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Quản lý rừng bền vững tại Việt Nam 
 

 
 

Bối cảnh 

Che phủ 42% diện tích đất của quốc gia, rừng Việt Nam có vai trò 

là một bể chứa các-bon tự nhiên giúp Việt Nam đạt mục tiêu đạt 

được tổng lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, 

chất lượng rừng vẫn còn nghèo với mức độ đa dạng sinh học loài 

thấp. Các khu rừng phải đối mặt với những nguy cơ về khí hậu 

chính như bão mà hậu quả còn có thể trầm trọng hơn do biến đổi 

khí hậu. 

Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu sản phẩm gỗ lớn nhất 

Đông Nam Châu Á. Kinh tế trồng rừng chủ yếu áp dụng các mô hình 

ngắn hạn nhằm sản xuất gỗ phục vụ sản xuất sinh khối. 

Nói một cách khác, lượng gỗ xẻ Việt Nam phải nhập khẩu từ bên 

ngoài chiếm 60% tổng lượng gỗ nhập khẩu vào quốc gia do ngành 

sản xuất gỗ nội địa chưa thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia 

tăng đối với gỗ lớn được sản xuất theo phương thức bền vững.  

Mặc dù ở cấp chính sách, Chính phủ Việt Nam quyết tâm thực hiện 

quản lý rừng bền vững, tuy nhiên, trên thực tế việc chuyển đổi 

sang quản lý rừng bền vững vẫn chưa được thực hiện được nhiều. 

Các chủ rừng còn thiếu kinh nghiệm sản xuất gỗ lớn. Họ cũng 

không tiếp cận được đến thông tin về các nguồn tài chính có thể 

giúp họ trang trải chi phí trong giai đoạn chuyển đổi sang quản lý 

rừng bền vững. Khung pháp lý cũng cần đưa ra những cơ chế 

khuyến khích để có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang quản 

lý rừng bền vững. 

Các mục tiêu 

Định hướng của Việt Nam là chuyển đổi sang quản lý rừng bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Thiết lập các điều kiện tiên quyết về mặt pháp luật và thể chế cần 

thiết để chuyển dịch sang quản lý rừng bền vững thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Tăng cường năng lực cho các chủ thể liên quan  

 

 

trong ngành lâm nghiệp để họ chuyển đổi sang quản lý rừng bền 

vững và thân thiện với khí hậu. Các chủ thể liên quan trong ngành 

lâm nghiệp tiếp cận được đến thông tin và công cụ tài chính giúp họ 

chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

Nhìn chung, quản lý rừng bền vững với chu kỳ trồng rừng dài sẽ tạo 

nên bể chứa các-bon tự nhiên, từ đó góp phần đạt được mục tiêu 

khí hậu của Việt Nam. 

Cách tiếp cận 

Dự án áp dụng cách tiếp cận nhiều cấp độ. Dự án hoạt động tại cấp 

trung ương cũng như cấp địa phương tập trung vào các tỉnh Quảng 

Trị, Bình Định và Phú Yên. Các kết quả của dự án đạt được ở cấp 

tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho quá trình tư vấn chính sách và tăng 

cường năng lực ở cấp quốc gia. 

Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp và GIZ phối hợp tổ chức thực 

hiện dự án, một số hoạt động ở cấp tỉnh giao cho Công ty tư vấn 

lâm nghiệp và sử dụng đất Unique thực hiện. 
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Dự án thực hiện những hoạt động sau đây: 

1. Thiết lập các điều kiện tiên quyết về mặt pháp luật và thể chế  

Dự án tư vấn các bên liên quan cấp trung ương và cấp tỉnh hoàn 

thiện khung pháp luật nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang quản lý rừng 

bền vững. Ở cấp tỉnh, các hướng dẫn về kỹ thuật lâm sinh đối với 

trồng rừng gỗ lớn đang được xây dựng và chuẩn hóa. Các chủ rừng 

được hỗ trợ để đưa việc chuyển đổi sang quá trình quản lý rừng bền 

vững tại một diện tích rừng nhất định vào kế hoạch hoạt động hàng 

năm của họ, từ đó có cơ sở để thiết lập cơ chế thực hiện tại đơn vị. 

2. Tăng cường năng lực 

Dự án tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ đó 

họ có thể tăng cường năng lực cho các chủ rừng trong quản lý trồng 

rừng chu kỳ dài. Các nội dung đào tạo sẽ được chuyển đổi sang hình 

thức trực tuyến để tất cả những ai cần đều có thể tiếp cận được. Tại 

các điểm trình diễn, việc chuyển đổi sang canh tác rừng chu kỳ dài 

sẽ được thí điểm và xây dựng thành mô hình mẫu để chuẩn bị cho 

quá trình nhân rộng quản lý rừng bền vững. Các điểm trình diễn 

cũng sẽ được sử dụng như một lớp học, nơi học viên thực hành và 

áp dụng các kỹ thuật lâm sinh. Do rừng phải chịu nhiều áp lực như 

hạn hán, gió, sâu bệnh và bệnh tật, và những áp lực này còn trầm 

trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu, các chủ rừng sẽ được 

hỗ trợ đánh giá các nguy cơ đối với diện tích rừng trồng của họ và 

xác định các biện pháp giảm nhẹ nguy cơ. 

3. Nguồn tài chính cho quản lý rừng bền vững 

Dự án hỗ trợ các chủ rừng trong phát triển các mô hình kinh  

doanh và xác định các phương án tài chính cần thiết cho quá trình 

chuyển đổi. Đồng thời, dự án sẽ nghiên cứu các phương án hợp tác 

với các hộ trồng rừng nhỏ, cũng như phát triển các thoả thuận 

chung trên cơ sở các bên cùng có lợi để khuyến khích quá trình 

chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững 

 

 

 

 

 

Các kết quả mong đợi 

Thông qua quá trình đánh giá có sự tham gia, 6 chủ rừng gồm các 

Công ty TNHH lâm nghiệp nhà nước và các Ban quản lý rừng phòng 

hộ sẽ đã được lựa chọn tham gia dự án, bao gồm: 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị)  

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) 

- Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 

- Công ty Lâm nghiệp Sông Kôn (tỉnh Bình Định) 

- Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên)  

- Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) 

Các chủ rừng sẽ được tăng cường năng lực để áp dụng cách tiếp 

cận quản lý rừng bền vững vào diện tích rừng của họ và xây dựng 

những mô hình kinh doanh có thể vay vốn ngân hàng. Hoạt động 

tăng cường năng lực sẽ được thể chế hóa trong ngành để nhiều 

đối tượng có thể tiếp cận được. Tiếp cận đến nguồn tài chính cần 

thiết để thực hiện việc chuyển đổi này được cải thiện bao gồm các 

mô hình hợp tác giữa các chủ rừng là hộ gia đình và các công ty 

lâm nghiệp hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ. Khung pháp luật bao 

gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn ở cấp trung ương và cấp tỉnh sẽ 

quy định cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang quản lý rừng bền 

vững.  

Các mô hình trồng rừng gỗ lớn giá trị cao sẽ đem lại lợi nhuận cao 

hơn, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Thời gian canh tác dài 

hơn và rừng có tổ thành rừng đa dạng hơn sẽ đem lại những lợi 

ích về đa dạng sinh học, khí hậu và con người.  

Xem bình đẳng giới là một tiêu chí 

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện xuyên suốt 

các hoạt động của dự án.  

Hướng dẫn về bình đẳng giới và kế hoạch hành động đảm bảo bình 

đẳng giới trong quá trình thực hiện dự án với các hoạt động cụ thể 

đã được xây dựng. Ví dụ, trong thời gian thực hiện dự án, hội thảo 

kết nối mạng lưới giới sẽ được tổ chức thường niên nhằm mục 

đích cung cấp cho các chủ rừng và các chủ thể khác trong chuỗi 

cung ứng một diễn đàn chia sẻ thông tin về tầm quan trọng của 

bình đẳng giới và các biện pháp có thể áp dụng để đem lại lợi ích 

cho cả nam giới và nữ giới từ quản lý rừng bền vững. 

 

Chuyến đi thực tế của Dự án SFM và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân  

thăm rừng trồng hỗn giao với các loài bản địa ở Phú Yên 

 


