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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  
Hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường sống bị đe dọa 

đang được cả thế giới quan tâm vì vậy các chiến lược phát triển kinh 
tế trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đã bắt đầu chú trọng 
đến vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển theo hướng bền vững. Quản 
lý và bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến 
lược phát triển kinh tế bền vững của nước ta nói chung và địa 
phương tỉnh Kon Tum nói riêng. 

Trong những năm qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều tiến bộ 
trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đạt một số kết quả nhất định 
để nâng cao độ che phủ rừng, đảm bảo khả năng phòng hộ đầu 
nguồn, đóng góp một phần đáng kể cho nguồn thu ngân sách và nâng 
cao đời sống người dân tỉnh Kon Tum.Tuy nhiên phải thẳng thắn 
thừa nhận rằng công tác quản lý tài nguyên rừng và tổ chức sản xuất 
của ngành lâm nghiệp hiện nay còn nhiều hạn chế và yếu kém. Các 
chủ rừng, các ngành, các cấp chưa thực hiện hết trách nhiệm và chưa 
có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiềm 
năng và lợi thế của tài nguyên rừng chưa được khai thác sử dụng có 
hiệu quả, ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước 
và áp lực dư luận xã hội trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. 

Vì vậy em chọn đề tài “Giải pháp quản lý rừng tại tỉnh Kon 
Tum” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến quản lý rừng. 
- Phân tích thực trạng công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum thời gian qua 
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- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rừng 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian tới. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 
 a. Đối tượng nghiên cứu 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác quản 

lý rừng thông qua các chủ thể quản lý rừng, các ngành, các cấp. 
b. Phạm vi nghiên cứu 
- Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà 

nước trong bảo vệ và phát triển rừng. 
- Về mặt không gian: các nội dung trên được nghiên cứu trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 
- Về mặt thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các 

phương pháp sau: 
- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 
- Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia; 
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa… 
5. Bố cục của luận văn 
Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham 

khảo, luận văn được chia thành 3 chương. 
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rừng. 
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum thời gian qua. 
Chương 3: Một số giải pháp quản lý rừng tại tỉnh Kon Tum 

thời gian tới. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỪNG 

 
1.1.  KHÁI QUÁT VỀ RỪNG VÀ QUẢN LÝ RỪNG 

1.1.1. Một số khái niệm về rừng và quản lý rừng 
a. Khái niệm rừng 
Rừng là quần xã sinh vật trong đó cây rừng là thành phần chủ 

yếu. Quần xã sinh vật phải có diện tích đủ lớn. Giữa quần xã sinh vật 
và môi trường, các thành phần trong quần xã sinh vật phải có mối 
quan hệ mật thiết để đảm bảo khác biệt giữa hoàn cảnh rừng và các 
hoàn cảnh khác. 

Gần đây nhất Bộ NN-PTNN đã đưa ra định nghĩa mới theo xu 
thế hội nhập có định lượng các chỉ tiêu, mới ban hành năm 2009 là 
“Rừng là hệ sinh thái, trong đó thành phần chính là các loài cây lâu 
năm thân gỗ. cau dừa có chiều cao vút ngọn từ 5m trở lên (trừ rừng 
mới trồng và một số loài cây rừng ngập mặn ven biển), có khả năng 
cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các giá trị trực tiếp và gián tiếp 
khác như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cảnh quan” 

b. Phân loại rừng 
Tại Việt nam công tác phân loại rừng gắn liền với lịch sử phát 

triển sử dụng rừng từ xa xưa, ta có các cách phân loại rừng như sau: 
- Phân loại rừng theo quan điểm sinh tháihọc 
- Phân loại rừng theo chức năng sử dụng 
- Phân loại rừng theo trữ lượng 
- Phân loại rừng dựa vào tác động của con người 
- Phân loại rừng dựa vào nguồn gốc 
- Phân loại rừng theo lứa tuổi 
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c. Khái niệm quản lý rừng  
Theo ITTO, quản lý rừng là quá trình quản lý những lâm phận 

ổn định nhằm đạt được một hoặc nhiều hơn những mục tiêu quản lý 
đã đề ra một cách rõ ràng, như đảm bảo sản xuất liên tục những sản 
phẩm và dịch vụ mong muốn mà không làm giảm đáng kể những giá 
trị di truyền và năng suất tương lai của rừng và không gây ra những 
tác động không mong muốn đối với môi trường tự nhiên và xã hội.  

Theo Tiến trình Hensinki, quản lý rừng là sự quản lý rừng và 
đất rừng theo cách thức và mức độ phù hợp để duy trì tính đa dạng 
sinh học, năng suất, khả năng tái sinh, sức sống của rừng và duy trì 
tiềm năng của rừng trong quá trình thực hiện và trong tương lai, các 
chức năng sinh thái, KT-XH của rừng ở cấp địa phương, cấp quốc 
gia và toàn cầu không gây ra những tác hại đối với hệ sinh thái khác.  

d. Nguyên lý quản lý rừng  
- Sự bình đẳng giữa các thế hệ trong sử dụng tài nguyên rừng. 
- Trong quản lý tài nguyên rừng bền vững, sự phòng ngừa 

được hiểu là ở đâu có nguy cơ suy thoái nguồn tài nguyên rừng và 
chưa có đủ cơ sở khoa học thì chưa nên sử dụng biện pháp phòng 
ngừa suy thoái về môi trường. 

- Sự bình đẳng và công bằng trong sử dụng tài nguyên rừng ở 
cùng thế hệ. 

- Tính hiệu quả, tài nguyên rừng phải được sử dụng hợp lý và 
hiệu quả nhất về mặt kinh tế và sinh thái. 

1.1.2. Đặc điểm của công tác quản lý rừng 
1.1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý rừng 
- Về mặt môi trường 
- Về mặt kinh tế  
- Về mặt xã hội 
Rừng có tầm quan trọng to lớn đối với môi trường, kinh tế, xã 
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hội nên quản lý rừng là một công việc quan trọng và cấp thiết phải 
được tiến hành đi đôi với việc trồng mới rừng.  
1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ RỪNG 

1.2.1. Ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật về bảo 
vệ và phát triển rừng 

1.2.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng 

a. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 
Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình vềđiều kiện tự 

nhiên, kinh tế, quốc phòng, an ninh, quy hoạch sử dụng đất, hiện 
trạng tài nguyên rừng;Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 
BV&PTR kỳ trước, dự báo các nhu cầu về rừng và lâm sản;Xác định 
phương hướng, mục tiêu bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng trong kỳ 
quy hoạch;Xác định diện tích và sự phân bố các loại rừng trong kỳ 
quy hoạch;Xác định các biện pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát 
triển các loại rừng;Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch 
BV&PTR;Dự báo hiệu quả của quy hoạch BV&PTR 

b. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 
Bộ NN&PTNN tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch BV&PTR của cả nước; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch BV&PTR của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch BV&PTR của địa phương; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch BV&PTR của cấp dưới trực tiếp. 
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1.2.3. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng 

a. Giao rừng 
Dựa trên các quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định; quỹ 
rừng, quỹ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 
nhu cầu, khả năng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong dự 
án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, giao rừng Nhà nước sẽ tiến hành 
giao rừng theo đúng thẩm quyền và phù hợp với mục đích sử dụng 
của từng loại rừng. Thời hạn, hạn mức giao rừng phải phù hợp với 
thời hạn, hạn mức giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai và 
nhà nước không thu tiền sử dụng rừng trong công tác giao rừng. 

b. Cho thuê rừng 
Nhà nước cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong 

nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước 
ngoài thuê rừng theo đúng thẩm quyền và phù hợp với mục đích sử 
dụng của từng loại rừng.Thời gian cho thuê rừng được quyết định 
trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không 
quá năm mươi năm, các trường hợp đặc biệt nhiều nhất là không quá 
bảy mươi năm.Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước 
xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng. 

c. Thu hồi rừng 
d. Chuyển mục đích sử dụng rừng 
1.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực cho BV&PTR 
Đối với cán bộ chưa qua đào tạo thì có kế hoạch nâng cao 

nguồn nhân lực bằng cách đào tạo vừa học vừa làm.Đào tạo lại, tổ 
chức tập huấn nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho 
cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở cơ sở làm công tác lâm 
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nghiệp, đặc biệt là ở các cấp huyện, xã. Đào tạo nhân lực quản lý, 
cân đối theo từng chuyên ngành và phù hợp với nhu cầu thực tiễn; 
đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng lực lượng chuyên gia đầu ngành, khoa 
học trình độ cao.Tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên cơ sở 
cho mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm cấp huyện và cấp xã, 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. 

1.2.5. Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về BV&PTR 
Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang; Tổ chức Thanh niên; Lực lượng dân quân tự vệ; 
Nhân dân các thôn bản. 

Hình thức tuyên truyền: Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập 
huấn, hướng dẫn; Thông qua tuyên truyền, phổ biến; Thông qua băng 
đĩa hình để tuyên truyền, phổ biến tại địa bàn các quy định về quản 
lý, bảo vệ rừng. 

1.2.6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo 
vệ và phát triển rừng 

Lực lượng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm về 
BV&PTR là lực lượng kiểm lâm của các cấp, cán bộ công nhân viên 
chức làm công tác lâm nghiệp. 

Hình thức kiểm tra, thanh tra là tổ chức các đợt tuần tra, kiểm 
tra truy quét trong rừng; lập các chốt chặn và kiểm tra ở các cửa ngỏ 
ra vào rừng. Kiểm tra tình hình số vụ vi phạm về phá rừng, khai thác 
rừng trái phép.Tình hình về cháy rừng, sâu bệnh hại rừng.Kiểm tra số 
lâm sản bị tịch thu xung vào công quỹ và ngân sách Nhà nước. 
Thanh tra đối tượng vi phạm và xử lý các vi phạm trong công tác 
quản lý rừng.Xử lý vi phạm pháp luật về BV&PTR theo quy định 
của luật BV&PTR. 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG 
1.3.1. Nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên 
Các kiểu địa hình khác nhau thì sẽ phù hợp với mỗi loại cây 

trồng khác nhau. Trồng rừng muốn hiệu quả thì cần phải tìm được 
loại cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, lượng nước, 
nhiệt độ độ ẩm, độ dốc của từng loại địa hình, cũng như kiểu địa chất 
thổ nhưỡng của địa phương đó. 

1.3.2. Nhân tố thuộc về điều kiện xã hội 
Quản lý rừng hiệu quả cần có sự đồng bộ từ trên xuống dưới, 

sự đồng lòng của toàn xã hội chứ không thể thực hiện quản lý rừng 
một cách cục bộ, đơn lẻ. Các điều kiện xã hội như dân số, mật độ dân 
số, sự phân bố dân cư, trình độ dân trí, mức sống của xã hội, đào tạo, 
y tế và thông tin truyền thông đều có những ảnh hưởng nhất định tới 
công tác quản lý rừng.  

1.3.3. Nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế 
Điều kiện kinh tế là nhân tố không thể thiếu trong quản lý 

rừng, chỉ có hiểu rõ về điều kiện kinh tế của một quốc gia, địa 
phương thì mới có thể ra những quy hoạch, kế hoạch và chính sách 
phù hợp với từng quốc gia cũng như địa phương đó. Điều kiện kinh 
tế và cơ sở hạ tầng tốt sẽ góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ và 
phát triển rừng 

1.3.4. Nhân tố thuộc về chính sách Nhà nước 
Các chính sách cam kết của Chính Phủ là nhân tố quan trọng 

để quản lý rừng. Các chính sách liên quan đến quản lý rừng được 
hiểu là những chính sách điều tiết, chi phối trực tiếp và có tác động 
đến việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên rừng và đất rừng. 
1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỪNG CỦA MỘT SỐ ĐỊA 
PHƯƠNG 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM THỜI GIAN QUA 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH 
KON TUM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 
a. Vị trí địa lý 
Kon Tum nằm ở cực Bắc Tây Nguyên; Bắc giáp tỉnh Quảng 

Nam, Nam giáp tỉnh Gia Lai,  Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, Tây giáp 
nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam Pu Chia.  

b. Địa hình 
Nhìn chung địa thế của Kon Tum cao ở phía Bắc và thấp dần 

xuống phía Nam, địa hình rất đa dạng và phức tạp. 
c. Khí hậu, thủy văn 
Kon Tum nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao 

nguyên, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 22 - 230C,một năm có 
2 mùa mưa và mùa nắng rõ rệt. 

d. Địa chất, thổ nhưỡng 
Kon Tum nằm trong địa khối cổ phía Nam hay gọi là địa khối 

cổ Kon Tum,nền địa chất được cấu tạo từ 4 nhóm đá mẹ chủ yếu. 
Đất đai gồm có 5 nhóm đất, trong đó nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất 
mùn vàng đỏ trên núi chiếm khoảng 96% tổng diện tích. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế, cơ sở hạ tầng 
a. Kinh tế 
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 14,33%; thu ngân sách 

Nhà nước 5.405 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 5.276,9 tỷ đồng; 
thu nhập bình quân 17.756 nghìn đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 
28,9 %, số xã nghèo 51/97 xã (chiếm 52,6%) trong đó có 8 xã trọng 
điểm đặc biệt khó khăn. Về cơ cấu kinh tế, tuy đã có bước chuyển 
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dịch theo hướng công nghiệp hóa, nhưng tỷ trọng nông lâm nghiệp 
và thủy sản vẫn còn lớn, chiếm 44,37% GDP; thương mại - dịch vụ 
chiếm 34,23% và công nghiệp, xây dựng chỉ chiếm 21,4% GDP.  

b. Giao thông 
c. Thủy lợi  
d. Điện 
e. Các cửa khẩu 
2.1.3. Đặc điểm văn hóa, xã hội 
a. Dân số 
Dân số toàn tỉnh là 453.206 người;khu vực nông thôn có 

296.821 người chiếm 65,49 % dân số, khu vực thành thị có 156.385 
người chiếm 34,51%  dân số; mật độ dân số trung bình là 47 
người/km2.Số người trong độ tuổi lao động chiếm 54% dân số. Tỷ 
lệ thất nghiệp là 0,44%.Toàn tỉnh có 25 dân tộc,dân tộc Kinh chiếm 
tỷ lệ 46,1%, dân tộc Xê Đăng chiếm 24,4%, dân tộc Ba Na chiếm 
11,7%, dân tộc Giẻ Triêng chiếm 7%, còn lại là các dân tộc khác. 

b. Giáo dục 
Năm 2009, toàn tỉnh có 115 trường tiểu học, 81 trường trung 

học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông và 90 trường học mẫu giáo. 
Tỷ lệ biết chữ của dân số từ 15 tuổi trở lên là 84,5%. Tỷ lệ số người 
từ 5 tuổi trở lên đã từng đi học là 89%, trong đó có 25,9% chưa học 
xong tiểu học, 26,1% tốt nghiệp tiểu học, 16% tốt nghiệp trung học 
cơ sở, 21,1% tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Số người từ 5 
tuổi trở lên chưa đi học chiếm 11% cao gấp đôi so với cả nước. 

c. Đào tạo 
Tỉnh Kon Tum có 2 trường trung học chuyên nghiệp, với 94 

giáo viên và 1.325 học sinh; 02 trường cao đẳng với 77 giáo viên và 
1.647 học sinh và 1 phân hiệu Đại học.  

d. Y tế 
e. Bưu chính viễn thông 
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2.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng 
a. Diện tích phân bố và các kiểu rừng 
Theo số liệu của Bộ NN&PTNT đến năm 2009 diện tích đất 

lâm nghiệp toàn tỉnh là733.010,1 ha, chiếm 75,7% diện tích tự nhiên. 
Diện tích có rừng là 650.297,3 ha, đạt độ che phủ rừng 66,7%.Diện 
tích đất đồi núi không có rừng là 82.712,8 ha. 

Phân theo chức năng 3 loại rừng: Rừng sản xuất chiếm tỷ lệ 
diện tích lớn nhất 61,9%, rừng phòng hộ chiếm tỷ lệ 25,4%, rừng đặc 
dụng chiếm tỷ lệ ít nhất 12,7%.  

b. Tiềm năng của rừng 
- Khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ: Rừng cung cấp 

các loại gỗ phục vụ nhu cầu xã hội, nguyên liệu giấy;nhiều loại lâm 
sản khác như tre nứa, song mây, bông đót, hạt ươi, hạt cà na, chai 
cục và các loại dược liệu quí hiếm như Sâm Ngọc Linh, Hồng đẵng 
Sâm, Vàng đắng… tạo một lượng giá trị không kém sản phẩm gỗ. 

- Giá trị phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, cảnh quan 
du lịch: Hệ thống rừng của tỉnh Kon Tum là nơi nuôi dưỡng nguồn 
nước cho các dòng sông, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sống cho 
người dân trong vùng và tạo nên nhiều vùng sinh thái cảnh quan của 
tỉnh hết sức phong phú đa dạng. 

- Về giá trị đa dạng sinh học: Kon Tum có khoảng 1.610 loài 
thực vật thuộc 734 chi của 175 họ thực vật trong đó có nhiều loài 
thực vật quý như Sâm Ngọc Linh, Pơ mu, Trầm hương, Vàng đắng, 
Trắc, Cẩm lai, Gõ đỏ và các loài khác. Về hệ động vật có trên 100 
loài thú, 350 loài chim và nhiều loài động vật khác, trong đó có thể 
kể đến một số loài quý hiếm như Hổ, Bò rừng, Trĩ, Sao. 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG TẠI TỈNH 
KON TUM GIAI ĐOẠN 2000 – 2010 

2.2.1. Công tác ban hành các văn bản pháp luật về quản lý 
rừng, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách về quản lý rừng. 

Trên cơ sở áp dụng các Luật đất đai 2003; Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng năm 2004; Luật Bảo vệ môi trường; các Nghị định của 
Chính phủ về thi hành luật và các Thông tư hướng dẫn lập Quy 
hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, tỉnh Kon Tum đã ra những 
quyết định: 

- Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh kết quả rà soát quy 
hoạch 3 loại rừng và chi tiết địa danh, diện tích đất lâm nghiệp theo 
chức năng 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;  

- Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp 
bền vững tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015; 

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 
1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình 
trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; 

- Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác 
bảo vệ rừng; 

- Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và Phát 
triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015. 
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2.2.2. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 

a. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 
b.Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch BV&PTR 
- Công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp  
Hiện trạng đất lâm nghiệp thực hiện theo quy hoạch sử dụng 

đất lâm nghiệpđược 98% kế hoạch. Trong đó đất rừng đặc dụng thực 
hiện được 98% kế hoạch, đất rừng phòng hộ thực hiện được 90% kế 
hoạch, đất rừng sản xuất thực hiện được 92% kế hoạch. 

- Công tác thực hiện quy hoạch bảo vệ phát triển rừng  
Công tác khoán bảo vệ rừng đạt 58% kế hoạch, khoanh nuôi 

phục hồi rừng đạt 66% kế hoạch, trồng rừng đạt 88% kế hoạch, chăm 
sóc rừng đạt 65% kế hoạch. 

- Công tác thực hiện quy hoạch khai thác rừng  
Trong 3 năm từ 2011 đến 2013 tổng khối lượng gỗ khai thác 

được chỉ có 37% kế hoạch, phần còn lại nằm trong kế hoạch khai 
thác của năm 2014 và 2015.Trong đó khai thác chính chỉ đạt 30%, 
khai thác tận dụng được 111% kế hoạch. Khai thác tre nứa trong 3 
năm đạt 40% kế hoạch chứng tỏ tỷ lệ hoàn thành kế hoạch còn thấp. 

2.2.3. Công tác giao rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích 
sử dụng rừng 

a. Hiện trạng đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng 
Tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh là: 733.010,1 ha chiếm  

75,7 % diện tích tự nhiên. Trong đó diện tích có rừng là: 650.297,3 
ha; bao gồm 610.625,4 ha rừng tự nhiên và 39.671,9 ha rừng trồng. 
Độ che phủ của rừng chiếm 66,7 %. Diện tích đất đồi núi không có 
rừng là : 82.712,8 ha. Diện tích rừng phân theo chức năng sử dụng 
thì rừng sản xuất chiếm diện tích lớn nhất với 453.597,1 ha chiếm 
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61,9% diện tích đất lâm nghiệp, tiếp đó là rừng phòng hộ với 
185.972,2 ha chiếm 25,4%, ít nhất là rừng đặc dụng với 93.440,8 ha 
chiếm 12,7% đất lâm nghiệp. 

b. Công tác giao đất, giao rừng 
Bảng 2.12: Thống kê hiện trạng rừng theo chủ thể quản lý                    

(tính đến 2010) 
  ĐVT: ha 

Chức 
năng 
rừng 

Tổng 

Các BQL 
rừng phòng 

hộ, đặc 
dụng 

Các 
CTLN 

DN, tổ 
chức 
nước 
ngoài 

Hộ gđ, 
cộng 
đồng 
thôn 

DN 
ngoài 
quốc 

doanh 
VN 

UBND 
xã quản 

lý 

Rừng đặc 
dụng 93.441 93.441           
Rừng 

phòng hộ 185.972 130.241 32.402       23.330 
Rừng sản 

xuất 453.597 2.104 247.106 2.278 35.279 61.999 104.832 
Tổng 733.010 225.785 279.507 2.278 35.279 61.999 128.161 

Nguồn: Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum 
+ Đối với diện tích rừng đặc dụng: Toàn bộ diện tích 93.440,8 

ha đã được giao cho 3 Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý. 
+Đối với diện tích rừng phòng hộ: Toàn bộ diện tích 

185.972,2 ha. Trong đó 130.241 ha chiếm gần 70% diện tích rừng 
liền vùng liền khoảng đã giao cho 8 BQL rừng phòng hộ quản lý bảo 
vệ. Diện tích còn lại có 32.401,5 ha do các Công ty Lâm nghiệp 
thuộc sở hữu nhà nước quản lý và 23.329,7 ha do UBND xã quản lý. 

+ Đối với diện tích rừng sản xuất: Đây là đối tượng rừng có 
diện tích lớn nhất với 453.597,1 ha, được giao cho nhiều chủ thể 
quản lý khác nhau, bao gồm: Các Công ty lâm nghiệp thuộc sở hữu 
Nhà nước quản lý 247.105,6 ha chiếm trên 50% diện tích rừng sản 
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xuất của tỉnh ngoài ra còn có các thành phần kinh tế khác. 
Hầu như toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh đều do các tổ chức Nhà nước quản lý và sử dụng với 86,4% ; chỉ 
có 13,6% giao cho các thành phần kinh tế khác. Vấn đề bất cập là 
các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Công ty lâm nghiệp quốc 
doanh và UBND xã quản lý một diện tích đất lâm nghiệp rất lớn, 
nhưng hiệu quả sử dụng đất rất thấp. 

c.Thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng 
Bảng 2.13: Thống kê diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng 

(tính đến năm 2010) 

Mục đích 
chuyển đổi 

Số dự 
án 

Tổng diện 
tích rừng 

(ha) 
Rừng tự 

nhiên (ha) 

Rừng 
trồng 
(ha) 

Đất LN 
không 

rừng (ha) 

Trồng cao su  56 39.132,90 29.405,20 122,30 9.605,40 
Xây dựng thủy 

điện 22 1.104,48 855,51 - 248,97 

Mục đích khác 34 1.687,00 1.599,34 - 87,66 

Tổng 112 41.924,38 31.860,05 122,30 9.942,03 

Tỷ lệ (%)  100% 76% 0,3% 23,7% 

Nguồn: Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum 
Tổng số dự án đã được phê duyệt từ năm 2005 đến cuối năm 

2010 là 112 dự án; trong đó chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang 
trồng cao su gồm 56 dự án( chiếm 93,4% diện tích rừng bị chuyển 
mục đích sử dụng), chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang xây 
dựng thủy điện là 22 dự án (chiếm 2,6% diện tích),chuyển đổi rừng 
sang các mục đích khác là 34 dự án(chiếm 4% diện tích). 
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2.2.4. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bảo vệ và phát 
triển rừng 

Dựa trên số lao động làm trong công tác BV&PTR ta thấy số 
lượng lao động vẫn còn hạn chế, bình quân có hơn 250 người trong 
khi diện tích đất lâm nghiệp rộng lớn 733.010,1 ha phân bố chủ yếu 
trên địa hình phức tạp và hiểm trở. Số kiểm lâm phụ trách trên địa 
bàn xã còn mỏng, trung bình có chưa tới 2 nhân viên kiểm lâm phụ 
trách trên 1 xã. 

2.2.5. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về bảo 
vệ và phát triển rừng 

Tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyển và phổ biến pháp luật 
về BV&PTR khác nhau, đa dạng về cách thức và tác động đến nhiều 
đối tượng khác nhau trong xã hội, cộng đồng. 

Tổ chức giao lưu tìm hiểu về luật BV&PTR; tổ chức các hội 
nghị QLBVR, PCCCR cấp huyện, xã; tổ chức tuyên truyền tại 
trường học; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng; thực hiện tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp… 

2.2.6. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp 
luật về bảo vệ và phát triển rừng 

Tổng số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng cả giai đoạn 
2007-2012 có 5.765 vụ vi phạm, trong đó phần lớn là vi phạm phá 
rừng 2.551 vụ và mua bán vận chuyển lâm sản 2.095 vụ. Vi phạm về 
sử dụng đất là ít nhất trong 6 năm chỉ có 9 vụ, vi phạm về chế biến 
lâm sản chỉ có 32 vụ, vi phạm quản lý bảo vệ động vật hoang dã 51 
vụ, vi phạm qui định về PCCCR 78 vụ.  

Đối tượng vi phạm về luật BV&PTR chủ yếu là các hộ gia 
đình và các cá nhân khác (chiếm 67% số đối tượng vi phạm), các đối 
tượng khác chiếm 32%. Kiểm lâm địa bàn đã có những hình thức xử 
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lý khác nhau cho các vi phạm về luật BV&PTR, trong đó chủ yếu là 
hình thức xử phạt hành chính.  

Loại rừng bị phá nhiều nhất và luôn chiếm tỷ lệ trên 50% là 
rừng sản xuất; rừng đặc dụng chiếm tỷ lệ nhỏ nhất, chỉ vài %.Trong 
các mục đích rừng bị phá thì mục đích chủ yếu là để làm nương rẫy, 
chiếm tỷ lệ trên 80% trong các năm. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG 
TẠI TỈNH KON TUM 

2.3.1. Những kết quả đạt được 
Toàn bộ diện tích rừng và đất rừng đã được xác lập và quy 

hoạch theo chức năng 3 loại rừng với cơ cấu tương đối hợp lý. Hệ 
thống tổ chức sản xuất được xác lập theo hướng xã hội hóa. Tạo 
thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương từ hoạt động 
nghề rừng.Hệ thống kiểm lâm từng bước được kiện toàn, góp phần 
đáng kể vào việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Công tác 
PCCCR có nhiều tiến bộ.Khả năng thu hút đầu tư trồng rừng cải 
thiện, diện tích rừng trồng ngày càng tăng. 

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 
Vấn đề tồn tại cơ bản và chậm khắc phục nhất là bố trí cơ cấu 

quản lý sử dụng rừng và đất rừng chưa hợp lý. Hiệu lực quản lý Nhà 
nước trong thực thi pháp luật bảo vệ và phát triển rừng còn yếu, tính 
giáo dục, thuyết phục và răn đe hạn chế.Tốc độ phát triển rừng chậm, 
xu hướng phát triển mang tính phong trào, chưa tương xứng tiềm năng 
đất đai hiện có, chưa thực sự thu hút các nguồn lực xã hội tham gia 
trồng rừng sản xuất.Chưa khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng và 
lợi thế của tài nguyên rừng.Sản lượng gỗ khai thác chưa đáp ứng nhu 
cầu phát triển công nghiệp chế biến và sử dụng của nhân dân. Chưa 
quan tâm đến khai thác, sử dụng các loại lâm sản ngoài gỗ. 
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2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 
a. Nguyên nhân khách quan 
Điều kiện tự nhiên, KT-XH của địa phương còn khó khăn, đời 

sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí hạn chế. Dân số tăng 
nhanh cả về tự nhiên và cơ học do di dân tự do từ các nơi khác đến. 
Nhiều dự án, công trình, đường giao thông được triển khai xây dựng 
làm giảm quỹ đất lâm nghiệp và là điều kiện thuận lợi cho các đối 
tượng lâm tặc lợi dụng. Nhu cầu gỗ để sử dụng ngày càng tăng, trong 
khi tỉnh thực hiện chủ trương đóng cửa rừng nên không đáp ứng 
được nhu cầu gỗ trên địa bàn.Nhận thức về pháp luật của người dân 
vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Đặc thù của hoạt động sản xuất lâm 
nghiệp là chu kỳ sản xuất của cây rừng dài, lợi nhuận thấp, tiềm ẩn 
nhiều rủi ro nên khó khăn trong thu hút đầu tư trồng rừng, chế biến 
gỗ và lâm sản. 

b. Nguyên nhân chủ quan 
Nhận thức về quản lý rừng và hoạt động nghề rừng chưa đầy 

đủ và thống nhất, Cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng chưa 
đồng bộ, chưa phù hợp thực tiễn sản xuất, thiếu phương án lựa chọn 
nên tính khả thi và hiệu quả thấp. Đầu tư cho công tác bảo vệ và phát 
triển rừng rất thấp so với nhu cầu. Ứng dụng khoa học công nghệ và 
khoa học quản lý kinh tế lâm nghiệp còn hạn chế, Việc bố trí, quy 
hoạch vùng sản xuất nương rẫy ổn định, lâu dài cho người dân trên 
địa bàn các huyện, thành phố chưa được quan tâm. Công tác điều tra, 
xử lý các vụ phá rừng trái pháp luật trong thời gian qua chưa dứt 
điểm, tình trạng tái phạm và vi phạm phá rừng trái pháp luật với 
nhiều người tham gia tiếp tục gia tăng. 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG 
TẠI TỈNH KON TUM THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 
3.1.1. Dự báo sự biến đổi của môi trường 
Theo các chuyên gia khí hậu Liên hợp quốc dự báo nhiệt độ 

trên trái đất tăng thêm 5°C, mực nước biển trên Trái Đất sẽ tăng 
90cm vào cuối thế kỷ này. IPCC đã cảnh báo về tình trạng nóng lên 
của Trái Đất có thể khiến nhiều loài sinh vật tuyệt chủng, làm gia 
tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, lũ lụt, sóng 
nhiệt, ảnh hưởng tới an ninh lương thực và nước sinh hoạt cho hàng 
triệu người dân trên thế giới.Tỷ lệ CO2 trong không khí hiện ở mức 
cao nhất kể từ 2,5 triệu năm qua. 

3.1.2. Chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh Kon Tum 
a. Về kinh tế 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) thời kỳ 2011-2015 đạt 

15,0%, thời kỳ 2016-2020 đạt 14,5%.  
- GDP/người của Kon Tum vào năm 2015 đạt 27,9 triệu 

đồng/người; năm 2020 đạt 53,2 triệu đồng/người 
- Cơ cấu kinh tế theo GDP với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng; 

nông- lâm-thủy sản; dịch vụ vào năm 2015 là 31,5%; 33,0% và 
35,5%; năm 2020 là 38,5%; 25,1% và 36,4%. 

b. Về xã hội 
- Tốc độ tăng dân số chung bình quân thời kỳ 2011-2015 

khoảng 2,9%/năm và khoảng 3,3%/năm thời kỳ 2016 - 2020.  
-Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2015 khoảng 46,1% và 53,3% vào 

năm 2020. Tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 - 4%/năm. 
- Đạt tỷ lệ 10-11 bác sỹ/1 vạn dân vào năm 2015 và 11-12 bác 

sỹ/1 vạn dân vào năm 2020.  
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- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 45%, đến năm 
2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55-60%. 

c.  Về môi trường 
- Nâng độ che phủ rừng trên 68% vào năm 2015 và trên 70% 

năm 2020. 
- Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh khoảng 90% và cơ bản giải quyết nước sạch cho dân cư 
nông thôn vào năm 2020.  

- Đến năm 2020 thu gom và xử lý 80% rác thải sinh hoạt; quản 
lý và xử lý 100% chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải y tế.  

d. Mục tiêu về quốc phòng an ninh 
- Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, thích ứng 

với bối cảnh hội nhập sâu vào khu vực và quốc tế. 
- Tỷ lệ xã, phường vững mạnh về quốc phòng, an ninh đạt trên 

70% vào năm 2015 và 90% vào năm 2020. 
3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi xây dựng 

giải pháp 
- Hoạt động BV&PTR phải bảo đảm phát triển bền vững về 

kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; phù hợp với chiến 
lược phát triển KT-XH, chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy 
hoạch, kế hoạch BV&PTR của cả nước và địa phương; tuân theo quy 
chế quản lý rừng do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

- Bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân. Hoạt động BV&PTR phải bảo đảm nguyên tắc quản lý 
rừng bền vững. 

- Việc BV&PTR phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. 

- Bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng; giữa 
lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường và 
bảo tồn thiên nhiên.  
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- Chủ rừng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời 
hạn sử dụng rừng theo quy định của pháp luật, không làm tổn hại đến 
lợi ích chính đáng của chủ rừng khác. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và kế hoạch 
BV&PTR 

- Bố trí và quản lý tốt việc chuyển đổi diện tích rừng nghèo để 
phát triển cây cao su theo chủ trương của Chính phủ. 

- Hạn chế thấp nhất việc chuyển đổi đất lâm nghiệp sang mục 
đích sử dụng khác làm phá vỡ quy hoạch hoặc quy hoạch treo.  

- Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư và hưởng lợi 
hỗ trợ các chủ rừng và cộng đồng. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu 
hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

- Xác lập lại cơ cấu tổ chức quản lý rừng theo hướng xã hội 
hóa các chủ thể quản lý, sử dụng tài nguyên rừng. 

- Đổi mới về trình tự, thủ tục, phương pháp tổ chức thực hiện 
và quy định hạn mức giao, cho thuê gắn liền với cơ chế hưởng lợi 
cho từng chủ rừng, từng loại rừng cho phù hợp với thực tế từng địa 
phương. 

3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho bảo vệ và 
phát triển rừng 

- Đầu tư thoả đáng, xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo 
và nâng cao năng lực cho cán bộ lâm nghiệp các cấp. 

- Kêu gọi các tổ chức đào tạo và khuyến lâm, tổ chức phi 
chính phủ và dự án quốc tế tham gia hỗ trợ các hoạt động đào tạo. 
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- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề, 
ưu tiên đào tạo nông dân, công nhân lâm nghiệp và thợ thủ công 
trong các làng nghề. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức 
nghề nghiệp tác phong làm việc, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức 
kiểm lâm và người hợp đồng trong đơn vị;  

3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp 
luật về bảo vệ và phát triển rừng 

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền pháp luật về BV&PTR, 
gắn liền giáo dục pháp luật với nâng cao nhận thức về trách nhiệm và 
quyền hưởng lợi của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư địa phương. 

- Các phong tục, luật tục tốt của đồng bào các dân tộc địa 
phương cần được xem xét để xây dựng các quy ước BV&PTR. Tăng 
cường mối quan hệ mật thiết giữa kiểm lâm và cộng đồng.  

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật , đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền với nội dung hấp dẫn, phong phú, công 
tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp thực tế. 
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 
- Tăng cường các lực lượng tổ chức tuần tra, truy quét; tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCCCR của các chủ rừng. 
- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đăng ký gây nuôi sinh sản, 

sinh trưởng động vật hoang dã. 
-  Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật BV&PTR, kết hợp 

giữa hình thức và biện pháp xử phạt theo pháp luật của Nhà nước và 
luật tục của cộng đồng, đảm bảo tính giáo dục, thuyết phục và răn đe 
các hành vi xâm hại rừng. 
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- Phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm; thu hồi các diện 
tích rừng bị lấn chiếm, phá rừng trái pháp luật buộc trồng lại rừng. 

3.2.6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý rừng 
a.  Chính sách về đất đai 
Tổ chức rà soát quy hoạch ổn định đối với diện tích rừng và 

đất lâm nghiệp. Rà soát, xác định thực trạng sử dụng đất rừng và 
diện tích rừng thuộc các chủ quản lý. Đẩy mạnh công tác giao đất giao 
rừng trong đó ưu tiên giao cho các cộng đồng dân cư tại chỗ. 

b. Chính sách về khai thác, sử  dụng tài nguyên rừng 
Ban hành quy chế cho các chủ rừng được chủ động tổ chức 

khai thác gỗ và lâm sản theo phương án quản lý rừng bền vững. Có 
cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong khai thác sử dụng rừng. Chỉ đạo 
điều tra, nghiên cứu để quản lý, khai thác, sử dụng các loại lâm sản 
ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, hạn chế khai thác tự phát. 

c. Chính sách về vốn đầu tư 
Tạo điều kiện cho các Công ty Lâm nghiệp đi vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh ổn định. Thực hiện đồng bộ việc chi trả phí dịch 
vụ môi trường rừng. Xây dựng chính sách khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế đầu tư vào trồng rừng. Xây dựng cơ chế, chính sách về 
đầu tư và hưởng lợi để hỗ trợ cho chủ rừng và cộng đồng. 

d. Chính sách xã hội 
Cần có chính sách xã hội ưu đãi cho địa bàn các xã có rừng mà 

dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn 
chế. ưu tiên đào tạo con em các dân tộc thiểu số, đào tạo liên thông 
cán bộ lâm nghiệp vùng sâu, vùng xa để đáp ứng yêu cầu về đổi mới 
ngành và hội nhập quốc tế. 



24 

KẾT LUẬN 
 

Quản lý bảo vệ rừng là công tác quan trọng trong ngành lâm 
nghiệp đi đôi với việc sản xuất và phát triển rừng; quản lý bảo vệ 
rừng cần đi đôi giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm, cần phải thu 
hút thêm sự quan tâm và đầu tư của các tổ chức kinh tế ngoài quốc 
doanh và cộng đồng. 

Quản lý bảo vệ rừng cần gắn liền với chính sách phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương cũng như chính sách phát triển lâm 
nghiệp của trung ương. Muốn quản lý tốt cần phải bám sát vào thực 
tế của địa phương, hiện trạng đất lâm nghiệp cũng như hiện trạng 
rừng hiện có, tình hình hoạt động quản lý bảo vệ rừng, tình hình xâm 
hại rừng để đưa ra những chính sách biện pháp phù hợp đúng đắn và 
sát với thực tế nhất. Bên cạnh đó người làm công tác quản lý cũng 
cần hiểu được nhu cầu, mong muốn của người dân cộng đồng để đưa 
ra những chính sách ưu tiên nhằm khuyến khích người dân cùng 
tham gia quản lý bảo vệ rừng, hiểu được những khó khăn để có 
hướng giải quyết khắc phục như vậy mới đi vào lòng dân thì công tác 
tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng sẽ thuận lợi và 
hiệu quả hơn. Cần có những biện pháp giúp tăng thu nhập và bảo 
đảm ổn định đời sống từ rừng để người dân không phải phá rừng 
nhằm sử dụng đất vào mục đích khác. 

Quản lý bảo vệ rừng nếu thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi 
ích to lớn về kinh tế, xã hội và đặc biệt là về mặt môi trường. Sự biến 
đổi khí hậu và những thiên tai liên tiếp xảy ra gần đây, nhất là về lũ 
bão đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về môi trường của chúng ta, cần 
có biện pháp bảo vệ môi trường kịp thời và lâu dài, vì vậy công tác 
quản lý rừng càng mang tính cấp thiết và ý nghĩa to lớn. 


