đống Đa 50,5

UBND phường-P. 
L H Phong 2,93 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND phường-P. 
L H Phong 2,93

UBND phường-P. 
Ngô Mây 12,63 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND phường-P. 
Ngô Mây 12,63

UBND phường-P. 
Quang Trung 441,03 RPH đầu 

nguồn
UBND phường-P. 
Quang Trung 441,03

UBND xã-Mỹ Cát 1,78 RPH chắn gió 
chắn cát bay UBND xã-Mỹ Cát 1,78

UBND xã-Mỹ 
Chánh 0,47 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Mỹ 
Chánh 0,47

UBND xã-Phước 
Sơn 6,37 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phước 
Sơn 6,37

UBND xã-Phước 
Thuận 0,21 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phước 
Thuận 0,21

2_Khánh Hòa 5446,53 2_Khánh Hòa 5446,53

BCHQS tỉnh 
Khánh Hòa 102,5 RPH chắn gió 

chắn cát bay
BCHQS tỉnh 
Khánh Hòa 102,5

CT TNHH DL Trí 
Nguyên 14,19 RPH chắn gió 

chắn cát bay
CT TNHH DL Trí 
Nguyên 14,19
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CTy TNHH 
VINPEARL Nha 
Trang

19,95 RPH chắn gió 
chắn cát bay

CTy TNHH VIN-
PEARL Nha Trang 19,95

UBND xã-Cam 
An Nam 170,45 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Cam An 
Nam 170,45

UBND xã-Cam 
Phước Đông 476,14 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Cam 
Phước Đông 476,14

UBND xã-Cam 
Thành Nam 113,56 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Cam 
Thành Nam 113,56

UBND xã-P. Cam 
Lộc 3,58 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Cam 
Lộc 3,58

UBND xã-P. Cam 
Phú 114,66 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Cam 
Phú 114,66

UBND xã-P. Cam 
Phúc Bắc 92,13 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Cam 
Phúc Bắc 92,13

UBND xã-P. Cam 
Phúc Nam 105,91 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Cam 
Phúc Nam 105,91

UBND xã-P. Vĩnh 
Hải 65,52 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Vĩnh 
Hải 65,52

UBND xã-P. Vĩnh 
Hòa 263,88 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Vĩnh 
Hòa 263,88

UBND xã-P. Vĩnh 
Nguyên 2466,33 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. Vĩnh 
Nguyên 2466,33

UBND xã-Phước 
Đồng 487,93 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phước 
Đồng 487,93

UBND xã-Vĩnh 
Lương 196,19 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Vĩnh 
Lương 196,19

Chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

753,61 Rà soát lại
Chủ rừng khác 
chủ yếu là hộ gia 
đình

753,61

2_Ninh Thuận 14432,16 2_Ninh Thuận 14432,16

BQLRPHVB 
Thuận Nam 13467,14 RPH chắn gió 

chắn cát bay
BQLRPHVB 
Thuận Nam 13467,14

UBND xã-Tri Hải 28,29 RPH chắn gió 
chắn cát bay UBND xã-Tri Hải 28,29

UBND xã-Vĩnh 
Hải 936,73 RPH chắn gió 

chắn cát bay UBND xã-Vĩnh Hải 936,73

3_Phú Yên 741,68 3_Phú Yên 741,68

BCH Quân sự 
Tỉnh Phú Yên 535,53 RPH chắn gió 

chắn cát bay
BCH Quân sự 
Tỉnh Phú Yên 535,53

UBND xã-Bình 
Kiến 34,61 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Bình 
Kiến 34,61

UBND xã-Hòa 
Kiến 82,44 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Hòa 
Kiến 82,44

UBND xã-
Phường 9 50,96 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phường 
9 50,96

Các chủ rừng 
khác là hộ gia 
đình

38,14 Rà soát lại Các chủ rừng 
khác là hộ gia đình 38,14

5_Quảng Nam 6,15 5_Quảng Nam 6,15

UBND xã-P. An 
Phú 6,15 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-P. An 
Phú 6,15

6_Quảng Ngãi 879,86 6_Quảng Ngãi 879,86

TT kỹ thuật NLN 
Dung Quất 261,89 RPH chắn gió 

chắn cát bay
TT kỹ thuật NLN 
Dung Quất 261,89

UBND 
Phường-P.
Trương Quang 
Trọng

32,58 RPH chắn gió 
chắn cát bay

UBND Phường-P.
Trương Quang 
Trọng

32,58

UBND thị trấn-
TT.Châu ổ 2,95 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND thị trấn-TT.
Châu ổ 2,95

UBND xã-An 
Bình 10,39 RPH chắn gió 

chắn cát bay UBND xã-An Bình 10,39

UBND xã-An Hải 31,46 RPH chắn gió 
chắn cát bay UBND xã-An Hải 31,46

UBND xã-An 
Vĩnh 8,5 RPH chắn gió 

chắn cát bay UBND xã-An Vĩnh 8,5

UBND xã-Bình 
Chương 3,34 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Bình 
Chương 3,34

UBND xã-Bình 
Tân 17,93 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Bình 
Tân 17,93
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UBND xã-Bình 
Thanh Đông 14,44 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Bình 
Thanh Đông 14,44

UBND xã-Bình 
Thuận 89,22 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Bình 
Thuận 89,22

UBND xã-Bình 
Trị 43,38 RPH chắn gió 

chắn cát bay UBND xã-Bình Trị 43,38

UBND xã-Đức 
Thạnh 17,45 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Đức 
Thạnh 17,45

UBND xã-Hành 
Đức 21,85 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Hành 
Đức 21,85

UBND xã-Nghĩa 
Kỳ 106,42 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Nghĩa 
Kỳ 106,42

UBND xã-Phổ 
Châu 0,97 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phổ 
Châu 0,97

UBND xã-Phổ 
Minh 35,21 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Phổ 
Minh 35,21

UBND Xã-Tịnh 
ấn Đông 25,54 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND Xã-Tịnh ấn 
Đông 25,54

UBND xã-Tịnh 
Phong 3,51 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-Tịnh 
Phong 3,51

UBND xã-TT.Đức 
Phổ 24,84 RPH chắn gió 

chắn cát bay
UBND xã-TT.Đức 
Phổ 24,84

Các chủ rừng 
khác là hộ gia 
đình

127,99 Rà soát lại Các chủ rừng 
khác là hộ gia đình 127,99

TỔNG DT 25238,91 TỔNG DT 25238,91

Bảng 6. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Tây Nguyên

TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH CHUYỂN  

LOẠI RỪNG
TỈNH/CHỦ QUẢN 

LÝ DIỆN TÍCH

1_Đắk Lắk 19127,91 1_Đắk Lắk 19127,91

CD Buôn Hàng 
Năm 847,26 RPH đầu 

nguồn
CD Buôn Hàng 
Năm 847,26

CD Buôn Kiều 92,83 RPH đầu 
nguồn CD Buôn Kiều 92,83

CTLN_CHUM-
ALANH 3087,44 RPH đầu 

nguồn
CTLN_CHUM-
ALANH 3087,44

CTMTDT 111,86 RPH đầu 
nguồn CTMTDT 111,86

CTy Môi trường 13,12 RPH đầu 
nguồn CTy Môi trường 13,12

Trung Đoàn 584 8,01 RPH đầu 
nguồn Trung Đoàn 584 8,01

Trường QSĐP 22,09 RPH đầu 
nguồn Trường QSĐP 22,09

UBND xã-
Phường Ea Tam 160,32 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Phường 
Ea Tam 160,32

UBND xã-Thị 
trấn Ea Pốk 18,62 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thị trấn 
Ea Pốk 18,62

UBND xã-Thị 
trấn Quảng Phú 38,88 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Thị trấn 
Quảng Phú 38,88

UBND xã-Xã 
Cư Bông 66,42 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cư 
Bông 66,42

UBND xã-Xã 
Cư Drăm 3,12 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cư 
Drăm 3,12

UBND xã-Xã 
Cư Jang 11,7 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cư 
Jang 11,7

UBND xã-Xã 
Cư M'Lan 8,92 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cư 
M'Lan 8,92

UBND xã-Xã 
Cư Pui 327,03 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Cư 
Pui 327,03
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UBND xã-Xã 
Đắk Phơi 1450,42 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Đắk 
Phơi 1450,42

UBND xã-Xã 
Dray Sáp 17,6 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Dray 
Sáp 17,6

UBND xã-Xã Ea 
Kao 25,45 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Ea 
Kao 25,45

UBND xã-Xã Ea 
Na 49,17 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Ea 
Na 49,17

UBND xã-Xã Ea 
Tam 4,63 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Ea 
Tam 4,63

UBND xã-Xã 
Hòa Phong 5,89 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hòa 
Phong 5,89

UBND xã-Xã 
Hòa Thắng 4,33 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Hòa 
Thắng 4,33

UBND xã-Xã 
Krông Na 0,15 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Krông Na 0,15

UBND xã-Xã 
Krông Nô 7291,39 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Krông Nô 7291,39

UBND xã-Xã 
Yang Mao 4685,18 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã Yang 
Mao 4685,18

Nhóm hộ (nhiều 
nhóm hộ cộng 
đồng)

630,14
RPH nguồn 
nước cộng 
đồng

Nhóm hộ (nhiều 
nhóm hộ cộng 
đồng)

630,14

Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

145,94 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu là 
hộ gia đình

145,94

2_Đắk Nông 329,61 2_Đắk Nông 329,61

BQLRPH vành 
đai biên giới 8,04 RPH vành đai 

biên giới
BQLRPH vành đai 
biên giới 8,04

UBND xã-Xó 
Nõm N'Jang 216,14 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xó Nõm 
N'Jang 216,14

UBND xã-Xã 
Trường Xuân 105,43 RPH đầu 

nguồn
UBND xã-Xã 
Trường Xuân 105,43

3_Lâm Đồng 16840,71 3_Lâm Đồng 16840,71

Bệnh viện Hoàn 
Mỹ 19,7 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Bệnh viện Hoàn 
Mỹ 19,7

Bệnh viện Hồng 
Đức 32,46 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Bệnh viện Hồng 
Đức 32,46

BQL KDL Hồ 
Tuyền Lâm 1092,67 Khu bảo vệ 

cảnh quan
BQL KDL Hồ 
Tuyền Lâm 1092,67

BQLR Lâm Viên 10959,77 Khu bảo vệ 
cảnh quan BQLR Lâm Viên 10959,77

BQLRPH D'Ran 958,6 Khu bảo vệ 
cảnh quan BQLRPH D'Ran 958,6

BQLRPH Tà 
Nung 3369,12 Khu bảo vệ 

cảnh quan BQLRPH Tà Nung 3369,12

Học Viện Lục 
Quân 244,46 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Học Viện Lục 
Quân 244,46

Thiền viện Trúc 
Lâm 15,58 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Thiền viện Trúc 
Lâm 15,58

Trường Đại học 
YERSIN Đà Lạt 18,87 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Trường Đại học 
YERSIN Đà Lạt 18,87

TT ứng dụng kỹ 
thuật hạt nhân 96,82 Khu bảo vệ 

cảnh quan
TT ứng dụng kỹ 
thuật hạt nhân 96,82

Đồi Dã Chiến 17,63 Rà soát lại Đồi Dã Chiến 17,63

Nhà máy nước 
Tuyền Lâm 1,62 Rà soát lại Nhà máy nước 

Tuyền Lâm 1,62

Trường trung 
cấp du lịch 7,4 Rà soát lại Trường trung cấp 

du lịch 7,4

TT ứng dụng Kỹ 
Thuật N.N 0,39 Rà soát lại TT ứng dụng Kỹ 

Thuật N.N 0,39

TTPT Quỹ đất 
tỉnh Lâm Đồng 5,62 Rà soát lại TTPT Quỹ đất tỉnh 

Lâm Đồng 5,62

TỔNG DT 36298,23 TỔNG DT 36298,23
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Bảng 8. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH CHUYỂN 

LOẠI RỪNG
TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH

1_Bến Tre 50,48 1_Bến Tre 50,48

Phân khu PH 
Ba Tri 50,48 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Phân khu PH 
Ba Tri 50,48

2_Đồng Tháp 1034,24

BQLRPH Phú 
Cường 173,28 Khu bảo vệ 

cảnh quan

Các chủ rừng 
khác chủ yếu 
là hộ gia đình

860,96 Rà soát lại

3_Long An 2139,77

LN Đồng Tháp 
4 1533,54 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Công ty LN 
Đồng Tháp VI 1533,54

Phòng kinh 
tế thị xã Kiến 
Tường

72,39 RPH nguồn 
nước CĐ

Phòng kinh 
tế thị xã Kiến 
Tường

72,39

Phòng nông 
nghiệp huyện 
Cần Đước

0,36 Rà soát lại
Phòng nông 
nghiệp huyện 
Cần Đước

0,36

Phòng nông 
nghiệp huyện 
Mộc Hóa

51,22 Khu bảo vệ 
cảnh quan

Phòng nông 
nghiệp huyện 
Mộc Hóa

51,22

Phòng nông 
nghiệp huyện 
Vĩnh Hưng

38,06 Khu bảo vệ 
cảnh quan

Phòng nông 
nghiệp huyện 
Vĩnh Hưng

38,06

Trại giam 
thạnh hòa 444,2 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Trại giam 
thạnh hòa 444,2

4_Sóc Trăng 300,77 Rà soát lại 4_Sóc Trăng 300,77

Khu DTLS 
Căn cứ Tỉnh 300,77 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Khu DTLS 
Căn cứ Tỉnh 300,77

Bảng 7. Đề xuất chuyển loại RPH bảo vệ môi trường Vùng Đông Nam Bộ

TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH CHUYỂN 

LOẠI RỪNG
TỈNH/CHỦ 
QUẢN LÝ DIỆN TÍCH

1_Đồng Nai 10094,04 1_Đồng Nai 10094,04

BQLRPH Cần 
Giờ 2616,77 RPH chắn 

sóng lấn biển
BQLRPH Cần 
Giờ 2616,77

BQLRPH Long 
Thành 7260,28 RPH chắn 

sóng lấn biển
BQLRPH Long 
Thành 7260,28

Trung tâm LN 
Biên Hòa 216,99 Rà soát lại Trung tâm LN 

Biên Hòa 216,99

2_Thành Phố 
Hồ Chí Minh 35068,2 2_Thành Phố 

Hồ Chí Minh 35068,2

BQL công viên 
văn hóa lịch 
sử

21,56 Khu bảo vệ 
cảnh quan

BQL công viên 
văn hóa lịch 
sử

21,56

BQLRPH Bình 
Chánh - Củ 
Chi

295,2 Khu bảo vệ 
cảnh quan

BQLRPH Bình 
Chánh - Củ 
Chi

295,2

BQLRPH Cần 
Giờ 34692,29 Vườn quốc gia BQLRPH Cần 

Giờ 34692,29

Khu DTLS Địa 
đạo Củ Chi 59,15 Khu bảo vệ 

cảnh quan
Khu DTLS Địa 
đạo Củ Chi 59,15

TỔNG DT 45162,24 TỔNG DT 45162,24
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5_Tiền Giang 107,6 5_Tiền Giang 107,6

BQLRPH khu 
bảo tồn sinh 
thái Đồng 
Tháp Mười

107,6 Khu bảo vệ 
cảnh quan

BQLRPH khu 
bảo tồn sinh 
thái Đồng 
Tháp Mười

107,6

6_Trà Vinh 19166,42 6_Trà Vinh 19166,42

UBND Thị trấn 
Long Thành 8,13 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND Thị trấn 
Long Thành 8,13

UBND Xã Dân 
Thành 536,83 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND Xã Dân 
Thành 536,83

UBND Xã 
Đông Hải 717,47 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND Xã 
Đông Hải 717,47

UBND Xã 
Hiệp Thạnh 495,41 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND Xã 
Hiệp Thạnh 495,41

UBND xã 
Long Hữu 265,68 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND xã 
Long Hữu 265,68

UBND Xã 
Long Khánh 2096,43 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND Xã 
Long Khánh 2096,43

UBND xã 
Long Toàn 210,74 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND xã 
Long Toàn 210,74

UBND xã 
Long Vĩnh 1012,24 RPH chắn 

sóng lấn biển
UBND xã 
Long Vĩnh 1012,24

UBND Xã 
Trường Long 
Hòa

409,22 RPH chắn 
sóng lấn biển

UBND Xã 
Trường Long 
Hòa

409,22

Các chủ rừng 
khác chủ yếu 
là hộ gia đình

13414,27 Rà soát lại
Các chủ rừng 
khác chủ yếu 
là hộ gia đình

13414,27

TỔNG DT 22799,28 TỔNG DT 22799,28
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Phụ lục 2. Tóm tắt nội dung và các thông tin làm việc với các bên liên quan

I. HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẶC DỤNG HÀ NỘI

06/4/2021

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng – Giám đốc

* Yêu cầu gửi dự thảo phương án quản lý rừng bền vững; lịch sử hình thành BQL và cơ cấu 
tổ chức của BQL mới.

* Thông tin chung:

 - Cơ quan có 87 cán bộ, công nhân viên.

 - Đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều khu rừng của Hà Nội. Nhưng chưa sáp 
nhập xong giữa BQL Sóc Sơn với BQLR phòng hộ đặc dụng Hà Nội. Đã có thời, đơn vị 
trực thuộc doanh nghiệp.

 - Hiện đơn vị chưa được giao đất và giao rừng (chưa có bất cứ quyết định nào của thành 
phố). Thành phố đã có chỉ đạo giao cho Sở TN&MT đo đạc để giao đất từ 2018 nhưng 
đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. 

 - Việc quy định xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững riêng biệt với đề án phát triển 
du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

 - Các dự án phát triển trong khu vực từ trước đến nay thường không được thông qua bởi 
BQL mà được chỉ đạo và phê duyệt từ cấp trên. Đến nay Luật Lâm nghiệp giao quyền 
cho đơn vị được ký thoả thuận cho thuê môi trường rừng.

 - Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT là mô hình tổ chức tốt nhất vì Sở có chuyên môn 
nên chỉ đạo phù hợp, các kế hoạch được Sở thông qua nhanh chóng. Từ đó mới có 
các nguồn vốn đầu tư. Nên thống nhất đầu mối ngành lâm nghiệp nên trực thuộc Sở 
NN&PTNT không nên trực thuộc Kiểm lâm. Nếu BQL có hạt kiểm lâm thì hoạt động sẽ 
hiệu quả hơn. Kiểm lâm hiện nằm ngoài ban nên như người ngoài cuộc, khi cháy rừng 
chỉ đến xem chứ không đến chữa.

 - Các thanh tra kiểm tra trong những năm qua là do tồn tại trong việc giao đất giao rừng 
của địa 

 - Các mối đe doạ:

 + Cháy rừng: Các trường bắn gây cháy rừng, năm 2020 làm cháy nhiều lần, nhưng 
không ai xử phạt được bộ đội (Cần quy hoạch các trường bắn). Ý thức người dân, 
dân du lịch gây cháy rừng nhưng ít hơn.

 + Các dự án du lịch bảo vệ rừng tốt, cụ thể như dự án bà Nga dự án sân gôn (ngân 
hàng BRG).

 + Chuyển mục đích sử dụng rừng: hiện đang có 5 quy hoạch chồng chéo nhau: quân 
đội, du lịch, đất ở nông thôn… 

 + Chồng lấn sổ lâm bạ của người dân, những sổ này được mua bán trao tay qua nhiều 
chủ chỉ được chứng nhận bởi UBND xã.

 - Phát triển rừng:

 + Trồng được rừng thì bảo vệ được

 + Chăn nuôi dưới tán rừng vướng quy định chuồng trại

 + Giáo dục, trải nghiệm phát triển tốt

 - Chính sách:

 + Công nhân tham gia chữa cháy không có công chữa cháy, nhưng kiểm lâm và người 
thuê ngoài có. Người nhận khoán tham gia chữa cháy trên diện tích của người khác 
không được tính công

 - Chi trả dịch vụ môi trường rừng: chưa được chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhiều nơi tổ 
chức du lịch trong rừng của Ban thu tiền của khách 50.000 đồng/ vé nhưng chưa đóng 
góp. Giáo dục môi trường của doanh nghiệp mỗi năm thu hơn 20 tỷ chưa đóng góp 
cho dịch vụ môi trường rừng. Thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án chi trả dịch vụ môi 
trường rừng nhưng Sóc Sơn không có.

 - Khoán bảo vệ rừng: cho người dân địa phương theo 168 cá nhân 15 ha, hộ gia đình 30 ha, 
nên phải chia nhỏ thành ra phải quản lý nhiều đầu mối. Kinh phí khoán 1,1 triệu/ ha/ năm. 

 - Thành lập đội bảo vệ rừng chuyên trách. Dưới đội cơ động và trạm bảo vệ rừng là các 
chủ nhận khoán bảo vệ rừng.

 - Hàng năm có buổi tổng kết cuối năm giữa các bên liên quan và cộng đồng

* Hệ thống rừng phòng hộ Sóc Sơn

 - Quan điểm không chuyển sang rừng đặc dụng vì từ trước tới nay chưa bao giờ là rừng 
đặc dụng. Nên đưa vào rừng phòng hộ đầu nguồn

 - Công bố hiện trạng rừng là 3.200 ha chỉ cần giữ lại diện tích này. Tuy nhiên chưa được đo 
đạc. Tiến tới cần đo đạc đầy đủ.

 - Tổng cục Lâm nghiệp nên có cuộc khảo sát và có văn bản gửi Hà Nội về vấn đề giao đất 
giao rừng cho ban quản lý và đo đạc diện tích, cắm mốc ranh giới.

 - Hiện có khoảng hơn 100 ha có quyết định mở rộng trung tâm cứu hộ, sân golf. Nhiều dự 
án khác sẽ đang được khảo sát. Các dự án không chuyển mục đích sử dụng rừng sẽ cho 
thuê môi trường rừng.

 - Diện tích cáp treo thì chi trả dịch vụ môi trường rừng như thế nào.

 - Nhiều diện tích đất đai xung quanh rừng đang sốt giá vì những người mua nhà ở hoặc đầu 
tư đều muốn mua đất có view rừng.

 - LSNG rất ít và không hiệu quả vì rừng thông. Những nơi không có du lịch thì đang được 
cải tạo rừng thông thành rừng cây bản địa.
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*Hệ thống rừng đặc dụng Hương Sơn

 - Hiện nay khu này chỉ được coi là rừng đặc dung chưa được phân loài trong hệ thống 
rừng đặc dụng.

 - Đã có ranh giới nhưng cũng mới chỉ đang làm các thủ tục giao cho Ban

 - Diện tích hiện tại là 3.400 ha nên sắp xếp thành khu bảo vệ cảnh quan trong hệ thống 
rừng đặc dụng.

 - Áp lực lớn nhất là mùa lễ hội, mua bán các sản phẩm từ rừng.

 - Có quy chế phối hợp với Ban quản lý di tích lịch sử văn hoá Chùa Hương cùng với Công 
an, Quân đội, địa chính.

* Kiến nghị

 - Giao đất giao rừng cho Ban

 - Có chính sách để dân sống được từ rừng

 - Chính sách cho thuê rừng

 - Trình 1 lần Phương án QLRBV có lồng ghép đề án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trình 
1 lần.

 - Hướng dẫn mô hình kinh tế trang trại lâm nghiệp (chưa có quy định hướng dẫn), xây 
dựng nhà tạm, chuồng trại.

 - Giải quyết vấn đề nhà ở của những công nhân lâm nghiệp đã sinh sống và trồng rừng, 
trồng cây ăn quả trên đất đai đang sử dụng hiện nay. Vườn quả các hộ đang chịu chung 
chính sách của rừng phòng hộ tuy đã được giao cho các hộ để phát triển kinh tế.

II. KHẢO SÁT TẠI THÁI NGUYÊN

CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN

08/4/2021

Ông Long chi cục trưởng 
Ông Hùng – chi cục phó
Bà Thuý – trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng
Bà Duyên – phó phòng quản lý bảo vệ rừng

Ông Long

 - Xu thế chung là đưa Hồ Núi Cốc đáp ứng là rừng phòng hộ

 - Tam Đảo: Khi giao cho Thái Nguyên quản lý 1830 ha vẫn để thành rừng đặc dụng thì 
không hợp lý vì phải trừ đi khoảng 400-500 ha đất thổ cư, đất nông nghiệp. Chuyển 
thành rừng phòng hộ và bóc tách từ code 300 trở xuống

Ông Hùng

 - Xác định Núi Cốc là rừng phòng hộ đã được báo cáo và được Tổng cục Lâm nghiệp. 
Diện tích khoảng 2.700 ha.

 - Tam Đảo để thành rừng phòng hộ thì cả một quá trình dài, mục tiêu là chuyển thành 
rừng phòng hộ

Bà Thuý

 - Tỉnh đang rà soát diện tích rừng Núi Cốc đưa thành rừng phòng hộ. Diện tích khoảng 
2.700 ha.

 - Tam Đảo: 1820ha nếu chuyển thành rừng đặc dụng thì sẽ phức tạp, không cần chuyển 
về địa phương. Đang rà soát lại để để đưa thành rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất 
nông nghiệp.

 - Quy hoạch khu Tam Đảo đưa ra thì có cơ sở pháp lý không

Bà Duyên:

 - Tam Đảo: chưa có ý kiến của Thủ tướng, chưa bàn giao vậy đưa vào quy hoạch quốc 
gia có phù hợp không? Vậy có phương án nào cho phù hợp. 

Ông Thọ

 - Trao đổi về 1.820 ha của VQG Tam Đảo, khi rà soát thì hiện trạng vẫn do VQG quản 
lý, nhưng đề xuất đưa về Thái Nguyên và chú thích theo chỉ đạo rà soát của Chính phủ 
của giai đoạn trước

Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Thái Nguyên

08/4/2021

Lịch Giám đốc 
Tuyên – Phó giám đốc

Đề nghị cung cấp tài liệu:

 - Hệ thống diện tích các khu rừng đặc dụng và phòng hộ sau khi rà soát từ ngày 10/4/2021.

 - Các số liệu khác liên quan: Quyết định thành lập BQL RDD-PH, Phương án sắp xếp tổ 
chức bộ máy.

Một số nội dung thảo luận chung

 - Quản lý rừng trước đây còn lỏng lẻo nên diện tích rừng từ 6000 ha là rừng phòng hộ hiện 
nay chỉ còn khoảng hơn 2.700 ha.

 - Sau khi bàn giao cho BQL RDD&PH Thái Nguyên thì phải rà soát lại.

 - Trước đây là rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, sau này thành lập lại là rừng phòng hộ môi 
trường Hồ Núi Cốc. Nhưng thực tế đây là rừng phòng hộ đầu nguồn của Hồ Núi Cốc phù 
hợp với Khoản 1 Điều 7 Nghị định 156.
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 - Diện tích rừng chủ yếu là rừng keo trồng, có khoảng gần 200 ha rừng tự nhiên nhưng là 
rừng thứ sinh phục hồi sau nương rãy nghèo về đa dạng sinh học. Đây cũng là các khu 
vực rừng tự nhiên ít có giá trị không nhất thiết phải thành lập rừng đặc dụng

 - Hiện nay diện tích chồng chéo quy hoạch trong khu vực giữa quản lý của người dân và 
ban quản lý rừng phòng hộ rất nhiều, chỉ còn khoảng 1.658,73 ha.

 - Rừng phòng hộ môi trường Hồ Núi Cốc được sáp nhập với khu Bảo tồn thiên nhiên Thần 
Sa Phượng Hoàng thành Ban quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ Thái Nguyên. Trước 
đây ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, nay sau khi sáp nhập 
được chuyển trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Sau khi sáp nhập rừng phòng hộ và rừng đặc dụng vào cùng một ban, thì công tác bảo vệ 
rừng không bị vướng mắc, nhưng việc rà soát diện tích chưa hoàn thành nên chưa xác 
định ranh giới Hồ Núi Cốc. Các hoạt động chủ yếu là công tác bảo vệ, giảm bớt chuyên 
môn về bảo tồn.

 - Hiện nay đã thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, chuyển toàn bộ kiểm lâm cũ 
của Ban quản lý Thần Sa – Phượng Hoàng sang Hạt Kiểm lâm Võ Nhai. Xây dựng quy 
chế phối hợp giữa Ban quản lý và Kiểm lâm.

Đề xuất:

 - Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng thành Khu dự trữ thiên nhiên 
Thần Sa - Phượng Hoàng trong quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

 - Chuyển khu rừng rừng phòng hộ môi trường Hồ Núi Cốc thành rừng phòng hộ đầu nguồn 
Hồ Núi Cốc (trong quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia) nằm trong Ban quản lý rừng đặc dụng, 
phòng hộ Thái Nguyên.

 - Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ quản lý 2 khu vực: Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa 
Phượng Hoàng (theo khoản 2 Điều 6) và Khu rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Núi Cốc.

 - Thành lập Trạm bảo vệ số 3 để bảo vệ khu rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Núi Cốc (đã có 
Quyết định của Tỉnh)

Một số vướng mắc về quản lý:

 - Khoảng cách tương đối xa;

 - Lực lượng cán bộ Khu rừng phòng hộ thiếu chuyên môn về đa dạng sinh học và bảo tồn 
thiên nhiên; trong khi lực lượng khu bảo tồn chưa am hiểu về rừng phòng hộ.

 - Ranh giới chưa hoàn thiện, nhiều tranh chấp trong sử dụng đất ở các khu vực rừng phòng 
hộ Hồ Núi Cốc. Theo quy hoạch rừng phòng hộ có tới gần 4.000 ha rừng phòng hộ 
nhưng trong đó chỉ có 1.658,73 ha diện tích rừng không có tranh chấp.

III. KHẢO SÁT TẠI NINH BÌNH

CHI CỤC KIỂM LÂM NINH BINH

09/4/2021

ĐINH THỊ HƯỜNG phó chi cục trưởng
Nguyễn Kiên Định trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng

Cung cấp thông tin:

 - Diện tích các khu rừng phòng hộ

 - Diện tích các khu rừng đặc dụng
Thảo luận chung rừng phòng hộ

 - Rừng phòng hộ trên núi đá hơn 7.000 ha không muốn đưa vào rừng đặc dụng Vân Long 
vì còn liên quan đến sử dụng đất

 - Khi Nghị định 156 ra đời thì không có hướng dẫn cụ thể việc chuyển rừng phòng hộ môi 
trường sang các loại khác.

 - Toàn bộ các khu vực rừng phòng hộ có ban quản lý được giao khoán ổn định từ năm 
1998. Ban quản lý trực thuộc huyện.

 - Xử lý về tổ chức và chuyển hạng không rõ ràng.

 - Năm 2019 phải hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững năm 2020, nhưng không 
có hướng dẫn chuyển loại rừng cụ thể.

 - Tiêu chí thành lập khu dự trữ thiên nhiên có diện tích trên 5000 ha, nhưng không khu 
nào đáp ứng.

 - Tiêu chí phân loại đất khác nhau giữa ngành lâm nghiệp và tài nguyên môi trường. Đất 
khác có tiêu chí; đất quốc phòng tách biệt, còn Luật Lâm nghiệp có rừng trong đất quốc 
phòng (chủ rừng là quốc phòng); có các mã phụ nhưng Tài nguyên và Môi trường không 
chịu cập nhật mã phụ.

 - Thẩm quyền chuyển loại đất và loại rừng còn khác nhau giữa luật lâm nghiệp và luật đất 
đai (không có thẩm quyền chuyển loại rừng dưới 50 ha qua Hội đồng nhân dân)

 - Tiêu chí rừng phòng hộ đầu nguồn trên núi đá của Ninh Bình chưa đáp ứng tiêu chí theo 
quy định.

 - Quy hoạch lâm nghiệp phải phù hợp quy hoạch tổng thể, nhưng trong khi đó thì quy 
hoạch các ngành khác như khai thác đá, khoáng sản chồng chéo có thể mất rừng.

 - Thống nhất diện tích chân đê của rừng phòng hộ ven biển với Luật đất đai và Luật đê 
điều (tính từ mép chân đê đổ bê tông). Tình trạng quy định đấu thầu công trình lâm sinh 
không phù hợp vì thực hiện các thủ tục xong thì qua mùa trồng rừng (Cần có cơ chế đặc 
thù riêng cho lâm sinh).

Đề xuất cho rừng phòng hộ môi trường trên núi đá:

 - Chuyển hạng sang rừng phòng hộ đầu nguồn 

 - Đáp ứng các tiêu chí phòng hộ cho các sông suối và lưu vực nước trong khu vực.
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 - Thảo luận rừng đặc dụng:

 - Hoa Lư và Vân Long đang chung Ban quản lý rừng đặc dụng Vân Long và Hoa Lư.

 - Riêng Hoa Lư đã giao cho Xuân Trường trước đây khoảng gần 900 ha.

 - Hai khu này liền khoảnh, liền khu

 - Phương án quản lý rừng bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long chưa phê duyệt. 
Có khu vực tranh chấp với Hoà Bình khoảng 100 ha.

 - Tên hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, khu văn hoá lịch sử

 - Nên đổi lại là Khu bảo tồn loài và sinh cảnh đất ngập nước Vân Long, Hoa Lư giữ 
nguyên là khu bảo vệ cảnh quan Hoa Lư

Ban quản lý rừng đặc dụng Vân Long

09/4/2021

Ông Quyền Giám đốc
Ông Thiềm phó giám đốc

Cung cấp thông tin:

 - Phương án quản lý rừng bền vững

 - Cơ cấu tổ chức

Thảo luận chung

 - Tên khu rừng Vân Long có hai phần riêng biệt: rừng núi đá và đất ngập nước. Địa hình 
chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng. Chưa nghĩ đến tên mang tính đại diện.

 - Ban quản lý rừng đặc dụng bao gồm Vân Long và Hoa Lư; liền vùng nhưng mục tiêu 
khác nhau vì bảo tôn di tích văn hoá lịch sử và di sản.

 - Định hướng lâu dài mong muốn thành lập khu bảo tồn liên tỉnh Hoà Bình, Ninh Bình và 
Nam Định 

 - Ranh giới của Hoa Lư có thể mở rộng sang Nho Quan, Tam Điệp

 - Rừng phòng hộ xung quanh Vân Long không còn

 - Quá trình triển khai thực hiên có một số vướng mắc do phân loại rừng đặc dụng khác 
nhau giữa Vân Long và Hoa Lư khác nhau. Đồng thời có 900 ha thuộc doanh nghiệp 
Xuân Trường. Xuân Trường thiếu kinh nghiệm về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh 
học. Họ chỉ quan tâm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, ví dụ điển hình xây dựng đài 
kính thiên, Tam Trúc (có chuyển rừng). Không nên để Xuân Trường quản lý rừng đặc 
dụng. Có những vụ việc liên quan đến lấn chiếm rừng nhưng Xuân Trường ko muốn giải 
quyết. Nên thuê môi trường rừng.

 - Chưa có nghiên cứu nhu cầu sinh thái của Vọc, đến khi đàn vọc phát triển quá mức phải 

di dời sang Hoa Lư thì sẽ khó khăn trong quản lý nếu giao cho doanh nghiệp.

 - Ban quản lý hiện có 7 người.

 - Hiện còn tranh chấp với Hoà Bình

 - Nguồn lực về con người và tài chính hạn chế. Ninh Bình quan tâm hơn đến phát triển, 
ít quan tâm tới bảo tồn.

 - Người được hưởng du lịch hầu như không đóng góp cho bảo tồn thiên nhiên; ngược lại 
người làm bảo tồn thì không. Hiện tại khai thác du lịch do lịch sử để lại là trạm du lịch 
Vân Long, sau đó Sở Du lịch thành lập hợp tác xã du lịch Vân Long. Hợp tác xã kinh 
doanh nhưng không có đối tượng kinh doanh, đồng thời chưa chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. Hợp tác xã không phát huy được tiềm năng du lịch trong khu vực. Quá trình tổ 
chức du lịch còn mặc cho người dân, nhưng chi trả cho người dân ít, đồng thời không 
kiểm soát nên có nhiều hiện tượng người dân đòi tiền bồi dưỡng của khác (không bồi 
dưỡng thì làm chòng chành thuyền để khách sợ).

 - Quản lý ranh giới rất vất vả do diện tích đất đai giáp ranh giá trị sử dụng đất rất cao.

Đề xuất chung

 - Tên Ban quản lý rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình, quản lý 02 khu: Khu bảo tồn loài và sinh 
cảnh đất ngập nước Vân Long và Khu bảo vệ cảnh quan Hoa Lư.

 - Chuyển khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long thành Khu bảo tồn loài và sinh 
cảnh đất ngập nước Vân Long.

IV. KHẢO SÁT TẠI BÌNH ĐỊNH

CHI CỤC KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH

12/4/2021

Bảo Chi cục Trưởng
Sáu – chi cục phó
Lâm – trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng
Thuận – Chuyên viên phong QLBV&PT rừng

Cung cấp tài liệu

 - Toàn bộ hệ thống rừng đặc dụng và phòng hộ của địa phương

 - Kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng

Thảo luận chung

 - Các ban quản lý rừng phòng hộ do huyện quản lý. Đã có các cuộc hội thảo đưa về trực 
thuộc

 - Tỉnh muốn đưa khu dự trữ thiên nhiên An Toàn thành Vườn quốc gia và đưa vào quy 
hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050.
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 - Khu rừng lịch sử văn hoá cảnh quan Núi Bà hiện đang chồng chéo với diện tích di tích 
lịch sử đất nông nghiệp. Hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Cát quản lý cả rừng 
phòng hộ và rừng đặc dụng.

 - Đối với Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn, hiện đang quản lý 8,4 ngàn ha rừng phòng 
hộ trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ môi trường. Diện tích này sẽ chuyển sang rừng 
phòng hộ ven biển và đầu nguồn.

• Diện tích rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Quy Nhơn theo quyết định 
110/QĐ-UBND 2008 là 7.177 

• Theo Quy định 4854/QĐ-UBND rà soát quy hoạch 3 loại rừng thị rừng phòng hộ môi 
trường, cảnh quản thành phố Quy Nhon là khoảng 6.700 ha

• Đưa diện tích Tuy Hoà – Ghềnh Ráng thành rừng đặc dụng, còn lại toàn bộ diện tích 
rừng phòng môi trường cảnh quan, nằm trên núi nên được đưa vào diện tích rừng 
phòng hộ đầu nguồn để phòng hộ nguồn nước các khe suối, nước ngầm cho vùng 
hạ lưu. 

 - Về chuyển mục đích sử dụng rừng, Nghị định 83 nêu rõ diện tích rừng phải chuyển mục 
đích sử dụng rừng. Diện tích chưa có quyết định chuyển mục đích theo quy hoạch thì 
phải quay lại quy hoạch cũ và cần làm chuyển mục đích sử dụng đất.

Đề xuất

 - Tỉnh Bình Định sẽ có 4 khu rừng đặc dụng:

• An Toàn

• Quy Hoà – Ghền ráng: Bảo vệ cảnh quan tiêu chí a)

• Vườn Cam Nguyễn Huệ: Bảo vệ cảnh quan tiêu chí a)

• Núi Bà: quy hoạch là 8.300 ha đưa về khoảng 6.000: khu bảo vệ cảnh quan tiêu chí a)

 - Toàn bộ diện tích rừng phòng môi trường cảnh quan, nằm trên núi của thành phố Quy 
Nhơn nên được đưa vào diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn để phòng hộ nguồn nước 
các khe suối, nước ngầm cho vùng hạ lưu trong khu vực thành phố.

 - Diện tích rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan đô thị không thể chuyển thành rừng đặc 
dụng, bởi đây là những diện tích cần phải được sử dụng đa mục đích: môi trường, phát 
triển, du lịch sinh thái.

 - Các khu rừng phòng hộ khác giữ nguyên hiện trạng và đưa vào quy hoạch lâm nghiệp 
quốc gia:

• Chắn sóng lấn biển

• Chắn gió chắn cát bay

• Phòng hộ đầu nguồn.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

Ngô Văn Tỉnh: Giám đốc
Lý Văn Tám: trưởng phòng kỹ thuật
Nguyễn Duy Tân: Trưởng phòng Kế hoạch
Phạm Bá Hiếu: Cán bộ

THẢO LUẬN CHUNG

Cung cấp tài liệu:

 - Diện tích 3 loại rừng

 - Các văn bản pháp lý liên quan

Thảo luận chung

 - Công ty trực thuộc trực tiếp UBND tỉnh Bình Định. Cả 3 công ty Lâm nghiệp của tỉnh trực 
thuộc UBND tỉnh.

 - Hiện nay Công ty đã có sổ đỏ quyền sử dụng đất

 - Tỉnh đã phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

 - Hiện Công ty đã được cấp FSC trong đó có 1,4 ngàn ha rừng tự nhiên HCVF.

 - Diện tích Rừng trồng sản xuất còn hạn chế, chỉ có 1,6 ngàn ha và diện tích ngoài lâm 
nghiệp được đưa vào trồng rừng khoảng 500 ha (Vẫn thống kê diện tích đất quy hoạch 
lâm nghiệp là không phù hợp).

 - Doanh thu của Công ty khoảng 50 tỷ đồng/năm, trong đó 80-90% doanh thu được từ 
rừng trồng sản xuất. Bởi vậy, định hướng phát triển lâu dài của Công ty vẫn là trồng 
rừng sản xuất, chú trọng rừng gỗ lớn nhiều hơn với rừng ván dăm. Hiện nay rừng gỗ 
lớn chiếm khoảng 818 ha, định hướng lâu dài toàn bộ rừng trồng của Công ty sẽ kinh 
doanh gỗ lớn. 

 - Công ty đang làm dự án xây dựng nhà máy chế biến trình UBND tỉnh phê duyệt để chế 
biến gỗ lớn. Đối với cung cấp ván dăm, Công ty liên kết với 3 nhà máy dăm trong tỉnh.

 - Nhiều diện tích quy hoạch rừng đặc dụng và rừng phòng hộ là rừng trồng của dân. Sau 
khi cấp sổ đỏ cho Công ty đã tác phần diện tích của dân ra khỏi diện tích của Công ty.

 - Rừng phòng hộ của Công ty chủ yếu phòng hộ cho thành phố và khu công nghiệp Phú Tài.

 - Hiện nay Công ty chỉ có 100 ha được chi trả dịch vụ môi trường rừng chỗ nước khoáng 
Long Mỹ (chi trả được 3 triệu/ năm)

 - Định mức khoán bảo vệ rừng thấp 300.000 đồng/ha/năm không đáp ứng yêu cầu vì toàn 
bộ diện tích rừng sát dân nên dễ bị xâm hại. Khoán bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên 
trách bảo vệ rừng rừng, và hộ dân, bình quân khoảng 30-40 ha/người. Tuy nhiên một số 
nơi có điều kiện đi lại khó khăn đồng thời do kinh phí khoán quá thấp nên nhiều người 
dân đã trả lại rừng khoán bảo vệ rừng , bởi vậy công ty phải tự đảm nhận và khoán cho 
lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (90 ha/người). Bình quân lương của công ty là 8,4 
triệu/tháng; đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng khoảng 4-5 triệu/tháng.
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 - Lực lượng cán bộ, công nhân viên của Công ty thường xuyên hơn 80 người bao gồm 
hành chính, tổ chức, kế hoạch, kỹ thuật, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (28 người). 
Các hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, phục hồi rừng… được thuê khoán bên ngoài 
(công ty chủ yếu giám sát các hoạt động này).

Đề xuất giải pháp

 - Diện tích rừng đặc dụng Quy Hoà – Ghềnh Ráng

• Gần 1,5 ngàn ha: giữ nguyên là rừng đặc dụng theo điểm a) Khoản 4 (khu bảo vệ 
cảnh quan) điều 6 (Tiêu chí rừng đặc dụng) Nghị định 156, chủ yếu là Thông, Keo 
trồng không có rừng tự nhiên.

• Vườn cam Nguyễn Huệ thuộc Vĩnh Thạnh (không còn đáp ứng yêu cầu rừng đặc 
dụng). Hiện tại không còn cam nữa nên di tích gần như không còn. Hiện mới xây 
dựng di tích lịch sử Nguyễn Huệ trên đó (mới).

 - Diện tích rừng phòng hộ

• Rừng Phòng hộ môi trường, cảnh quan Quy Nhơn nên chuyển thành rừng Phòng 
hộ cho các khe suối về sông Hà Thanh, hồ Bầu Lác, hồ Phú Hoà chảy vào Sông Hà 
Thanh.

• Mô hình quản lý rừng phòng hộ hiện nay là Công ty, dưới Công ty có Ban quản lý Dự 
án rừng phòng hộ biên chế 4 người kiêm nhiệm (lương một phần lấy từ quản lý phí 
3% của khoán bảo vệ rừng, rất thấp, còn lại Công ty tự trả lương)

 - Quản lý: rừng phòng hộ và đặc dụng vẫn nên do Công ty quan lý dưới dạng dịch vụ 
công. Mô hình đặc biệt chưa có công ty nào quản lý cả 3 loại rừng

 - Trồng rừng thay thế, trồng rừng từ dự án bảo vệ và phát triển rừng.

• Hiện trồng thông và keo

• Có thể phát băng trồng cây bản địa với kỹ thuật đào hố rộng, bón phân, trồng xen 
giữa các cây Thông và Keo thì đáp ứng yêu cầu phòng hộ. Có thể trồng Sao đen, 
Dầu rái, Dầu đọt tím.

• Hàng năm trồng rừng khoảng 50 ha cho rừng phòng hộ và đặc dụng, định mức trồng 
rừng thay thế khoảng 81 triệu đồng/ha.

Ban quản lý rừng phòng hộ Phà Cát

Hồ Đăng Bình – Phó giám đốc
Lê Hoàng Nam – Phó giám đốc
Huỳnh Cẩm Đường- Phòng Kế hoạch
Phạm Hữu Quyền – Phòng Kỹ thuật

Tài liệu:

 - Tình hình của Ban

 - Diện tích các loại rừng

Thảo luận:

 - Ban quản lý rừng phòng hộ trực thuộc trực tiếp UBND huyện. Ưu điểm về mặt địa bàn 
gần gũi và báo cáo kịp thời, được địa phương ủng hộ hơn, kế hoạch lương được phê 
duyệt ngay từ đầu năm. Nhược điểm là do vừa chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Sở vừa 
quản lý hành chính của chính quyền địa phương; kinh phí và các chế độ của người lao 
động được quan tâm hơn.

 - Ban quản lý có 3 loại rừng, trong đó rừng sản xuất chỉ có 8,41 ha. Tới đây chuyển loại 
rừng này chuyển sang đất khác.

 - Kinh phí cho các hoạt động quản lý bao gồm:

• Khoán bảo vệ rừng: 10.894 ha theo định mức 300.000/ ha, cấp cho các hộ dân.

• Kinh phí cấp 7% cho công tác nghiệm thu, kiểm tra kết quả bảo vệ rừng cho BQL

• Trồng rừng năm 2019 khoảng 1 tỷ 30 triệu/ha, năm 2020 chưa thống nhất được diện 
tích trồng rừng.

 - Diện tích đất của BQL chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 - Theo Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156 thì ngoài rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thì 
nơi nào đủ tiêu chí thành rừng là rừng sản xuất.

 - Ban quản lý đã làm việc với tư vấn và xác định vùng xung yếu nằm trong đặc dụng và 
phòng hộ còn lại nếu không nằm trong lưu vực thì đưa ra thành rừng sản xuất để giao 
cho người dân sản xuất.

 - Đất trống 1, đất trống 2 chồng chéo 100 ha trong lòng hồ thuỷ lợi Hồ Cát Sơn, đất nông 
nghiệp có ruộng được quy hoạch là rừng phòng hộ. Loại này còn chồng lấn đang được 
rà soát đưa ra diện tích rừng phòng hộ (diện tích rừng trồng). Việc xác định rừng khó 
khăn (vì người dân sản xuất lâu đời) – quy hoạch phòng hộ đầu nguồn.

 - Khu vực Núi Bà là rừng môi trường cảnh quan Núi Bà, bảo vệ di tích lịch sử kháng chiến 
công Mỹ với một số hang động trong chiến tranh được sử dụng.

 - Trên toàn huyện có 8.308,39 đất và rừng đặc dụng, nhưng BQL chỉ sử dụng 3.135,93 
ha, còn lại do địa phương quản lý. Cần rà soát lại diện tích này và vẫn để địa phương 
quản lý vì Ban không đủ nhân lực. Hiện nay khu di tích này không rõ Bộ Văn hoá thành 
lập ban quản lý hay không (không có mối liên kết và phối hợp nào).

 - Chủ rừng là chính quyền địa phương không phải là chủ rừng theo luật mới. Tiến tới phải 
quy hoạch để rừng có chủ, giao cho các chủ rừng cụ thể.

 - Hiện tại Biên chế của BQL là 8 người, cho hợp đồng 4 bảo vệ rừng rất bất cập trong 
công tác quản lý. Về pháp chế không có quyền xử lý các vụ việc vi phạm. Ban phải tìm 
đối tượng vi phạm nhưng không có quyền xử lý. Khi phát hiện vi phạm còn bị phê bình 
vì bị mất rừng (trong khi công an phát hiện tội phạm thì được tuyên dương).

 - Ban quản lý chưa có Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, dẫn đến hiệu quả bảo vệ 
rừng còn thấp.

 - Diện tích rừng trồng hoàn toàn do dân trồng, BQL không trồng rừng sản xuất.



100 101

 - Diện tích rừng ven biển rừng chắn gió chắn cát bay trước 81 ha nay còn 79 ha do bị thu 
hồi phát triển đường vành đai ven biển.

 - Bình Định đã từng có văn bản nếu mất rừng tuỳ theo diện tích mà có khung hình phạt 
cho chủ rưng và Kiểm lâm theo quy định cụ thể.

 - Núi Bà có Suối nước nóng Trấn Thắng ở thông Danh Thắng xã Cát Thành, đang được 
đề xuất phát triển du lịch sinh thái. Trước đây do xã quản lý nhưng theo Luật Lâm nghiệp 
thì giao cho BQL rừng phòng họ.

 - Từ khi có các dự án bảo vệ rừng thì diện tích rừng đã được bảo vệ ổn định hơn.

 - Ban đã xây dựng phương án quản lý rừng bền vững nhưng chưa có kinh phí để tư vấn 
triển khai dù đề cương và dự toán đã được phê duyệt.

Đề xuất:

 - Diện tích suối nước nóng nên cho thuê môi trường rừng.

 - Diện tích chưa có rừng được rà soát lại, nếu không phòng hộ sung yếu thì đưa thành 
rừng sản xuất khoán cho dân trồng rừng. Căn cứ rà soát là Thông tư 33 và Thông tư 29.

 - Diện tích rừng đặc dụng giữ nguyên 3,1 ngàn ha, còn lại đề xuất xem xét rà soát đưa về 
ban quản lý hoặc giao cho chủ rừng cụ thể.

 - Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển giữ nguyên trong quy hoạch tới.

 - Cấp sổ đỏ cho BQL để ổn định bền vững. Xác định ranh giới thực tế để đưa vào quy chế 
quản lý tất cả các loại rừng. Tuy nhiên cần rà soát lại diện tích, đặc biệt là diện tích nông 
nghiệp đã được người dân sử dụng lâu dài; diện tích rừng trồng của người dân từ lâu 
nhưng đang được khoanh lại giao cho BQL là không hợp lý, cần rà soát lại để có hướng 
giao lại cho dân.

 - Các diện tích chồng chéo như người dân sản xuất trước khi có BQL, diện tích của dân 
giao cho BQL, diện tích của BQL giao cho dân, diện tích dân xâm lấn sản xuất nhiều năm 
nhưng không bị nhắc nhở là vi phạm, diện tích xâm lấn bị nhắc nhở là vi phạm nhưng 
vẫn tiếp tục vi phạm…

 - Cần nghiên cứu diện tích đất để trồng rừng thay thế. Hiện thừa 14 tỷ toàn tỉnh nhưng 
không có đất để trồng, mới chỉ co Công ty Quy Nhơn và Hà Thanh mới đăng ký 4 tỷ. Đề 
xuất sửa đổi quy định trồng rừng thay thế cho làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái 
sinh trồng bổ sung

 - Trồng rừng phải có Keo trồng lâu năm trước để phù trợ, không nên chỉ trồng rừng cùng 
một lúc cây bản địa với cây phù.

 - Cần hỗ trợ năng lực quản lý, bổ sung lực lượng, để ban đủ năng lực hoạt động như kiểm 
soát bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học

Phụ lục 3. Lịch trình thời gian làm việc thực địa

Đợt 1 Làm việc tại Hà Nội, Thái 
Nguyên và Ninh Binh

Người thực hiện và đối 
tác

1 Từ ngày 05-06/4/2021

Sáng

- Làm việc với Chi cục 
Kiểm lâm Hà Nội là cơ 
quan quản lý BQL RD-
D&RPH

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

Chiều
- Làm việc với BQL RD-
D&RPH Hà Nội, về RPH 
môi trường Sóc Sơn

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- RDD&RPH Hà Nội,

2 Từ 07-08/4/2021

Sáng

Làm việc với BQL RD-
D&RPH Thái Nguyên 
về Rừng phòng hộ môi 
trường cảnh quan Hồ Núi 
Cốc

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- BQL RDD&RPH Thái 
Nguyên, một số người dân

Chiều
Làm việc với Sở NN&PT-
NT là cơ quan quản lý 
BQL RDD&RPH

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Sở NN&PTNT Thái 
Nguyên

3 Từ ngày 09-10/4/2020

Sáng

- Làm việc với Chi cục 
Kiểm lâm Ninh Bình là cơ 
quan quản lý BQL RDD 
Vân Long

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Chi cục Kiểm lâm Ninh 
Bình

Chiều
- Làm việc với BQL RDD 
Vân Long (Khu bảo tồn 
thiên nhiên)

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- BQL Khu BTTN Vân 
Long và một số người dân
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Đợt 2 Làm việc tại Bình Định

Ngày 1 Từ 12/4/2021

Sáng - Di chuyển từ HN đi Quy 
Nhơn - Tư vấn, DoPAM và GIZ

Chiều - Làm việc với Sở NN&PT-
NT Bình Định - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Sở NN&PTNT

Ngày 2

Sáng Làm việc với Chi cục Kiểm 
lâm Bình định - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- 

Chiều - Làm việc với công ty LN 
Quy Nhơn

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Các công ty LN Quy 
Nhơn

Ngày 3

Sáng - Tiếp tục làm việc với 
Công ty LN Quy Nhơn - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Công ty LN Quy Nhơn

Chiều
- Ngoại nghiệp khu vực 
rừng bảo vệ môi trường 
cảnh quan

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Công ty LN Quy Nhơn

Ngày 4

Sáng
- Tiếp tục ngoại nghiệp 
khu vực rừng bảo vệ môi 
trường cảnh quan

- Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Công ty LN Quy Nhơn

Chiều - Làm việc với người dân - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Công ty LN Quy Nhơn

- Người dân

Ngày 5

Sáng Làm việc với các ban quản 
lý RDD&RPH liên quan - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Các BQL RDD&RPH

Chiều Làm việc với trạm bảo vệ 
rừng và người dân - Tư vấn, DoPAM và GIZ

- Các BQL RDD&RPH

- Người dân

Ngày 6

Di chuyển về Hà Nội - Tư vấn, DoPAM và GIZ
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Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học 
và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 021, tầng 2, Tòa nhà Coco
14 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

T:  +84 24 39 32 95 72
I:    www.giz.de/viet-nam

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ RỪNG PHÒNG HỘ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KHU DỰ TRỮ 
THIÊN NHIÊN CÓ DIỆN TÍCH DƯỚI 5.000 HÉC TA 


