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Phần thứ nhất
TỔNG QUAN CHUNG
I. Giới thiệu chung về pháp luật ĐDSH của Việt Nam

Hiện nay, đa dạng sinh học (ĐDSH) được quy định trong rất nhiều văn bản quy
phạm pháp luật nhưng tập trung chủ yếu trong 04 hệ thống pháp luật chính đó là:
(1) Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR);
(2) Pháp luật về thủy sản;
(3) Pháp luật về bảo vệ môi trường;
(4) Pháp luật về đa dạng sinh học.
Các văn bản này đã góp phần cho hệ thống pháp luật về ĐDSH của Việt Nam
ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, do Luật BV&PTR, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi
trường, Luật ĐDSH có phạm vi điều chỉnh, mục tiêu quản lý khác nhau nên nội dung
quy định về ĐDSH trong các hệ thống pháp luật này cũng khác nhau và còn có sự chưa
thống nhất, đồng bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật khi quy định về ĐDSH. Cụ
thể:
- Luật BV&PTR1 với phạm vi điều chỉnh tập trung vào quản lý, bảo vệ, phát
triển, sử dụng rừng; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng nên các quy định trong Luật về
chủ yếu về quản lý chế độ khai thác, bảo vệ rừng; phân chia rừng thành 03 loại gồm
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất để xác lập chế độ quản lý, bảo vệ. Việc
phát triển rừng được thực hiện thông qua các quy định về giao đất, giao rừng cho các
chủ rừng để các diện tích rừng đều có chủ quản lý, tăng diện tích, độ che phủ của rừng
trên các diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch. Với mục tiêu quản lý như vậy nên
vấn đề ĐDSH được đề cập trong Luật liên quan chủ yếu đến rừng đặc dụng2, hệ sinh
thái (HST) rừng. Việc xác lập khu rừng đặc dụng (khu bảo tồn), quy định chế độ quản
lý, bảo vệ, khai thác sử dụng các loài động, thực vật (ĐTV), HST rừng .. cũng nhằm
mục tiêu phục vụ cho khai thác, sử dụng rừng bền vững, góp phần phát triển kinh tế lâm
nghiệp và bảo vệ môi trường. ĐDSH rừng chưa được quan tâm cho các mục đích sử
dụng khác như y tế, khoa học…
- Luật Thủy sản3 với phạm vi điều chỉnh là quản lý các hoạt động khai thác, nuôi
trồng, vận chuyển thuỷ sản; bảo quản, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ
sản; dịch vụ trong hoạt động thuỷ sản; điều tra, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
nhằm mục tiêu phát triển ngành kinh tế thủy sản. Nội dung về ĐDSH quy định trong
Luật tập trung vào việc bảo tồn, khai thác sử dụng nguồn lợi thủy sản để bảo đảm việc
khai thác, sử dụng này được bền vững. Nguồn lợi thủy sản trong Luật được hiểu là tài
1

Luật BV&PTR được nâng cấp từ pháp lệnh bảo vệ và phát triển rừng năm 1994, được ban hành năm 2004.
Luật BV&PTR, khoản 2,Điều 4 quy định: rừng đặc dụng được xác lập để bảo vệ tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn
HST...
3
Luật Thủy sản được nâng cấp từ pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 1989, được ban hành
năm 2003.
2
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nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển
nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản (khoản 1, Điều 2 Luật
Thủy sản) nên các nội dung quản lý về ĐDSH trong pháp luật về thủy sản cũng chỉ
khuôn hẹp với các đối tượng có giá trị kinh tế, khoa học cho ngành thủy sản, ĐDSH của
HST thủy sinh chưa được quan tâm điều chỉnh một cách toàn diện, đầy đủ.
- Luật Bảo vệ môi trường4 quy định điều chỉnh về các hoạt động bảo vệ môi
trường; chính sách, biện pháp nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
ĐDSH được đề cập như một thành tố của môi trường tự nhiên cần được bảo vệ. So với
Luật BV&PTR, Luật Thủy sản thì Luật Bảo vệ môi trường tiếp cận ĐDSH ở khía cạnh
toàn diện hơn, bao gồm HST, loài sinh vật và nguồn gen. Tuy nhiên, Luật quy định
mang tính nguyên tắc về chế độ quản lý các đối tượng trên và việc thực hiện được dẫn
chiếu theo các pháp luật chuyên ngành. Mới đây, Luật BVMT được ban hành năm
2013, nội dung về quản lý ĐDSH được quy định dẫn chiếu cụ thể theo pháp luật về
ĐDSH.
- Luật ĐDSH 5 quy định khá đầy đủ và toàn diện các vấn đề trong quản lý ĐDSH
hiện nay và tiếp cận theo 3 thành tố chính của ĐDSH gồm: HST, các loài sinh vật và
nguồn gen. Luật gồm 8 chương, 78 điều quy định từ việc lập quy hoạch tổng thể bảo
tồn ĐDSH; tiêu chí xác lập khu bảo tồn (KBT); bảo vệ HST; chế độ khai thác, bảo vệ,
khai thác sử dụng loài sinh vật; bảo vệ khai thác nguồn gen, nguồn lực cho bảo tồn;
phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ĐDSH ở mức độ nguyên tắc. Nhìn về góc
độ quản lý nhà nước về ĐDSH thì đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, là Luật
“cơ bản” cho ĐDSH. Tuy nhiên, do ban hành sau các Luật BV&PTR, Luật Thủy sản,
lại quy định “chuyên” về ĐDSH nên các quy định trong luật có nhiều điểm mới, khác
biệt với so với các văn bản pháp luật ban hành trước đó nên đòi hỏi một sự nỗ lực rất
lớn của các cơ quan quản lý nước trong việc tổ chức thực hiện Luật.
Cùng với 04 văn bản Luật “gốc” trên, các văn bản dưới luật quy định hướng dẫn
thực thi các Luật này đã quy định cụ thể các nội dung về ĐDSH, tạo nên hệ thống pháp
luật về ĐDSH mang tính chất phức hợp, vừa phải theo các pháp luật chuyên ngành, vừa
theo pháp luật “gốc” về ĐDSH. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc thực thi pháp
luật về ĐDSH, làm giảm hiệu quả trong quản lý nhà nước ĐDSH. Chính vì vậy, việc rà
soát pháp luật ĐDSH được ban hành theo các hệ thống pháp luật nói trên và đề xuất các
vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong hệ thống pháp luật về ĐDSH là hết sức cần thiết để
bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật về ĐDSH, đáp ứng yêu
cầu quản lý ĐDSH.
Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu “Rà soát pháp
luật về BV&PTR, pháp luật về thủy sản về các nội dung liên quan đến ĐDSH”.
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Luật bảo vệ môi trường được ban hành năm 1995, sửa đổi năm năm 2005 và năm 2013.
Được ban hành năm 2008.
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II. Mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
1. Mục tiêu nghiên cứu
Báo cáo nghiên cứu sẽ tập trung rà soát hai hệ thống pháp luật: pháp luật về
BV&PTR, pháp luật về thủy sản phần liên quan đến ĐDSH đồng thời có so sánh với
pháp luật về ĐDSH để:
- Nghiên cứu tìm ra những điểm bất hợp lý trong các văn bản quy phạm luật của
2 hệ thống pháp luật này;
- Kiến nghị điều chỉnh bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hai hệ thống pháp luật này
bảo đảm tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành về ĐDSH và phù hợp với yêu
cầu quản lý nhà nước về ĐDSH trong tình hình mới.
2. Nội dung nghiên cứu, tiêu chí rà soát
Do có nhiều văn bản trong các hệ thống pháp luật về thủy sản, pháp luật về
BV&PTR nhưng lại quy định về ĐDSH ở các khía cạnh, mức độ, cách tiếp cận quản lý
khác nhau. Do vậy, báo cáo rà soát pháp luật về BV&PT, về thủy sản liên quan đến
ĐDSH sẽ tập trung rà roát về 04 nội dung, bao gồm:
(1) Quy hoạch về ĐDSH rừng và thủy sản;
(2) Quy định về hệ sinh thái;
(3) Quy định về quản lý loài động, thực vật;
4) Quy định về quản lý nguồn gen.
Đây là 04 nội dung quan trọng đối với công tác quản lý ĐDSH, đồng thời các nội
dung này cũng được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản pháp luật về BV&PTR,
pháp luật về thủy sản và pháp luật về ĐDSH và các quy định chuẩn hóa của một số tổ
chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên như IUCN, WWF…
Tiêu chí rà soát: các văn bản sẽ được rà soát về tính đồng bộ, thống nhất, tính
khả thi và tính tương quan với hệ thống pháp luật hiện hành.
3. Phạm vi nghiên cứu
Do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật BV&PRT, Luật Thủy sản
nhiều, lại được ban hành ở những thời điểm khác nhau nên phạm vi nghiên cứu rà soát
của báo cáo nghiên cứu sẽ bắt đầu khi luật “gốc” được ban hành, nghĩa là tính từ năm
2004 tới nay (năm 2014). Đồng thời, nội dung nghiên cứu cũng chỉ tập trung đến các
vấn đề liên quan đến ĐDSH của hai hệ thống pháp luật này.
4. Phương pháp nghiên cứu và tài liệu tham khảo
4.1. Về phương pháp nghiên cứu: Báo cáo sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
(1) Phương pháp tổng hợp; (2) Phương pháp phân tích; (3) Phương pháp so sánh các
quy định có liên quan trong các văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là văn bản
pháp luật) trong hệ thống pháp luật đó và với yêu cầu thực tiễn quản lý; (4) Kế thừa, sử
dụng các kết quả nghiên cứu trước đó.
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4.2. Về tài liệu tham khảo: Để phục vụ cho xây dựng báo cáo này, chúng tôi có
tham khảo một số công trình nghiên cứu đã được công bố như: Nghiên cứu của JICA
năm 2010 về “Rà soát, phát hiện các vấn đề pháp lý về trách nhiệm của các Bộ, ngành
trong quản lý nhà nước đối với đa dạng sinh học”; Báo cáo rà soát của IUCN về “Xây
dựng Hệ thống KBT quốc gia của Việt Nam – Những đổi mới, cải cách chính và thể
chế cần thiết (2007); Nghiên cứu khung thể chế, chính sách và quản lý đối với Bảo tồn
ĐDSH trong hệ thống KBT tại Việt Nam (GIZ, 2010)....; văn bản pháp luật thuộc 2 hệ
thống pháp luật về BV&PRT, về thủy sản liên quan đến ĐDSH và một số văn bản pháp
luật khác dùng để tham chiếu.
5. Về cách tiếp cận trong Báo cáo nghiên cứu
Các văn bản quy phạm pháp luật về BV&PTR, pháp luật về thủy sản được ban
hành từ năm 2004 tới nay số lượng nhiều, lại do nhiều cơ quan có thẩm quyền khác
nhau ban hành nên việc rà soát trong Báo cáo nghiên cứu được tiếp cận theo thời gian
ban hành văn bản theo 04 nội dung để cập trong phần 2, mục II.
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Phần thứ hai
RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
LIÊN QUAN ĐẾN ĐA DẠNG SINH HỌC

I . CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC RÀ SOÁT

1. Luật bảo vệ và phát triển rừng (2004)
2. Các Nghị định
1) Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 hướng dẫn thi hành Luật
BV&PT rừng
2) Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật
rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
3) Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt
động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh
sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã
nguy cấp, quý, hiếm;
4) Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 Quy định về phòng cháy và chữa
cháy rừng;
5) Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 về tổ chức và hoạt động của
kiểm lâm;
6) Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
7) Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về Về tổ chức quản lý hệ thống
rừng đặc dụng;
8) Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành
chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
9) Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng;
10) Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.
3. Các Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ
1) Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà
soát quy hoạch lại 3 loại rừng.
2) Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục
đích sử dụng khác.
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4. Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1) Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ NN&PTNT về việc
ban hành bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng.
2) Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy chế quản lý rừng
3) Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020
4) Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày
14/8/2006 của TTCP về quy chế quản lý rừng.
5) Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc
dụng, về Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020.
6) Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã
thuộc các Phụ lục của công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp.
5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
1) Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ NN&PTNT ban
hành quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu
bảo tồn thiên nhiên.
2) Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 về việc ban hành Quy chế
quản lý gấu nuôi;
3) Quyết định số 34/2011/QĐ -TTg ngày 24/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều
Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg;
4) Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 về cấm xuất khẩu, nhập khẩu,
mua bán mẫu vật động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES);
5) Quyết định số 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 Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;
6) Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn
năm 2030.
6. Các Thông tư
1) Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn
thực hiện một số điều của Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 về
Quy chế quản lý rừng.
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2) Thông tư số 57/2007/TT-BNN ngày 13/6/2007 của Bộ NN&PTNT thôn về việc
sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày
06/11/2006 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định
số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 về Quy chế quản lý rừng Thông tư số
34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ NN&PTNT quy định tiêu chí
xác định và phân loại rừng
3) Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTCTANDTC ngày 8/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về
các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
4) Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/08/2004 của Bộ TN&MT Hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo
tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;
5) Thông tư số 90/2008/TT-BNNPTNT ngày 28/08/2008 hướng dẫn xử lý tang vật
là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu;
6) Thông tư số 13/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/3/2009 hướng dẫn một số vấn đề
quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn
lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản;
7) Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT, ngày 19/10/2010 của Bộ NN&PTNT ban
hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước
về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
8) Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/ 2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng
theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;
9) Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng
theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;
10) Thông tư số 35/2011/ TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ NN&PTNT
hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
11) Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2012 Quy định hồ sơ lâm sản hợp
pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;
12) Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai
thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường
13) Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TTBNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ NN&PTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp
pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;
14) Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012. Quy định về quản lý khai
thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường;

11

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam”- Dự án PA

Báo cáo phân tích chồng chéo giữa 3 Luật và các văn bản dưới Luật của: Luật DDSH, Luật
BVPTR và Luật TS và kiến nghị sửa đổi trong Luật BVPTR và Luật Thuỷ sản

15) Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 Ban hành Danh mục các
loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
6. Một số văn bản pháp luật tham chiếu
1) Luật Đa dạng sinh học.
2) Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
3) Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học
đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến
đổi gen;
4) Nghị định số 160/2013/NĐ-CP này 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác
định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ.
5) Quyết định số 1250/2013/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030;
6) Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030.
7) Bộ Luật Hình sự (2009);
8) Nghị định 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.
9) Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THEO 4 NỘI DUNG

1. Về quy hoạch ĐDSH rừng trong pháp luật về BV&PTR
Theo Luật BV&PRT, “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”
(Khoản 2, Điều 4 Luật BV&PTR).
Do vậy, quy hoạch ĐDSH trong Luật BV&PTR được xem xét ở giác độ quy
hoạch 3 loại rừng, trọng tâm là quy hoạch rừng đặc dụng (mục 1, Chương II, Luật
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BV&PRT). Luật BV&PRT đã quy định về nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch BV&PTR,
nội dung quy hoạch BV&PTR; trách nhiệm lập quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy
hoạch, quyết định xác lập các khu rừng; thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch BV&PTR;
công bố quy hoạch BV&PTR... Tuy nhiên, do Luật quy định chưa rõ hoặc thiếu cụ thể
nên trong các văn bản hướng dẫn Luật đã bộc lộ một số điểm bất cập. Cụ thể:
1.1 Luật BV&PTR quy định không cụ thể nên có sự chồng chéo trong văn bản
quy định hướng dẫn về tiêu chí phân loại RĐD, gây ảnh hưởng tới việc thực thi quy
hoạch về nội dung ĐDSH rừng.
Luật BV&PRT phân loại rừng đặc dụng để làm căn cứ cho việc quy hoạch 3 loại
rừng, xác lập và điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng, KBT để bảo vệ ĐDSH rừng. Tuy
nhiên, tiêu chí phân loại rừng đặc dụng không được quy định trong Luật. Do vậy, đã có
tới 03 văn bản ban hành hướng dẫn nội dung này gồm: Quyết định số 62/2005/QĐBNN; Quyết định 186/2006/QĐ-TTg; Nghị định 117/2010/NĐ-CP và một số thông tư
hướng dẫn khác. Trong các văn bản hướng dẫn Luật BV&PTR nói trên, quy định về
tiêu chí phân loại loại rừng đặc dụng còn có sự chồng chéo, không rõ ràng. Ví dụ, đối
với tiêu chí Vườn quốc gia, Quyết định 62/2005/QĐ-CP quy định: “Vườn quốc gia là
khu vực bảo tồn bao gồm một hay nhiều mẫu đại diện cho các vùng sinh thái chủ yếu,
…; có ít nhất 2 loài sinh vật đặc hữu hoặc trên 10 loài ghi trong Sách đỏ của Việt Nam;
…Theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg về phân loại rừng đặc dụng (Điều 13, Quyết
định số 62/2005/QĐ-CP thì Vườn quốc gia được xác định là: “là khu vực tự nhiên trên
đất liền hoặc ở vùng đất ngập nước, hải đảo, có diện tích đủ lớn được xác lập để bảo tồn
một hay nhiều hệ sinh thái đặc trưng hoặc đại diện không bị tác động hay chỉ bị tác
động rất ít từ bên ngoài; bảo tồn các loài sinh vật đặc hữu hoặc đang nguy cấp. Vườn
quốc gia được xác lập dựa trên các tiêu chí và chỉ số: về hệ sinh thái đặc trưng; các loài
động vật, thực vật đặc hữu;... Gần đây nhất, Nghị định 117/2010/NĐ-CP quy định về tổ
chức và quản lý rừng đặc dụng được ban hành năm 2010, tiêu chí đối với vườn quốc gia
Điều 5 được quy định “Vườn quốc gia đáp ứng ít nhất một trong ba tiêu chí sau đây: a)
Có ít nhất 01 mẫu chuẩn hệ sinh thái đặc trưng của một vùng sinh thái hoặc của quốc
gia, quốc tế;…;b) Có ít nhất 01 loài sinh vật đặc hữu của Việt Nam hoặc có thể bảo tồn
sinh cảnh trên 05 loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật; …”.
Trong các văn bản nêu trên, các khái niệm như: “Mẫu đại diện cho vùng sinh
thái chủ yếu”, “hệ sinh thái đặc trưng hoặc đại diện”, “mẫu chuẩn hệ sinh thái đặc trưng
của một vùng sinh thái hoặc của quốc gia, quốc tế”; “loài đặc hữu hoặc đang nguy cấp”
…không được giải thích. Hơn nữa, cách quy định về tiêu chí trong các văn bản không
thông nhất, có văn bản chỉ sử dụng tiêu chí định tính; có văn bản sử dụng cả định tính
lẫn định lượng... Điều này gây khó khăn, lúng túng cho việc tổ chức thực hiện phân loại
rừng đặc dụng để xác lập, điều chỉnh, bổ sung khu rừng đặc dụng theo các tiêu chí trên.
Mặt khác, trong Luật cũng không có quy định về việc định kỳ rà soát rừng đặc dụng
nên kết quả là các tiêu chí đối với phân loại rừng đặc dụng thay đổi theo thời gian từ
năm 2006 - 2010 nhưng trên thực tế, số khu rừng đặc dụng vẫn là 164 khu. Mới đây,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 phê
duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn năm
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2030, điểm b, khoản 1 Điều 1 quy định: “a) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đối với 164
khu rừng đặc dụng phù hợp với kết quả rà soát quy hoạch lại 03 loại rừng theo Chỉ thị
số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất với phân
hạng các khu rừng đáp ứng tiêu chí theo quy định. Hoàn thiện hệ thống rừng đặc dụng
cả nước đến năm 2020 đạt 2,4 triệu ha, bao gồm 176 khu: 34 Vườn quốc gia, 58 Khu
bảo tồn thiên nhiên, 14 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 61 Khu bảo vệ cảnh quan và các
Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học thuộc 09 đơn vị… Điều này cho thấy, mặc
dù có nhiều văn bản hướng dẫn tiêu chí phân loại rừng đặc dụng từ năm 2006 tới nay
nhưng các RĐD vẫn không được rà soát, điều chỉnh. Tuy nhiên, theo Quyết định số
1976/QĐ-TTg, số lượng khu RĐD sẽ có sự tăng thêm.
1.2 Việc hướng dẫn một số quy định về quy hoạch ĐDSH rừng còn mang tính
chủ quan, chưa lường hết được tác động trong thực tế; một số quy định có trong
Luật nhưng không được hướng dẫn, cụ thể hóa nên đã gây ảnh hướng lớn đến suy
giảm ĐDSH
Luật BV&PTR có quy định về thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch BV&PTR
(Điều 19). Tuy nhiên, căn cứ điều chỉnh quy hoạch trong Luật còn rất chung chung6. Do
vậy, Nghị định 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật BV&PTR quy định: “2. Việc
chuyển mục đích sử dụng rừng phải theo đúng thẩm quyền và được quy định như sau:
a) Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một
phần đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ xác lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn
bộ hoặc một phần khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập…,
3. Việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác phải đạt
các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó…” (khoản 2 Điều 28).
Mặc dù hướng dẫn Luật nhưng Nghị định 23/2006/NĐ-CP cũng không quy định
cụ thể điều kiện, tiêu chí, trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch BV&PTR
của cả nước, cấp tỉnh, cấp huyện xã; mức độ ảnh hưởng thế nào thì phải điều chỉnh? tỷ
lệ được phép điều chỉnh đối với mỗi loại rừng là bao nhiêu; thẩm quyền điều chỉnh của
mỗi cấp hành chính như thế nào? lớn hơn tỷ lệ đó thì phải xin phép ai? văn bản này cũng
không quy định về tiêu chỉ và chỉ số cho phép công nhận rừng sản xuất là như thế nào và
do cơ quan nào ban hành. Các Thông tư 99/2006/TT- BNN, Thông tư 38/2007/TT-BNN
hướng dẫn Nghị định 23/2006/NĐ-CP cũng không có quy định nào hướng dẫn cụ thể các
nội dung này. Vì thiếu các quy định cụ thể trong văn bản Luật cũng như văn bản hướng
6

Khoản 1, Điều 19 Luật BV&PTR quy định: “1. Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phải dựa
trên các căn cứ sau đây:
a) Khi có sự điều chỉnh về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà sự điều chỉnh đó ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát
triển rừng;
b) Khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của cấp trên trực tiếp mà sự điều chỉnh đó ảnh hưởng
đến quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

c) Do yêu cầu cấp bách để thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
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dẫn nên toàn bộ thẩm quyền quyết định, điều chuyển mục đích sử dụng rừng được giao cho
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xác lập, trong đó bao gồm cả các khu rừng đặc
dụng mà không kèm tiêu chí rằng buộc nào. Do vậy, nhiều tỉnh/tp do nhu cầu phát triển
KT-XH của địa phương đã chủ động chuyển đổi một diện tích lớn rừng đặc dụng giàu
ĐDSH sang các loại rừng khác, rồi tiếp tục chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác gây
suy giảm ĐDSH. Hạn chế này cũng đã được chỉ rõ trong Chỉ thị số 02/CT-TTg7 về việc
tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích
sử dụng khác. Điều này cho thấy sự bất cập trong việc phân cấp quản lý tài nguyên rừng
giữa trung ương và địa phương. Rừng đặc dụng là khu vực địa lý được thiết lập để bảo tồn
ĐDSH cho cả nước, là nơi có những loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu, các
HST có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, các diện tích bảo vệ này lại được
phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý trong khi không có một quy định ràng buộc về trách
nhiệm của cơ quan cấp dưới trong việc xin ý kiến các cơ quan cấp trên (là các bộ chủ quản)
được giao giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về loại tài nguyên này.
- Về thống kê, kiểm kê theo dõi diễn biến tài nguyên rừng chưa được thực hiện
nghiêm túc, thiếu hướng dẫn cụ thể đối với công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.
Đây là nội dung quan trọng và là điều kiện để xác lập các khu rừng đặc dụng để
quản lý bảo vệ các loài sinh vật, các HST. Mặc dù Luật BV&PTR (điểm g, khoản 2
Điều 32) có quy định: “Chính phủ định kỳ báo cáo Quốc hội về hiện trạng và diễn biến
tài nguyên rừng” nhưng đến nay công tác này vẫn chưa được thực hiện. Mặt khác, theo
quy định của Luật thì trách nhiệm thống kê, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên
rừng được giao cho Bộ NN&PTNT (khoản 3 Điều 32 Luật BV&PTR); chủ rừng và
UBND cấp xã (khoản 2 Điều 32 Luật BV&PTR). Nghị định 23/2006/NĐ-CP quy định
cụ thể hơn nội dung này. Cụ thể:
“Kiểm kê rừng là việc điều tra, đánh giá, xác định các trạng thái rừng, trữ lượng
rừng trong và ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp trên thực tế và đối chiếu sự tăng, giảm
số liệu diện tích rừng, trữ lượng rừng theo thống kê trong sổ sách, hồ sơ quản lý rừng;
chu kỳ kiểm kê rừng 5 năm một lần trên lô quản lý được thực hiện luôn phiên tại các
địa phương’ (Khoản 1 Điều 39);
“Thống kê rừng là việc ghi chép, tổng hợp, phân tích, diện tích rừng, trữ lượng
rừng theo sổ sách và hồ sơ quản lý rừng; việc thống kê rừng được thực hiện trên toàn
bộ diện tích rừng trong và ngoài quy hoạch 3 loại rừng và cây trồng phân tán”; trách
nhiệm của Bộ NN&PTNT trong việc “tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ diễn biến
tài nguyên rừng của cả nước. Công bố diễn biến tài nguyên rừng của cả nước và của
từng địa phường chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm đầu tiên của chu kỳ năm (5) năm
về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tiếp theo” (điểm đ, khoản 2 Điều 39);
“Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng gồm thay đổi về diện tích rừng, trữ lượng
rừng, chất lượng rừng, số lượng và thành phần các loài thực vật rừng, động vật rừng.

7

Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng
thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.
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Sự thay đổi của rừng trong mối quan hệ với những yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường,
phát hiện những quy luật diễn biến tài nguyên rừng” (Khoản 1 Điều 40).
Tuy nhiên, Thông tư số 25/2009/TT-BNN về Hướng dẫn Nghị định
23/2006/NĐ-CP cũng chỉ đề cập tới việc kiểm kê rừng, thống kê rừng một cách chung
chung. Nội dung “theo dõi diễn biến tài nguyên rừng” không được hướng dẫn. Điều này
cho thấy, việc hướng dẫn luật đã bóc tách nội dung kiểm kê, thống kê rừng và điều tra
diễn biến tài nguyên rừng thành 2 mảng công việc khác nhau và khi triển khai hướng
dẫn chỉ quan tâm nhiều đến công tác thống kê, kiểm kê rừng theo tiêu chí “tĩnh” như
diện tích, sinh khối, trữ lượng gỗ... Trên thực tế, nội dung theo dõi diễn biến tài nguyên
rừng chỉ được thực hiện theo các Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến
tài nguyên rừng. Các chương trình nghiên cứu này cũng chỉ tập trung vào diễn biến diện
tích rừng, trạng thái rừng (rừng giàu, rừng nghèo, rừng già, rừng non, trữ lượng gỗ…),
các số liệu về biến động về loài ĐTV còn chưa được điều tra, thống kê đầy đủ và cũng
không công bố đầy đủ các nội dung như yêu cầu về diễn biến tài nguyên rừng của cả
nước như quy định tại khoản 1, Điều 40 Nghị định 23/2006/NĐ-CP.
1.3 Phân công trách nhiệm trong công tác lập quy hoạch ĐDSH rừng chưa
thấy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên.
Luật BV&PTR quy định Bộ TN&MT có trách nhiệm phối hợp với Bộ
NN&PTNT chỉ đạo UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức quản lý, ĐDSH, môi trường
rừng (khoản 5 Điều 39); Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, phối với Bộ TN&MT
trong thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (khoản 2 Điều 32). Tuy
nhiên, các văn bản hướng dẫn như Nghị định 23/2006/NĐ-CP, Nghị định 32/2006/NĐCP, Nghị định 117/2010/NĐ-CP…cũng chỉ quy định trách nhiệm của Bộ TN&MT
trong những vấn đề liên quan tới quản lý đất đai. Tuy nhiên, đến nay cũng không có
thông tư hay văn bản nào quy định cụ thể về nội dung phối trong công tác quản lý
ĐDSH rừng đặc dụng liên quan đến 2 bộ, mặc dù Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
TN&MT trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ĐDSH (mục 8, Nghị định số 21/2013/NĐCP).
1.4 Một số quy định trong các văn bản hướng dẫn về phân loại rừng đặc dụng
không bảo đảm tính khả thi.
Khi xác lập xác lập khu rừng đặc dụng có quy định tiêu chí cho từng loại KBT
trong đó đối với xác lập vườn quốc gia là: “Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cư
so với diện tích Vườn quốc gia phải nhỏ hơn 5% (Quyết định 186/2006/QĐ – TTg)”.
Trên thực tế, các tiêu chí này đều bị vi phạm ở nhiều vườn quốc gia như ở Vườn quốc
gia Mũi Cà Mau, Vườn quốc gia Bạch Mã …Hoặc, việc thống kê, kiểm kê rừng, theo
dõi diễn biến rừng là công việc thuộc trách nhiệm của Nhà nước nhưng trong Luật
BV&PTR giao trách nhiệm này cho các chủ rừng (là các tổ chức, cá nhân làm kinh tế)
mà không có sự đầu tư kinh phí, trang thiết bị theo dõi, giám sát, hướng dẫn thực hiện
nên tính khả thi của quy định này rất thấp. Một thời gian dài, chúng ta chỉ cập nhật
được số liệu về diện tích, trữ lượng và độ che phủ của rừng (liên quan đến việc cấp đất
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và thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng); các số liệu thống kê về diễn biến
tài nguyên rừng, biến động về loài ĐTV, đặc biệt là sự suy giảm về số lượng quần thể
loài nguy cấp quý, hiếm nói chung không được công bố, hoặc nếu có cũng chỉ là kết
quả đơn lẻ ở một số vùng, địa phương do một số nghiên cứu cung cấp.
1.5 Quy hoạch ĐDSH đối với rừng đặc dụng không bảo đảm mục tiêu đề ra là
quản lý ĐDSH theo mục đích sử dụng.
Luật BV&PTR quy định phân chia 3 loại rừng theo mục đích sử dụng rừng để
quản lý. Theo đó, mục đích sử dụng RĐD 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… nhưng ĐDSH lại không chỉ
khu trú trong RĐD, quản lý loài nguy cấp quý, hiếm trong Luật được quy định đối với
cả rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Mặt khác, trong công tác quy hoạch, xác lập các khu
rừng, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cũng không phân định sự khác biệt về tính chất
của 3 loại rừng này, đặc biệt là RĐD có mức độ ĐDSH cao. Do vậy, khi thực thi nhiều
diện tích rừng đặc dụng bị “chuyển đổi mục đích sử dụng” một cách chủ quan, gây thất
thoát lớn tài nguyên ĐDSH, mục đích sử dụng bị tách rời so với mục đích quản lý.
1.6 Có sự khác biệt, không thống nhất trong quy định về quy hoạch RĐD, xác
lập khu bảo tồn giữa pháp luật BV&PTR với pháp luật về ĐDSH (xem thêm phụ lục
I, II)
Cùng mục tiêu quản lý bảo vệ ĐDSH nhưng Luật BV&PTR giao trách nhiệm lập
quy hoạch rừng cả nước, trong đó có rừng đặc dụng cho Bộ NN&PTNT và thẩm quyền
phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng cả nước cho Thủ tướng chính phủ (Điều
18). Trong khi đó, Luật ĐDSH quy định giao trách nhiệm cho Bộ TN&MT lập, trình
Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước (Điều
10); hoặc việc tổ chức thực hiện quy hoạch BV&PTR, trong đó có rừng đặc dụng và hệ
thống KBT cho Bộ NN&PTNT (Điều 21), trong khi đó Luật ĐDSH quy định Bộ
TN&MT chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chỉ đạo việc tổ chức
thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước (Điều 11). Điều này cũng dễ
lý giải do thời gian ban hành 2 luật này khác nhau. Tuy nhiên, có tình trạng, các văn
bản ban hành sau khi Luật ĐDSH có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2009 cũng không có
sự cập nhật, hướng dẫn theo Luật ĐDSH mặc dù nguyên tắc áp dụng pháp luật đã được
quy định rất rõ theo Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật8. Điều này dẫn
đến tính trạng không thống nhất khi ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật đối với
cùng một nội dung là quản lý ĐDSH khu bảo tồn. Cụ thể, Nghị định 117/2010/NĐ-CP
về tổ chức, quản lý rừng đặc dụng mặc dù có quy định tiêu chí xác lập các khu rừng đặc
dụng (ban hành năm 2010) nhưng khi hướng dẫn về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng
cũng không tham chiếu các quy định tại Điều 16,17,18,19 và Điều 20 Luật ĐDSH quy
định về khu bảo tồn; hoặc có tình trạng trong một thời gian ngắn có tới 03 văn bản quy
định về cùng một nội dung liên quan đến KBT nhưng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ
8

Điều 83 khoản 2 Luật Ban hành văn bản quy pham pháp luật quy định; “2. Trong trường hợp các văn bản quy
phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”
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trong các văn bản này chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Cụ thể, ngày 31/7/2013, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược quốc
gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 08/01/2014 Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng
thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
nhưng đến ngày 7/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 218/QĐ-TTg
về phê duyệt “Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo
tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”; ngày 30/10/2014,
Thủ tướng ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg về phê duyệt “Quy hoạch hệ thống
rừng đặc dụng của cả nước đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”
Từ việc áp dụng không thống nhất, không tuân thủ nguyên tắc áp dụng pháp luật
trong xây dựng văn bản hướng dẫn của các luật chuyên ngành đã dẫn đến việc áp dụng
và thực thi không thống nhất giữa hai hệ thống pháp luật về BV&PTR với pháp luật về
ĐDSH, tạo kẽ hở trong công tác quản lý ĐDSH, vô hiệu hóa một số quy định trong các
văn bản pháp luật được ban hành. Mặt khác, cũng cần lưu tới yếu tố hội nhập quốc tế
trong các quy định về bảo tồn ĐDSH của Việt Nam, đó là tính tương đồng về mặt pháp
lý giữa pháp luật Việt Nam và quốc tế. Cụ thể, Quyết định số 218/QĐ-TTg được ban
hành có quy định: “…Quản lý các khu rừng đặc dụng KBT biển, KBT vùng nước nội
địa phải được nghiên cứu và từng bước tiếp cận phương pháp quản lý mới, phù hợp với
tiêu chí của quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, của từng địa
phương…”(điểm d Điều 1Quyết định số 218/QĐ-TTg). Trong Quyết định số 1976/QĐTTg triển khai thực hiện Chiến lược này có nêu mục tiêu rà soát rừng đặc dụng căn cứ
vào quy định tại Điều 5 Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tiêu chí xác lập và phân loại
rừng đặc dụng. Tuy nhiên, theo Điều 5 Nghị định 117 thì rừng đặc dụng bao gồm cả
khu rừng thực nghiệm, nghiên cứu khoa học. Với tiêu chí phân loại như vậy thì kết quả
rà soát sẽ không những không phù hợp với Luật ĐDSH mà còn không phù hợp với các
tiêu chí về KBT của IUCN.
2. Về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng
Bảo vệ HST rừng được quy định trong Luật BV&PTR và cụ thể hóa trong các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật như Nghị định 23/2006/NĐ-CP; Quyết định
186/2006/QĐ-TTg, Nghị định 117/2010/NĐ-CP và nhiều thông tư hướng dẫn. Qua rà
soát, có một số bất cập chính như sau:
2.1. Bảo vệ HST rừng được đề cập trong Luật BV&PTR nhưng quy định rất
chung, văn bản hướng dẫn cũng không tập trung làm rõ.
Theo Luật BV&PTR, quản lý, bảo vệ được phân chia thành 2 loại: quy định bảo
vệ HST rừng nói chung được thực hiện theo Điều 40, đối với HST gắn liền với môi
trường sống của các loài động, thực vật rừng thì việc quản lý, bảo vệ phải tuân thủ theo
quy chế quản lý rừng đặc dụng, quy chế quản lý KBT và giao Thủ tướng Chính phủ quy
định hướng dẫn. Trong các văn bản hướng dẫn Luật BV&PTR, chỉ có Nghị định
23/2006/NĐ-CP đề cập sâu tới vấn đề bảo vệ HST rừng. Tuy nhiên, quy định của văn
bản này cũng chỉ dừng ở mức quy định việc bảo vệ HST rừng bằng cách hạn chế các
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tác động ảnh hưởng đến trạng thái của rừng gồm: cấu trúc của rừng và thành phần các
loài thực vật chủ yếu bị thay đổi, số lượng, chất lượng rừng bị suy giảm, môi trường
rừng đất đai, tiểu khí hậu, nguồn nước bị thay đổi; cảnh quan của rừng bị thay đổi (điểm
b khoản 1 Điều 46). Nghị định 117/2010/NĐ-CP cũng quy định về HST rừng nhưng
cũng chỉ ở dạng quy định các biện pháp bảo đảm khôi phục, duy trì diễn thế tự nhiên
của rừng (Điều 19, Điều 21), hạn chế tác động xâm hại đến HST. Văn bản này cũng
không quy định nội dung cụ thể việc bảo vệ HST rừng là gì, những HST nào cần được
bảo vệ, tiêu chí cho các hệ sinh thái được bảo vệ.
2.2. Quy định về bảo vệ hệ sinh thái tiếp cận theo hướng bị động, chưa chỉ ra
hệ sinh thái đặc thù, ưu tiên bảo vệ mà chủ yếu tiếp cận theo hướng hạn chế tác
động, ảnh hưởng.
Quy định về HST rừng trong Luật BV&PTR và các văn bản hướng dẫn được đề
cập rất sơ sài, còn thiếu nội dung về quản lý, bảo vệ, chế tài xử phạt... Mặc dù HST đặc
trưng hoặc đại diện, HST đặc trưng tiêu biểu.. là tiêu chí quan trọng trong xác lập vườn
quốc gia, khu bảo tồn loài sinh cảnh… nhưng cả Luật BV&PTR và các văn bản hướng
dẫn cũng không có giải thích hướng dẫn, yêu cầu quản lý đối với các đối tượng này.
Cách tiếp cận quản lý chủ yếu ở việc quy định hạn chế, cấm các hoạt động tác động làm
ảnh hưởng đến HST, mang tính phòng ngừa. Việc đánh giá thay đổi, diễn biến của HST
còn chưa được đề cập. Do vậy, các quy định này không được thực thi trong thực tế và
cũng không có chế tài xử lý đối với vi phạm này. Nghị định 157/2013/NĐ-CP về xử
phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản cũng chỉ quy định xử phạt đối với hành vi khai thác trái phép cảnh quan, môi
trường và các dịch vụ lâm nghiệp (Điều 9).
2.3. Quy định về hệ sinh thái trong pháp luật về BV&PTR không đồng bộ với
hệ thống pháp luật về ĐDSH.
Luật ĐDSH có quy định khá toàn diện về quản lý, bảo vệ các HST (Điều 34,
Điều 35 và Điều 36) và Nghị định 65/2009/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về nội dung
này. Tuy nhiên, Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức quản lý rừng đặc dụng được
ban hành năm 2010 mặc dù có nêu căn cứ ban hành Nghị định là căn cứ vào Luật
ĐDSH nhưng quy định trong Nghị định cũng như các văn bản hướng dẫn cũng không
đề cập nhiều đến HST mà chỉ quy định về nội dung khôi phục các HST.
3. Về quản lý, bảo vệ các loài động vật, thực vật rừng:
Qua rà soát Luật BV&PT và các văn bản quy định hướng dẫn luật về quản lý,
bảo vệ các loài động vật, thực vật rừng, nội dung này, có một số bất cập sau:
3.1 Các nội dung quy định về việc bảo vệ, khai thác và sử dụng các loài động,
thực vật rừng trong Luật chưa cụ thể, văn bản dưới luật hướng dẫn chưa đầy đủ các
vấn đề về loài ĐTV, chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản
lý.
Luật BV&PTR quy định về quản lý bảo vệ loài ĐTV rừng gồm các nội dung:
trách nhiệm bảo vệ các loài ĐTV rừng được giao cho các chủ rừng. Việc khai thác ĐTV
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rừng phải thực hiện theo quy chế quản lý rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy
trình, quy phạm về khai thác rừng do Bộ NN&PTNT ban hành (khoản 1 Điều 41); việc
săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt động vật rừng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã (khoản 2
Điều 41). Luật cũng quy định việc khai thác thực vật rừng, săn bắt động vật rừng, công
cụ và phương tiện bị cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng; chủng loài, kích cỡ tối thiểu
thực vật rừng, động vật rừng và mùa vụ được phép khai thác, săn bắt; khu vực cấm khai
thác rừng phải tuân thủ quy định của Bộ NN&PTNT. Đối với loài thực vật rừng, động vật
rừng nguy cấp, quý, hiếm; nguồn gen thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm Luật quy định
phải được quản lý, bảo vệ theo chế độ đặc biệt (khoản 3, Điều 41), đồng thời giao Chính phủ
quy định Chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm và Danh mục những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Tuy nhiên, nội dung các quy định trong luật còn khá chung chung, nhiều quy định giao
Chính phủ hướng dẫn cụ thể nên cần nhiều văn bản hướng dẫn Luật. Ví dụ, với quy
định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, có tới trên 10 văn bản quy định hướng dẫn,
gồm: 03 nghị định, 02 quyết định về quy chế quản lý 3 loại rừng và 02 thông tư hướng
dẫn cụ thể 02 Nghị định về loài nguy cấp, quý, hiếm;…
Bên cạnh đó, có một số nội dung trong Luật quy định nhưng đến nay vẫn chưa
được hướng dẫn thực hiện như quy định: “Chính phủ quy định, công bố công khai Danh
mục thực vật rừng, động vật rừng được nhập khẩu; thực vật rừng, động vật rừng cấm
xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện” (Điều 44, Luật BV&PTR); quy định “việc kinh
doanh, vận chuyển thực vật rừng, động vật rừng và các sản phẩm của chúng đối với
động vật hoang dã phải tuân theo quy định của pháp luật” (khoản 2 Điều 41); hoặc một
số nội dung được quy định trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP nhưng cũng không có
thông tư hướng dẫn tiếp như quy định: Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ
TN&MT hướng dẫn thủ tục, trình tự để phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng,
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên (Khoản 3 Điều 6 Nghị định 32)...; hoặc
có một số nội dung như: quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập
nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài
ĐTV hoang dã nguy cấp, quý, hiếm không quy định trong Luật nhưng lại có riêng 01
Nghị định (Nghị định 82/2006/NĐ-CP) hướng dẫn.
3.2 Luật BV&PTR phân chia 3 loại rừng theo mục tiêu sử dụng nhưng trong
các quy định quản lý bảo vệ loài ĐTV rừng lại không tiếp cận theo hướng này; quy
định về bảo vệ loài ĐTV rừng, loài nguy cấp quý hiếm đối với rừng phòng hộ, rừng
sản xuất không bảo đảm tính khả thi.
Theo Luật BV&PTR, rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên
nhiên, mẫu chuẩn HST 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; rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu
để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai,
điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường; rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để
sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi
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trường (Điều 4, Luật BV&PTR). Tuy nhiên, Luật BV&PTR vẫn có quy định về bảo vệ
loài nguy cấp, quý, hiếm đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên (điểm d khoản 2 Điều
56), hoặc trong các văn bản hướng dẫn Luật vẫn có nhiều quy định việc bảo vệ loài
ĐTV rừng ở ngoài khu rừng đặc dụng (Điều 9, Nghị định 32/2006/NĐ-CP), ở rừng
phòng hộ và rừng sản xuất. Với cách tiếp cận như vậy, việc phân chia 3 loại rừng theo
mục đích sử dụng không đạt mục tiêu đề ra; không thấy sự khác biệt giữa khu vực được
quy hoạch đầu tư để quản lý ĐDSH (rừng đặc dụng/khu bảo tồn) với khu vực khác.
Quy định về trách nhiệm bảo vệ loài ĐTV rừng của chủ rừng sản xuất, rừng
phòng hộ là không khả thi, phụ thuộc nhiều vào tính tự giác của chủ rừng. Với sự đa
dạng hóa của các thành phần kinh tế, chủ rừng không phải là tổ chức nhà nước, không
được Nhà nước đầu tư mà là các doanh nghiệp lâm nghiệp thì việc đặt ra các yêu cầu
quản lý như: Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chỉ được khai thác gỗ và các thực
vật khác của rừng sản xuất là rừng tự nhiên…; việc khác thác phải theo hồ sơ thiết kế
khai thác, phù hợp với phương án điều chế rừng hoặc phương án hoặc kế hoạch sản
xuất, kinh doanh rừng được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt; phải theo quy chế quản
lý rừng và chấp hành quy phạm, quy trình kỹ thuật bảo vệ và phát triển rừng của Bộ
NN&PTNT (Điều 56) thì các quy định này khó khả thi trong thực tế, đặc biệt là trong
điều kiện khi giao đất, giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có đánh giá tài nguyên
ĐTV; không có lực lượng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện; không giao nguồn lực để
thực hiện và không có các chính sách khuyến khích việc thực hiện.
3.3 Cách tiếp cận quản lý đối với loài ĐTV rừng còn chưa phù hợp với thực tế
Việc quản lý loài ĐTV rừng được chia theo 2 lát cắt:
Một là, sự phân định về mức độ quản lý các loài ĐTV rừng giữa 3 các loại rừng
(rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) hoặc trong rừng đặc dụng, chế độ khai
thác, bảo vệ cũng có sự khác biệt giữa các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh
thái, bảo vệ cảnh quan, khu dịch vụ hành chính. Ví dụ, trong phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt, các hoạt động khai thác loài ĐTV là bị cấm.
Hai là, sự phân định chế độ quản lý giữa loài ĐTV rừng thông thường và loài
ĐTV nguy cấp, quý hiếm. Trong loài nguy cấp, quý, hiếm thì lại được tiếp tục chia nhỏ
theo loại hình hoạt động. Ví dụ, đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu,
nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các
loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thì lại được chia thành loài nguy
cấp, quý hiếm theo pháp luật Việt Nam (Danh mục thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP)
và loài nguy cấp quý hiếm thuộc các Phụ lục I, II, III của công ước CITES. Có một thực
tế là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được xác lập để bảo vệ loài ĐTV rừng
nguy cấp, quý, hiếm thì việc quy định chế độ bảo vệ ở các khu vực này là hoàn toàn
phù hợp vì có Ban quản lý, lực lượng quản lý KBT (được Nhà nước thành lập, đầu tư
trang thiết bị, cấp kinh phí hoạt động). Tuy nhiên, ở rừng phòng hộ, rừng sản xuất là
khu vực không được xác lập với mục đích chủ yếu để bảo vệ loài ĐTV thì các quy định
này còn chưa hợp lý, khó khả thi. Ví dụ, điểm d, khoản 2 Điều 56 Luật BV&PTR quy
định: đối với việc khai thác ĐTV trong rừng tự nhiên là rừng sản xuất, rừng phòng hộ là
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rừng tự nhiên, chỉ được khai thác gỗ và các thực vật khác của rừng sản xuất là rừng tự
nhiên, trừ các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác theo quy định
của Chính phủ; hoặc khoản 2 Điều 6 Nghị định 32/2006/NĐ-CP quy định: động vật
rừng Nhóm IIB ngoài các khu rừng đặc dụng chỉ được khai thác vì mục đích nghiên cứu
khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế; việc khai thác động vật rừng Nhóm IIB ngoài các
khu rừng đặc dụng không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo tồn của các loài đó
trong tự nhiên và phải có phương án được Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phê duyệt đối với
những khu rừng do các tổ chức trực thuộc TW quản lý hoặc được UBND cấp tỉnh phê
duyệt đối với những khu rừng do các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương quản lý…Thực
tế cho thấy, việc giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho các tổ chức, cá nhân không có
đánh giá cụ thể về chất lượng rừng, các loài sinh vật mà chỉ theo “phương án khai thác,
bảo vệ rừng được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt”; lực lượng kiểm tra, giám sát,
còn mỏng…thì các quy định nói trên khó bảo đảm tính khả thi, việc thực hiện phụ thuộc
vào tính tự giác của chủ rừng và công tác thanh tra, kiểm tra của nhà nước. Hơn nữa,
việc quy định như vậy cũng không rõ đối với việc xin phép nếu loài nguy cấp quý, hiếm
đó không ở trong các khu rừng?
3.4 Luật không quy định rõ về nội dung bảo vệ loài ĐTV rừng, các văn bản
hướng dẫn cũng không cụ thể hơn nội dung này mà chỉ quy định gián tiếp bằng việc
quy định các hành vi bị cấm (Điều 12 Luật BV&PTR) hoặc hạn chế việc khai thác bằng
việc cấp giấy phép khai thác nên gây khó khăn cho việc thống kê, kiểm kê theo dõi diễn
biến tăng, giảm số lượng loài ĐTV rừng.
3.5 Quy định quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh
ĐTV rừng, ĐTV rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng còn chưa hợp lý
- Việc quản lý khai thác, vận chuyển loài ĐTV rừng vừa theo phạm vi (các phân
khu của khu rừng đặc dụng), vừa theo đối tượng khai thác (có thuộc nhóm nguy cấp
quý, hiếm hay không thuộc nhóm này) nên hiệu quả quản lý không cao. Đối với rừng
phòng hộ, sản xuất các quy định về quản lý khai thác loài nguy cấp, quý hiếm phụ thuộc
vào tính “tự giác của chủ rừng” trong khi chế độ khai báo, thù lao cho người nuôi
dưỡng, giao nộp loài nguy cấp quý hiếm còn chưa được quy định trong Luật; đối với
rừng đặc dụng thì việc quản lý quá nghiêm ngặt đối với loài ĐTV thông thường trong
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.. Ví dụ, khảo sát thực tế ở Vườn quốc gia Mũi Cà mau,
việc cấm khai khác trong khu bảo vệ nghiêm ngặt trong đó có bãi vọoc là không hợp lý
vì tài nguyên này được tái tạo theo mùa, trong khi đời sống người dân nơi đây còn khó
khăn. Hoặc Quyết định 34/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
186/2006/QĐ-TTg quy định về hạn mức khai thác gỗ đối với rừng sản xuất là rừng tự
nhiên vô hình chung đã làm hạn chế tính tự chủ trong sản xuất, kinh doanh của chủ
rừng, không phù hợp với quy luật phát triển của cây rừng. Mặt khác, quy định việc khai
thác, vận chuyển loài quý, hiếm hiện nay chủ yếu dựa vào hồ sơ xác nhận nguồn gốc
mẫu vật, giấy phép khai thác mà không có biện pháp kỹ thuật như đánh dấu, nhận dạng
mẫu vật (trừ gỗ nhóm IA có dấu búa kiểm lâm); việc cấp phép không dựa trên căn cứ là
kết quả đánh giá số lượng cá thể nên cũng tạo nên tình trạng cấp phép nên tạo kẽ hở,
gian lận cho việc khai thác, vận chuyển trái phép đối tượng này.
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- Về chế biến, kinh doanh loài ĐTV rừng, Điều 9 của Nghị định 32/2006/NĐ-CP
quy định: nghiêm cấm chế biến, kinh doanh thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm
IA, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB và Nhóm IIB từ tự nhiên và sản phẩm
của chúng vì mục đích thương mại; được phép chế biến, kinh doanh vì mục đích thương
mại đối với các đối tượng sau: các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm
của chúng có nguồn gốc nuôi sinh sản; các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Nhóm IIB là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, không còn
khả năng cứu hộ, thả lại môi trường; thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA là
tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước; thực vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm Nhóm IIA từ tự nhiên, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc trồng
cấy nhân tạo. Điều này cho thấy sự thiếu logic trong quy định vì đã không cho khai thác
ĐTV rừng Nhóm I thì đương nhiên sẽ không có sản phẩm để chế biến, kinh doanh, mà
nếu có cũng là sản phẩm bất hợp pháp hoặc cần phải xử lý theo quy định riêng. Mặt
khác, việc quy định cho phép chế biến kinh doanh mẫu vật loài quý hiếm nhóm II còn
có mặt trái là tạo nên thị trường tiêu thụ bất hợp pháp sản phẩm này trong khi công tác
thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của ta còn hạn chế.
- Về xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh
sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy
cấp, quý, hiếm. Nghị định 82/2006/NĐ-CP cũng quy định về việc nhân nuôi loài hoang
dã nguy cấp, quý hiếm gồm loài nguy cấp quý hiếm theo Danh mục ĐTV rừng nguy
cấp, quý hiếm (Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP) và loài nguy cấp,
quý hiếm theo các loài thuộc Phụ lục I, II, III của Công ước CITES. Tuy nhiên, có sự
khác biệt, trong quản lý mẫu vật xuất khẩu khai thác từ tự nhiên đối với mẫu vật thuộc
nhóm 1 Danh mục ĐTV nguy cấp quý hiếm (khoản Điều 5) với mẫu vật thuộc phụ lục I
công ước CITES (điểm c, khoản 2 Điều 4) về việc đánh dấu mẫu vật; về yêu cầu quản
lý trại nuôi. Tuy nhiên, với cả 2 đối tượng trên thì đều là cơ quan CITES cấp phép. Vậy,
vấn đề đặt ra sự phân biệt trong 2 hệ thống pháp luật này là gì ? vai trò, trách nhiệm, vị
trí của cơ quan CITES như thế nào trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ĐDSH
của Việt Nam. cũng cần được làm rõ?
3.6 Quản lý loài loài nguy cấp quý, hiếm còn theo nhiều danh mục; căn cứ
xác lập động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm dựa vào trên tiêu chí đặc hữu, quý
hiếm, chủ yếu mang tính định tính nên việc quy định quản lý còn phức tạp.
Luật BV&PTR quy định về loài nguy cấp, quý, hiếm và quy định giao chính phủ
quy định chế độ quản lý và Danh mục loài động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm
(được hiểu là một danh mục) nhưng trong văn bản hướng dẫn có sự phân định trong
quản lý nguy cấp quý hiếm theo Danh mục của pháp luật Việt Nam với Danh mục theo
các Phụ lục của CITES nên dẫn đến sự phức tạp trong áp dụng pháp luật. Việc quy định
quản lý ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau gây khó khăn cho việc thực hiện, nhất là
trong điều kiện các loài trong phụ lục của CITES có sự thay đổi, điều chỉnh trong các
Phụ lục nhưng Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam được ban hành từ năm
2006 tới nay vẫn không có sự điều chỉnh mặc dù đã qua 02 chu kỳ điều tra diễn biến tài
nguyên rừng. Đồng thời, còn có sự không thống nhất giữa tiêu chí nguy cấp, quý hiếm
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theo pháp luật của Việt Nam với tiêu chí quốc tế như CITES, IUCN…gây khó khăn cho
việc bảo tồn các loài quý hiếm có tầm quan trọng khu vực, quốc tế.
3.7 Về quản lý loài ngoại lai
Luật BV&PTR chưa đề cập tới khái niệm loài ngoại lai mà chỉ có một số quy
định về đối tượng này trong quản lý rừng đặc dụng như quy định không được nuôi,
trồng, thả vào rừng đặc dụng các loài động vật, thực vật không có nguồn gốc bản địa
khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều khoản 8 Điều 12); Luật
cũng quy định “Chính phủ quy định, công bố công khai Danh mục thực vật rừng, động
vật rừng được nhập khẩu; thực vật rừng, động vật rừng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu
có điều kiện” (Điều 44). Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn Luật cũng không quy
định cụ thể về điều kiện để được phép nuôi ở rừng đặc dụng, còn thiếu các quy định về
điều tra, đánh giá mức độ xâm hại của loài ngoại lai trong các KBT và phương án bảo
vệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
3.8. Thẩm quyền cấp giấy phép khai thác loài ĐTV được giao cho cơ quan
quản lý, trong khi đó Luật và các văn bản hướng dẫn không quy định rõ căn cứ khoa
học để các cơ quan quản lý này cấp phép khai thác
Theo Luật BV&PTR và các văn bản hướng dẫn thì việc cấp phép khai thác, phê
duyệt phương án khai thác loài ĐTV rừng nói chung và nguy cấp, quý, hiếm nói riêng
được giao cho Bộ NN&PTNT và cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh là các cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt. Việc cấp phép được dựa trên cơ sở mục đích khai thác, phương án
khai thác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, căn cứ quan trọng để cấp
phép khai thác là số lượng cá thể, loài trong tự nhiên lại chưa được điều tra, thống kê
cập nhật hàng năm dẫn đến tình trạng khai thác cạn kiệt nhiều loài trong tự nhiên.
3.9 Có sự không đồng bộ giữa các văn bản hướng dẫn Luật BV&PTR về loài
ĐTV rừng với Luật ĐDSH và các văn bản hướng dẫn luật ĐDSH
Luật ĐDSH có hiệu lực thi hành từ năm 2009 tới nay và Nghị định
160/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật ĐDSH về tiêu chí và chế độ quản lý loài
thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã được ban hành. Tuy
nhiên, các văn bản về quản lý loài động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm vẫn không
được rà soát, sửa đổi như Nghị định 160/2013/NĐ-CP nên có sự không đồng bộ trong
áp dụng pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này (ví dụ: Bộ Luật Hình
sự cũng không có quy định về xử lý hành vi vi phạm luật về loài nguy cấp, quý, hiếm).
Do vậy, cần thiết phải xem lại quy định về áp dụng pháp luật trong Luật ban hành văn
bản quy phạm pháp luật trong thực thi pháp luật chuyên ngành về vấn đề này.
4. Về quản lý nguồn gen động, thực vật rừng
4.1 Quy định về nguồn gen trong Luật BV&PTR còn chung chung, các văn
bản hướng dẫn cũng chưa quy định đầy đủ về nội dung này.
Luật BV&PTR chỉ quy định về bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng một nói chung
(Điều 41); đối với bảo vệ nguồn gen động thực vật rừng quý, hiếm, Luật quy định quản
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lý theo chế độ đặc biệt (Điều 40); việc sưu tầm mẫu vật trong khu rừng đặc dụng phải
theo quy chế quản lý rừng (khoản 4 Điều 52). Tuy nhiên, trong văn bản hướng dẫn, vấn
đề này được quy định khá ít ỏi trong Quyết định 186/2006/QĐ-TTg, cụ thể là chỉ phục
vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng;
các yêu cầu cho việc sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng trong khu rừng đặc
dụng (như làm rõ loài, số lượng mẫu vật, gen sưu tầm và thời gian sưu tầm; việc sưu
tầm mẫu vật, nguồn gen phải được thực hiện theo sự hướng dẫn, quản lý và giám sát
của chủ rừng); Bộ NN&PTNT hướng dẫn việc lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gen
sinh vật rừng trong khu rừng đặc dụng…(Điều 21). Tiếp đó, Thông tư 99/2006/TTBNN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng theo Quyết định số
186/2006/QĐ-TTg quy định cụ thể hơn việc lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh
vật rừng trong khu rừng đặc dụng, làm rõ loài, số lượng mẫu vật, gen sưu tầm và thời
gian sưu tầm và giao Bộ NN&PTNT hướng dẫn cụ thể. Theo đó, việc sưu tầm mẫu vật,
nguồn gen phải được phép của Bộ NN&PTNT hoặc UBND cấp tỉnh; chịu sự giám sát
của BQL khu rừng đặc dụng, hay đơn vị trực tiếp quản lý khu rừng đó. Còn đối với mẫu
vật, nguồn gen của động, thực vật hoang dã thông thường thì đơn vị, tổ chức nghiên
cứu khoa học được phép thu mỗi loại mẫu vật của một loài 3 mẫu. Trường hợp đặc biệt
cần thu số lượng mẫu nhiều thì phải có ý kiến của BQL rừng đặc dụng. Các mẫu sau
nghiên cứu, định loại khoa học phải được trả lại BQL rừng đặc dụng một mẫu (đối với
các BQL rừng có nhà bảo tàng đủ khả năng lưu giữ mẫu vật). Mẫu vật ĐTV rừng hoang
dã không có khả năng giám định khoa học trong nước, tổ chức, cá nhân muốn giám
định khoa học tại nước ngoài phải được sự đồng ý của Bộ NN&PTNT. Bản quyền đối
với mẫu vật, nguồn gen thu thập trong rừng đặc dụng do BQL khu rừng đặc dụng thoả
thuận với tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học và được quy định cụ thể trong
chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Đối với mẫu vật của những loài ĐTV hoang
dã thông thường, muốn thu thập nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, phải được BQL
các khu rừng đặc dụng hay đơn vị chủ quản lý các khu rừng đó thống nhất cho phép.
Đối với mẫu vật của những loài động, thực vật rừng quý hiếm, muốn thu thập nhằm
phục vụ nghiên cứu khoa học, phải có ý kiến của Bộ NN&PTNT (Điều 11). Mới đây,
Điều 20, Nghị định 117/2010/NĐ-CP quy định: 1)Chỉ thu thập mẫu vật, nguồn gen của
những loài với số lượng được xác định tại chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa
học được duyệt; đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa học, học
sinh, sinh viên nước ngoài thì còn phải được Tổng cục Lâm nghiệp đồng thuận bằng
văn bản. Việc vận chuyển, lưu giữ, công bố mẫu vật, nguồn gen thực hiện theo quy định
của Nhà nước và sự hướng dẫn, giám sát của Ban quản lý khu rừng đặc dụng ».
Như vậy, nội dung về khai thác, sử dụng nguồn gen ĐTV rừng chỉ khuôn hẹp
cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ nhân giống; các vấn đề về chia sẻ lợi
ích của việc tiếp cận nguồn gen, điều tra, sưu tầm nguồn gen quý hiếm, bảo quản mẫu
vật di truyền nội và ngoại vi …còn chưa được đề cập đầy đủ trong Luật cũng như các
văn bản hướng dẫn.
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4.2. Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý nguồn gen trong
pháp luật BV&PTR còn khác biệt với pháp luật về ĐDSH
Khoản 2, Điều 54 Nghị định 23/2006/NĐ-CP quy định: “Việc sưu tầm mẫu vật
hay trao đổi mẫu vật tại các khu rừng đặc dụng với bất kỳ mục đích gì đều phải được
phép của Bộ NN&PTNT; được chủ rừng hướng dẫn, kiểm tra xác nhận, phải nộp thuế
tài nguyên và các khoản chi phí khác theo quy định. Trường hợp đưa mẫu vật ra nước
ngoài phải được Văn phòng CITES Việt Nam cấp phép”.
Điều 20, Nghị định 117/2010/NĐ-CP quy định: việc thu thập mẫu vật, nguồn gen
của những loài với số lượng được xác định tại chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu
khoa học được duyệt; đối với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, nhà khoa
học, học sinh, sinh viên nước ngoài thì còn phải được Tổng cục Lâm nghiệp đồng thuận
bằng văn bản.
Trong khi đó, theo quy định của Luật ĐDSH về quản lý, tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ lợi ích từ tiếp cận nguồn gen và Nghị định 65/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành
Luật ĐDSH quy định về thẩm quyền cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen giao cho Bộ
TN&MT (đối với loài được ưu tiên bảo vệ) và UBND cấp tỉnh với các loài khác (Điều
18 Nghị định 65/2010/NĐ-CP) với trình tự, thủ tục cấp phép rõ ràng, nghiêm ngặt.
Điều này gây ra việc áp dụng không thống nhất trong việc thực thi pháp luật về ĐDSH
và pháp luật BV&PTR, tạo kẽ hở không đáng có trong việc tiếp cận và quản lý nguồn
gen, đồng thời lợi ích của tổ chức, cá nhân quản lý nguồn gen không được bảo đảm.
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Phần thứ ba
RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT THỦY SẢN LIÊN
QUAN ĐẾN ĐA DẠNG SINH HỌC
I - CÁC VĂN BẢN ĐƯỢC RÀ SOÁT

1) Luật Thủy sản (2003)
2) Nghị định số 27/2005/NĐ- CP ngày 08/03/2005 quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật thủy sản;
3) Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/05/2008 Ban hành Quy chế quản lý
các Khu bảo tồn biển Việt Nam;
4) Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 về bảo tồn và phát triển bền
vững các vùng đất ngập nước;
5) Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 Quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực thủy sản;
6) Quyết định số 1690/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản
Việt Nam đến năm 2020;
7) Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/06/2010 của Thủ tướng chính phủ về
việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020.
8) Quyết định 1479/QĐ- TTg ngày 13/10/2008 phê duyệt quy hoạch hệ thống
khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020;
9) Quyết định số 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 Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030;
10) Thông tư 29/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/06/2013 Quy định thành lập và
quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh;
11) Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 Quy định về tiêu chí xác
định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển.
2. Một số văn bản pháp luật tham chiếu
1) Luật ĐDSH.
2) Nghị định số 160/2013/NĐ-CP này 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác
định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ (gọi tắt là Nghị định số 160/2013/NĐ-CP).
3) Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (gọi tắt là Nghị
định số 179/2013/NĐ-CP).
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4) Quyết định số 1250/2013/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030;
5) Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN LIÊN QUAN
ĐẾN ĐA DẠNG SINH HỌC

Luật Thủy sản đã có một số quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ ĐDSH mà cụ
thể là nguồn lợi thủy sản ở biển và nguồn lợi thủy sản vùng nước nội thủy; quy định
khu vực bảo vệ, đối tượng loài ĐTV được bảo vệ (các khu bảo tồn); phân cấp quản lý
các khu bảo tồn theo mức độ ĐDSH; quy định quy chế quản lý các khu bảo tồn; điều tra
đánh giá nguồn lợi thủy sản; các hoạt động được phép, hạn chế, bị cấm đối với khai
thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản…; quy định việc lập quy hoạch bảo tồn nguồn lợi thủy
sản theo khu vực bảo tồn (Điều 9). Quy định cấm các hành vi lấn, chiếm, xâm hại các
KBT vùng nước nội địa, KBT biển đã được quy hoạch và công bố; vi phạm các quy
định trong quy chế quản lý KBT (khoản 3 Điều 6)... Tuy nhiên, qua rà soát 11 văn bản,
gồm Luật Thủy sản, 5 Nghị định, 3 quyết định, 2 thông tư hướng dẫn thi hành luật Thủy
sản có nội dung liên quan đến 04 vấn đề trong báo cáo nghiên cứu, có một số bất cập
chính như sau:
1. Về công tác quy hoạch KBT biển, KBT vùng nước nội địa
1.1. Căn cứ, nội dung quy hoạch bảo tồn biển không được quy định cụ thể
trong Luật Thủy sản cũng như trong các văn bản hướng dẫn.
Luật Thủy sản, Điều 9 quy định quy hoạch KBT biển, KBT vùng nước nội địa
nhưng không quy định căn cứ, nội dung lập quy hoạch KBT; các Nghị định 27/2005/
NĐ-CP, Nghị định 57/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật cũng không quy định cụ thể để làm
cơ sở cho việc quản lý các KBT khi được xác lập. Do vậy, việc xác lập các KBT biển,
KBT vùng nước nội thủy còn lẻ tẻ, kết quả điều tra đánh giá tới đâu, xác lập KBT đến
đó. Do vậy, thiếu tính hệ thống trong việc xác lập KBT biển, KBT vùng nước nội địa và
gây thất thoát tài nguyên ĐDSH trên biển do không được quản lý, bảo vệ kịp thời. Điều
này là trở ngại khi xây dựng và xác lập quy hoạch khu bảo tồn biển mang tính tổng thể,
nhất là khi các hoạt động phát triển KT-XH (giao thông, về du lịch, về khai thác tài
nguyên khoáng sản) trên biển trên biển càng ngày càng gia tăng.
1.2 Căn cứ xác lập KBT còn khá chung, các văn bản hướng dẫn cũng không
giải thích rõ nên thì tính khả thi của quy định còn hạn chế. Quy định hướng dẫn về
phân loại khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội thủy còn chưa bám sát tinh
thần của Luật Thủy sản.
Luật Thủy sản quy định căn cứ vào mức độ ĐDSH điển hình theo tiêu chuẩn
quốc gia, quốc tế, các KBT vùng nước nội địa, KBT biển được phân loại thành vườn
quốc gia; khu bảo tồn loài, sinh cảnh; khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thuỷ sinh
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(Khoản 1 Điều 9 Luật Thủy sản). Tuy nhiên, Nghị định 27/2005/NĐ- CP hướng dẫn thi
hành Luật cũng không cụ thể hơn các nội dung này, ví dụ, về tiêu chí Vườn quốc gia,
khoản 1 Điều 3 Nghị định 27 quy định: là khu vực tự nhiên có hệ sinh thái điển hình, là
môi trường sống, sinh trưởng của các loài động, thực vật biển quý hiếm, có nguồn gen
đa dạng, có giá trị và tầm quan trọng quốc gia hoặc quốc tế về khoa học, giáo dục, du
lịch, giải trí…; Là vùng có diện tích đủ rộng để duy trì và phát triển một hay nhiều
HST…Như vậy, mức độ đa dạng sinh học điển hình theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế
đã không được cụ thể hóa và thay bằng các tiêu chí để xác lập và quản lý các khu vực
bảo tồn.
Tiếp đến, Nghị định 57/2008/NĐ-CP cũng không cụ thể hơn tiêu chí này mà
chuyển đổi sang một khái niệm mới là “khu bảo tồn biển có tầm quan trọng quốc gia,
quốc tế” và KBT biển do tỉnh quản lý, trong các khu vực này được chia thành các phân
khu để quản lý. Tuy nhiên, có một số quy định về KBT không phải là tiêu chí mà là
mục tiêu quản lý. Ví dụ, quy định: Vườn quốc gia là khu vực mà mục tiêu bảo tồn bảo
đảm được thực hiện và không bị thay đổi bởi những hoạt động bất lợi của con người
(khoản 3 Điều 2).
Như vậy, các văn bản hướng dẫn Luật về tiêu chí phân loại KBT biển, KBT
vùng nước nội địa đã không bám sát nội dung quy định tại Điều 9 của Luật Thủy sản;
việc hướng dẫn cũng không làm rõ mức độ khác nhau giữa “tầm quan trọng quốc gia,
quốc tế”, mục tiêu của việc phân định quản lý, bảo vệ là gì trong việc phân cấp quản lý,
bảo vệ.
Mặt khác, cách phân loại các phân khu bảo vệ và tiêu chí xác lập KBT biển,
KBT vùng nước nội địa như pháp luật thủy sản hiện nay là không phù hợp với pháp luật
về đa dạng sinh học và quy định của một số tổ chức quốc tế về KBT.
1.3 Việc quy định về trách nhiệm lập quy hoạch, quản lý KBT vùng nước nội
địa, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa còn thiếu cụ thể.
- Đối với khu bảo tồn vùng nước nội địa. Điều 11, Điều 13, Điều 15 Nghị định
109/2003/NĐ-CP quy định trách nhiệm, thẩm quyền xác lập quy hoạch, trách nhiệm
quản lý khu bảo tồn vững nước nội địa cho Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Sở TN&
MT theo tính chất quan trọng của vấn đề. Tuy nhiên, do không có hướng dẫn cụ thể trên
thực tế nên đã tạo ra sự chống lấn về thẩm quyền cũng trách nhiệm đối với khu bảo tồn
vùng nước nội địa giữa Bộ NN&PTNT (vùng nước nội địa chuyên ngành) với Bộ
TN&MT (quản lý vùng nước nội địa nói chung) và UBND cấp tỉnh (trong quản lý các
vùng nước nội địa còn lại); còn có sự chồng chéo trong thẩm quyền lập và phê duyệt
quy hoạch về khu Ramsar giữa Bộ TN&MT với UBND cấp tỉnh.
- Đối với khu bảo tồn biển. Theo Điều 4, Nghị định số 57/2008/NĐ-CP quy định
về việc quản lý KBT biển thì Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ trì
thiết lập KBT biển, lập quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sau đó tổ
chức quản lý đối với các KBT do Thủ tướng phê duyệt. Mặc dù Nghị định số
57/2008/NĐ-CP quy định rằng UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà
nước đối với KBT biển theo phân cấp quản lý nhưng Nghị định này lại không quy định
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rõ tiêu chí về việc phân cấp nên còn có sự “chống lấn” trong trách nhiệm UBND cấp
tỉnh và Bộ quản lý chuyên ngành. Mặt khác, quy định này cũng có phần chưa hợp lý và
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT theo Nghị định số 199/2013/NĐCP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT được
quy định tại Nghị định 21/2013/NĐ-CP (theo Nghị định này, Bộ TN&MT có trách
nhiệm trong quản lý môi trường và ĐDSH, về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển
và hải đảo.
1.4. Việc quy hoạch, quản lý khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa
với các khu bảo tồn của rừng đặc dụng còn thiếu sự kết nối làm cản trở việc quản lý
các loài sinh vật, hệ sinh thái.
Hướng dẫn Luật thủy sản có tới 3 loại quy hoạch: Quyết định số 742/QĐ-TTg
ngày 26/06/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu
bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020; Quyết định 1479/QĐ- TTg ngày 13/10/2008 phê
duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020; Quyết định số
218/2014/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 Việt
Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Tuy nhiên Quyết định số 218/2014/QĐ-TTg
các quy này vẫn được tách rời theo HST trên cạn, dưới nước. Trong khi đó, các loài
sinh vật được phân bố cả trên cạn, dưới nước nên thiếu sự liên thông, quản lý theo sự
chuyển đổi này.
2. Về quản lý, bảo vệ hệ sinh thái, loài thủy sinh
Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn không có quy định riêng về bảo vệ
HST biển mà chỉ quy định về bảo vệ các loài thủy sinh và môi trường sống của chúng.
Chế độ bảo vệ được xác định theo khu vực đối với KBT biển, KBT vùng nước nội địa
và cả các vùng nước ngoài 2 khu vực nói trên. Qua rà soát các quy định hướng dẫn luật
về vấn đề này cho thấy một số điểm quy định còn chưa hợp lý.
2.1 Quy định quản lý đối với loài thủy sinh được quản lý theo nhiều nhóm tiêu
chí nên hiệu quả quản lý, bảo vệ không cao.
Luật thủy sản quy định quản lý, bảo vệ, khai thác loài thủy sinh theo 04 nhóm tiêu
chí: Theo danh mục loài ĐTV gồm: Danh mục các loài thuỷ sản đã được ghi trong sách
đỏ Việt Nam và các loài thuỷ sản khác bị cấm khai thác; Danh mục các loài thuỷ sản bị
cấm khai thác có thời hạn và thời gian cấm khai thác; (2) tiêu chí về theo phương pháp
khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng; (3) tiêu
chí về chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thuỷ sản được phép khai thác, mùa vụ khai
thác; (4) Tiêu chí về khu vực cấm khai thác và khu vực cấm khai thác. Quy định như
vậy mang tính khoa học cao khó khả thi trong thực tế do thiếu công cụ kiểm soát và ý
thức tuân thủ pháp luật của người dân còn chưa cao.
2.2. Quy định về điều tra nguồn lợi được quy định trong Luật và trong các
văn bản dưới luật chưa cụ thể, còn thiếu quy định về việc công bố kết quả điều tra,
nguồn lực cho việc thực hiện nên tính khả thi của các quy định này thấp.
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Luật quy định trách nhiệm của Bộ Thủy sản, nay là bộ NN&PTNT và UBND
cấp tỉnh trong việc điều tra nguồn lợi thủy sản, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn cũng
không quy định chu kỳ điều tra, công bố kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản ở các vùng
biển, khu bảo tồn. Mặt khác, cũng không có quy định hướng dẫn tài chính, định mức
kinh tế - kỹ thuật cho công tác điều tra. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định
trách nhiệm của các cơ quan trong việc công bố kết quả điều tra nguồn lợi trên các vùng
biển, ở các khu vực bảo tồn nên không có căn cứ để kiểm tra việc tuân thủ quy định
này. Hơn nữa, đây là hoạt động đòi hỏi phải có nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị...để
thực hiện. Do vậy, việc rà soát loài thuộc Danh mục các loài thuỷ sản đã được ghi trong
sách đỏ Việt Nam và các loài thuỷ sản khác bị cấm khai thác; Danh mục các loài thuỷ
sản bị cấm khai thác có thời hạn và thời gian cấm khai thác nên trong một thời gian dài
Danh mục này không được bổ sung, điều chỉnh.
2.3. Các quy định về quản lý, bảo vệ loài động thực vật thủy sản mới tập trung
chủ yếu vào bảo vệ “nguồn lợi thủy sản”, loài “nguy cấp quý hiếm”, “loài trong sách
đỏ” phục vụ cho lợi ích kinh tế, nghiên cứu khoa học. Các loài thủy sinh nói chung và
môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sản chưa được quan tâm quản lý.
2.4. Các tiếp cận quản lý HST, loài thủy sinh được xác lập theo ranh giới trong
khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội thủy và ngoài khu vực này. Tuy nhiên vấn
đề trách nhiệm quản lý, điều tra, đánh giá nguồn lợi tại các khu bảo tồn; hành lang di
chuyển cho các loại thủy sinh này chưa được quy định cụ thể trong Luật cũng như trong
các văn bản hướng dẫn.
2.5. Phân công, phân cấp trách nhiệm trong quản lý KBT biển, KBT đất ngập
nước còn bộc lộ sự chồng chéo, không rõ ranh giới trách nhiệm quản lý giữa khu bảo
tồn có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế với khu bảo tồn thuộc tỉnh quản lý; vùng nước
nội địa chuyên ngành với vùng nước nội địa thuộc trách nhiệm của cấp tỉnh quản lý. Ví
dụ, theo Luật BV&PTR quy định Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chính trong công tác
quản lý hệ thống RĐD trong cả nước bao gồm cả rừng nước mặn, nước lợ là nơi cư trú
của các loài thủy sinh. Tuy nhiên theo Nghị định 109 thì với KBT đất ngập nước và khu
Ramsar do Bộ TN&MT quản lý; việc quy định này cũng không phù hợp với quy định
chức năng nhiệm vụ của 2 bộ này theo Nghị định 21/2013/NĐ-CP và Nghị định
199/2013/NĐ-CP.
2.6 Một số quy định chưa bảo đảm tính khả thi.
Quy định trách nhiệm của Ban quản lý các khu bảo tồn biển: “Xây dựng và tổ
chức thực hiện kế hoạch quản lý định kỳ 5 năm, 10 năm sau khi được cấp có thẩm
quyền phê duyệt; Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh diện tich, vị trí các phân khu
chức năng của KBT biển; lập bản đồ và tổ chức đánh dấu các phân khu chức năng trên
thực địa; tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động thực vật thuỷ sinh,
duy trì diễn thế tự nhiên các HST trong KBT biển” (khoản 2 Điều 5 Nghị định
57/2008/NĐ-CP), tuy nhiên, các hoạt động này đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư lớn về
kinh phí, trang thiết bị trong khi trên thực tế, các KBT này thiếu cả nhân lực và kinh
phí.
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3. Về quản lý nguồn gen loài thủy sinh.
Luật quy định Nhà nước đầu tư để bảo tồn quỹ gen và ĐDSH thuỷ sản (khoản 3
Điều 9). Tuy nhiên, khái niệm ĐDSH cũng không được giải thích rõ trong Luật Thủy
sản và việc đầu tư cho công tác này cũng không được hướng dẫn cụ thể trong các văn
bản dưới luật. Các nội dung về bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn gen thủy sinh cũng
không được quy định.
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Phần thứ tư
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÈ BẢO VỆ VÀ
PHÁT TRIỂN RỪNG, PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN

I - VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BV&PTR

1. Quy hoạch ĐDSH rừng trong pháp luật BV&PTR
Hiện trạng, theo báo cáo kết quả rà soát 3 loại rừng thì hoạch, kế hoạch này của
các cấp chính quyền đã được nâng lên, tình trang vi phạm quy hoạch, kế hoạch BV &
PTR đã giảm. Diện tích rừng cả nước được xác định 16.247.492 ha, trong đó 2,1 triệu
ha rừng đặc dụng. Quy hoạch BV&PTR luôn được điều chỉnh bổ sung sau các lần tổng
kiểm kê đất trong cả nước. Tuy nhiên, kết quả kiểm kê rừng toàn quốc theo Chỉ thị số
38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 về rà soát quy hoạch sắp xếp lại 3 loại rừng là căn
cứ quan trong cho việc quy hoạch, xác định diện tích 3 loại rừng trên bản đồ và thực
địa. Kết quả rà soát cơ cấu 3 lọai rừng sau rà soát quy hoạch đã phù hợp với Nghị quyết
số 57/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006
- 2010 của cả nước, theo đó, trong tổng số 16.247.492 ha diện tích đất quy hoạch phát
triển lâm nghiệp, cả nước đã quy hoạch rừng đặc dụng 2.199.342 ha, rừng phòng hộ
5.552.328 ha, rừng sản xuất 8.495.823 ha. Trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt
Nam giai đoạn 2006-2020, đã đặt mục tiêu thiết lập quản lý, bảo vệ, phát triển và sử
dụng bền vững 16,24 triệu ha đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, nâng tỷ lệ đất có
rừng lên 47% vào năm 2020. Tuy nhiên, để có được con số này quy hoạch BV&PTR đã
phải rải qua nhiều đợt tổng kiểm kê, rà soát điều chỉnh.
Bảng 1 : Thay đổi diện tích 3 loại rừng sau khi quy hoạch9
(Đơn vị: triệu ha)
Chỉ thị
38/2005/CT-TTg (1)

Nghị quyết
57/2006/QH11
(2)

Diện tích
tăng/giảm
(1) so với (2)

Tỷ lệ (%)
tăng/giảm
(1) so với (2)

Tổng diện tích rừng

16,247

16,244

0,003

0,02

- Đất rừng đặc dụng

2,199

1,978

0,221

11,19

- Đất rừng phòng hộ

5,552

6,563

-1,011

-15,40

- Đất rừng sản xuất

8,496

7,702

0,794

10,30

Hạng mục

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã tiến hành rà soát, quy hoạch ổn định 164 khu rừng
đặc dụng trong toàn quốc, trong đó có 30 vườn quốc gia, 69 KBT thiên nhiên, 45 khu
bảo vệ cảnh quan và 20 khu rừng thực nghiệm, nghiên cứu khoa học với diện tích lên
9

Báo cáo số 74/BC-UBKHCNMT13 về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự án trồng mới 5 triệu ha
rừng
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tới 2,265 triệu ha (xem bảng 2).
Bảng 2 : Hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam
Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp -2011

TT

Các hạng ( Catergory )

Số khu

Diện tích

I

Vườn Quốc gia

30

1.077.236

II

KBT thiên nhiên

69

1.099.736

IIA

Khu Dự trữ thiên nhiên

58

1.060.958

IIB

KBT loài/ Sinh cảnh

11

38.377

III

Khu bảo vệ cảnh quan

45

78.129

IV

Khu rừng Thực nghiệm/Nghiên cứu khoa học

20

10.652

Tổng số

164

2.265.754

Điều này cho thấy, chất lượng của công tác quy hoạch rừng nói chung, rừng đặc
dụng nói riêng còn chưa tốt. Điều này có nguyên nhân sau: (1) Quy định về tiêu chí xác
lập 3 loại rừng này không được quy định trong Luật tạo nên sự tùy tiện khi hướng dẫn
thực hiện trong lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nên chất lượng quy hoạch không
tốt; liên tục phải điều chỉnh hơn 10 năm qua. (2) Do quy định về việc điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch BV&PTR, xác lập các khu rừng; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
trong Luật BV&PTR không cụ thể cả về tiêu chí, điều kiện cho chuyển đổi, tỷ lệ diện
tích tối đa cho chuyển đổi nên quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác không phải lâm nghiệp khá đơn giản, không quy định phải có ý kiến bằng văn bản
của cơ quan chuyên ngành cấp trên; báo cáo đánh giá tác động môi trường cho vấn đề
này cần phải có sự tham gia của các cơ quan chuyên ngành lâm nghiệp; phương án đền
bù giải phóng mặt bằng khu rừng; ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư địa phương
nơi bị chuyển đổi và đư cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Mặt khác, các văn bản này còn bộc lộ sự thiếu sự thống nhất về chuyển mục đích
sử dụng đất và mục đích sử dụng rừng giữa Luật đất đai là Luật BV&PTR. Cụ thể: Luật
BV&PTR quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng do
Thủ tướng Chính phủ xác lập; Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử
dụng rừng do Chủ tịch UBND cấp tỉnh xác lập. Trong khi đó, Luật Đất đai quy định
UBND cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức trong nước và tổ
chức, cá nhân nước ngoài; UBND cấp huyện quyết định chuyển mục đích sử dụng đất
của hộ gia đình, cá nhân. Luật đất đai quy định đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng;
đất rừng sản xuất nằm trong nhóm đất nông nghiệp. Như vậy, có thể hiểu các loại đất
này chỉ bao gồm đất có rừng, còn đất chưa có rừng được quy hoạch cho các loại rừng
này không tính, nên luôn có sự không thống nhất về số liệu thống kê đất lâm nghiệp
(trong Luật đất đai năm 2013 không đề cập đến cụm từ đất lâm nghiệp”; các loại quy
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hoạch về BV&PTR, quy hoạch tổng thể về ĐDSH có điểm chung là căn quy hoạch sử
dụng đất nhưng mỗi quy hoạch lại được xây dựng phục vụ cho chiến lược phát triển của
ngành đó nên hệ quả là các quy hoạch phủ định nội dung lẫn nhau. Đó là chưa kể đến
đất thì ổn định nhưng rừng và ĐDSH là tài nguyên trên đất nếu không quản lý, sử dụng
không đúng mục đích thì không tái tạo lại được.
- Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch ĐDSH rừng còn thiếu sự thống
nhất với Luật ĐDSH. Luật BV&PTR xác lập khu rừng được giao cho Thủ tướng chính
phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt, điều chỉnh theo Luật BV&PTR. Như vậy,
việc xác lập, điều chỉnh các khu rừng đặc dụng mà thực chất là KBT thiên nhiên, KBT
loài sinh cảnh, vườn quốc gia cũng phải tuân thủ theo cơ chế này. Trong khi đó Luật
ĐDSH quy định thẩm quyền lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn đa
dạng sinh học của cả nước, quy hoạch bảo tồn ĐDSH của bộ, cơ quan ngang bộ quy
định: Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức lập,
trình Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước.
Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước tổ
chức lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn ĐDSH thuộc phạm vi quản lý. Chính
phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo
tồn ĐDSH quy định tại Điều này (Điều 10); và Điều 76 Quy định chuyển tiếp quy định:
Các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, KBT loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan,
KBT biển, KBT vùng nước nội địa, khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy sinh đã
thành lập theo quy định của Luật BV&PTR, Luật thủy sản trước khi Luật này có hiệu
lực nếu đáp ứng các tiêu chí xác lập KBT theo quy định của Luật này thì không phải ra
quyết định thành lập lại.
- Về thống kê, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng: Công tác này
chủ yếu cho các cơ quan nghiên cứu lâm nghiệp thực hiện theo các Chương trình điều
tra của Bộ NN&PTNT. Luật BV&PTR và các văn bản hướng dẫn cũng không quy định
về nguồn lực tài chính để cho việc thực hiện công tác này dẫn đến sự bê trễ về số liệu
như thời gian qua.
2. Về bảo tồn, khai thác sử dụng nguồn gen, các HST rừng, loài ĐTV rừng
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, việc thực hiện công tác này của nội bộ các cơ
quan/tổ chức được giao quản lý là khá tốt nhưng do địa bàn quản lý rộng, lực lượng
kiểm lâm mỏng nên thực tiễn phát sinh nhiều bất cập. Ở một số khu rừng đặc dụng, tình
trạng lâm tặc hoành hành khai thác lâm sản trái phép, chống người thi hành công vụ.
Tuy nhiên, diễn biến về tăng, giảm số loài động thực vật không được công bố cụ thể
nên việc nhận biết số lượng suy giảm được thể hiện qua việc phát hiện các vụ vi phạm
pháp luật về buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã hàng năm. Tuy nhiên, theo Báo
cáo của Bộ NN&PTNTcác vi phạm trong 5 năm trở lại đây có chiều hướng tăng (xem
bảng 3).
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Nguyên nhân của tình trạng trên: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tính trạng này.
Tuy nhiên có một số nguyên nhân chủ quan, đó là:
(1) Có quá nhiều văn bản quy định cùng quản lý một đối tượng. Cụ thể, với loài
nguy cấp quý hiếm được quy định trong Luật BV&PTR, Luật Đa dạng sinh học, Nghị
định 23/2006/NĐ-CP. Nghị định 32 /2006/NĐ-CP, Nghị định 65/2010/2006/NĐ-CP,
Nghị định 160/2013/NĐ-CP… Đặc biệt là các văn bản được ban hành dưới luật sau
Bảng 3: Số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng
Nguồn: Bộ NN&PTNT

Vi phạm quản lí bảo
vệ động vật hoang dã

Năm

Vi phạm về mua bán, vận chuyển
lâm sản

Vi phạm về chế biến
lâm sản

579

2009

14.322

1.051

942

2010

14.019

942

1019

2011

14.772

748

876

2012

17.899

766

1285

2013

21.221

2.036

4.701

Tổng

82.233

5.543

không có sự rà soát để loại bỏ hiệu lực của các văn bản trước nên có sự “lựa chọn”
trong việc áp dụng các quy định của pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người thực
hiện.
(2) Việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý còn không rõ ràng;
(3) Việc tổ chức thực hiện còn bộc lộ sự thiếu hụt nguồn lực, giao nhiệm vụ
nhưng không kèm theo nguồn lực nên tính khả thi thấp;
(4) Còn thiếu sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương trong việc đầu
tư nguồn lực cho công tác bảo tồn ĐDSH;
(5) Các cơ quan thực thi pháp luật hoạt động chưa hiệu quả, chưa nghiêm, mức
xử lý vi phạm còn thấp. Thực thi pháp luật chưa nghiêm, chế tài xử lý vi phạm còn nhẹ,
chưa đủ sức răn đe trong số 18.707 vụ vi phạm pháp luật về BV&PTR (năm 2012) thì
chỉ có 1,3% số vụ bị xử lý hình sự; 15.820 (năm 2013) thì chỉ có 183 vụ bị xử lý hình
sự chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 1,1%). Việc truy tố đối với vụ án hình sự còn gặp nhiều
khó khăn do thời gian kéo dài, thiếu quy định cụ thể về yếu tố cấu thành tội phạm nên
có sự linh hoạt trong việc áp dụng Nghị định 157/2013/NĐ-CP và Điều 190 Bộ Luật
Hình sự khi xử lý các vi phạm về loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ dẫn đến
việc bỏ lọt tội phạm và hạn chế trong việc xử lý, phòng ngừa vi phạm.
Ngoài ra, còn có nguyên nhân là do lợi ích của công tác bảo tồn ĐDSH không
được chia sẻ trong cộng đồng, người dân có tâm lý “rừng” của nhà nước nên có lúc, có
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nơi người dân làm ngơ cho lâm tặc, khai thác trái phép tài nguyên rừng.
II. VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN
1. Công tác quy hoạch ĐDSH trong pháp luật về thủy sản

Hiện tại đã có 16 KBT biển được thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-Ttg
ngày 26/5/2010 (Phụ lục I b) với mục tiêu: bảo vệ các HST, các loài thuỷ sinh vật biển
có giá trị kinh tế, khoa học; góp phần phát triển kinh tế biển, cải thiện sinh kế của cộng
đồng ngư dân các địa phương ven biển. dự kiến đến năm 2015, có ít nhất 0,24% diện
tích vùng biển Việt Nam nằm trong các KBT biển và khoảng 30% diện tích của từng
KBT biển được bảo vệ nghiêm ngặt. Trên thực tế trong quá trình triển khai thành lập
các KBT đã gặp không ít khó khăn như sự phối hợp giữa các Bộ chủ quản và các Bộ,
ban ngành tại Trung ương; sự ủng hộ, phối hợp của địa phương trong quá trình thiết lập
khu BTB; xung đột về phát triển kinh tế xã hội với bảo tồn, bảo vệ ĐDSH; việc chuyển
đổi nghề, tạo sinh kế thay thế cho các dân cư địa phương khu vực bảo tồn; nguồn vốn
đầu tư, xây dựng thành lập: việc xác định rõ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và
ngân sách địa phương cũng như kinh phí huy định từ các tổ chức quốc tế khác; Sự
chồng chéo vào chưa thống nhất trong quản lý: KBT Vịnh Nha Trang và UBND thành
phố Nha Trang; KBT Phú Quốc và Sở NN&PTNT Phú Quốc…Việc chồng chéo về đơn
vị quản lý các khu bảo tồn đã gây ra không ít khó khăn trong chỉ đạo quản lý theo hệ
thống từ Trung ương đến địa phương; sự phối kết hợp trong quản lý giữa các ban ngành
đoàn thể tại địa phương; sự huy động ngân sách từ các nguồn tài chính khác cho hoạt
động của khu bảo tồn.
Đối với KBT vùng nước nội địa, hiện nay đã thiết lập và đưa vào hoạt động 05
KBT đại diện cho lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long và Tây Nguyên và hiện đang tiếp
tục tiết lập và đưa vào hoạt động 25 KBT vùng nước nội địa, trong đó có 01 KBTloài
liên quốc gia nhằm mục tiêu từng bước hình thành hệ thống các KBT nhằm bảo vệ,
phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá
trị kinh tế và khoa học cao, bảo vệ các HST thủy sinh tại các vùng nước nội địa; khuyến
khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn
lợi, bảo đảm cân bằng sinh thái, giữ gìn ĐDSH các vùng nước nội địa ở mức độ cao.
Thu hút các nguồn lực của cộng đồng dân cư địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước tham gia xây dựng và quản lý các KBT vùng nước nội địa nhằm quản lý,
khai thác sử dụng các KBTcó hiệu quả, tạo sinh kế cho cộng đồng dân cư và góp phần
bảo vệ môi trường sinh thái. Trên thực tế, Việt Nam đã thiết lập được 03 hệ thống KBT
và đã được thành lập ở cấp quốc gia là: hệ thống rừng đặc dụng (Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng 2004), hệ thống các KBT biển (Luật Thủy sản 2003), hệ thống KBT vùng
nước nội địa (Luật Thủy sản, 2003); trong đó một số VQG, KBT, có ý nghĩa đặc biệt
về Bảo tồn thiên nhiên, HST, bảo tồn loài, nguồn gen, văn hóa - lịch sử và môi trường
đã được quốc tế ghi nhận các danh hiệu: Khu di sản thiên nhiên thế giới (02) Khu dự trữ
sinh quyển (8) Khu Ramsar (05) Khu di sản ASEAN...

37

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam”- Dự án PA

Báo cáo phân tích chồng chéo giữa 3 Luật và các văn bản dưới Luật của: Luật DDSH, Luật
BVPTR và Luật TS và kiến nghị sửa đổi trong Luật BVPTR và Luật Thuỷ sản

2. Về bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam
Theo kết quả điều tra ban đầu của Dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến
động nguồn lợi hải sản”, trong giai đoạn 2011-2013”10 về điều tra đánh giá hiện trạng
các nhóm nguồn lợi cá nổi lớn, cá nổi nhỏ và hải sản tầng đáy. Về thành phần loài, tổng
hợp kết quả từ các chuyến điều tra nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam bằng lưới rê, câu
vàng, lưới kéo đáy và lưới kéo trung tầng trong giai đoạn 2011-2013 đã thống kê được
911 loài hải sản, thuộc 462 giống nằm trong 191 họ. Ngoài ra, 63 loài/nhóm loài chưa
xác định được tên khoa học. Trong đó, nhóm cá đáy có số loài phong phú nhất (351
loài), sau đó đến cá rạn (244 loài) và cá nổi (168 loài). Kết quả điều tra cũng cho thấy
mùa gió Đông Bắc có số lượng họ/giống/loài nhiều hơn ở mùa gió Tây Nam. Về nguồn
lợi cá nổi lớn, kết quả điều tra bằng lưới rê cho thấy, khu vực có năng suất khai thác cao
ở mùa gió Đông Bắc nằm trong phạm vi 8º00-10º00N và 13º00-14º30N. Ở mùa gió Tây
Nam, khu vực có năng suất cao dịch lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam so với ở mùa
gió Đông Bắc, chủ yếu là các khu vực từ 7º00-8º30N và 13º00 - 15º00N. Trữ lượng
nguồn lợi hải sản được tổng hợp từ các kết quả điều tra, đánh giá bằng các phương pháp
diện tích, phương pháp thủy âm, phương pháp phân tích chủng quần ảo từ các nguồn số
liệu điều tra độc lập nghề cá kết hợp với số liệu sinh học nghề cá. Tổng trữ lượng nguồn
lợi hải sản biển Việt Nam ước tính trung bình khoảng 4,25 triệu tấn. Trong đó, trữ
lượng cá nổi nhỏ ước tính trung bình khoảng 2,65 triệu tấn (chiếm 62,4% tổng trữ
lượng); hải sản tầng đáy khoảng 487 ngàn tấn (chiếm 11,5%); giáp xác 79 ngàn tấn
(chiếm 1,9%); cá rạn san hô (2,6 ngàn tấn, chiếm 0,1%); cá nổi lớn (1.031 ngàn tấn,
chiếm 24,3%).Tổng trữ lượng nguồn lợi thấp hơn so với kết quả đánh giá trữ lượng
nguồn lợi hải sản giai đoạn 2000-2005. Nguồn lợi cá nổi nhỏ có sự biến động khá rõ
giữa các vùng, với chiều hướng hơi tăng lên ở vùng vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông
Nam Bộ; Vùng biển Tây Nam Bộ, trữ lượng cá nổi nhỏ chỉ còn khoảng một nửa so với
giai đoạn 2000-2005. Nguồn lợi cá nổi lớn tương đối ổn định với tổng trữ lượng ước
tính tương đương với giai đoạn 2000-2005. Nguồn lợi hải sản tầng đáy cũng thấp hơn
so với trước đây. Khả năng khai thác ước tính khoảng 1,75 triệu tấn. Trong đó, khả
năng khai thác của cá nổi nhỏ 1,06 triệu tấn; hải sản tầng đáy 244 ngàn tấn; giáp xác
(tôm, cua) là 32 ngàn tấn; cá rạn san hô (tại 19 đảo) là 1,3 ngàn tấn và cá nổi lớn là 412
ngàn tấn. Có thể thấy nguồn lợi thủy sản của ta rất đa dạng, trữ lượng còn khá dồi
dào…
3. Về bảo tồn, khai thác sử dụng nguồn gen, hệ sinh thái, loài thủy sinh
Mặc dù trên có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản, quy chế quản
lý KBTbiển, vùng nước nội địa nhưng tình trạng khai thác vẫn thường xuyên xảy ra ở
các vùng biển, trong các khu vực bảo tồn; việc khai thác hủy diệt vẫn xảy ra trên nhiều
vùng biển.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do yêu cầu về nguồn lợi thủy sản khá lớn, số
lượng khai thác tập trung ở ven bờ là nhiều. Việc khai thác bằng các công cụ hủy diệt
như nổ mìn, cào đáy…ảnh hưởng tới HST, cản trở quá trình tái tạo nguồn lợi thủy sản.
10
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Diện tích các KBT nhỏ, việc phân định các phân khu chưa hợp lý. Việc tái thả nguồn
lợi thủy sản chưa được làm thường xuyên; việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, chế tài
xử phạt vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe do đối tượng vi phạm chủ yếu là ngư dân
khai thác để mưu sinh, nhận thức và hiểu biết về tầm quan trọng của ĐDSH còn hạn
chế.
III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN

1. Mặt được
1) Đã tạo hành lang pháp lý từ luật đến các văn bản hướng dẫn tạo cở sở cho
việc triển khai thực hiện, đặc biệt trong việc khai thác loài động thực vật rừng, các loài
thủy sản góp phần hạn chế suy giảm ĐDSH ở Việt Nam trong HST và biển và vùng
nước nội thủy;
2) Xây dựng được bộ máy, nhân lực, hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở
cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học…;
3) Đã góp phần hình thành và quản lý 3 hệ thống khu bảo tổn rừng, biển, vùng
nước nội thủy, góp phần bảo vệ ĐDSH trong áp lực phát triển kinh tế - xã hội.
4) Nhận thức người dân và các cấp chính quyền tăng, lợi ích từ ĐDSH đã bước
đầu được khai thác, sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, chưa
bệnh…;
2. Một số hạn chế
1) Việc ban hành văn bản chất lượng còn chưa tốt, chưa dựa trên cơ sở khoa học;
cách nhìn nhận vấn đề còn phiến diện, nhiều quy định không khả thi trong thực tế;
2) Các văn bản quy định không đồng bộ, chồng chéo gây khó khăn trong việc áp
dụng; tính tương thích trong các văn bản thấp.
3) Một số quy định trong Luật BV&PTR, Luật Thủy sản còn chung chung văn
bản hướng dẫn cũng không quy định cụ thể nên việc hướng dẫn thực hiện còn tùy tiện,
chưa đúng với mục tiêu quản lý;
4) Phân công trách nhiệm quản lý giữa các Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT còn sự
chồng chéo giữa các bộ, phân cấp trách nhiệm giữa TW và địa phương chưa rõ ràng; bộ
máy tổ chức quản lý ĐDSH còn phân tán, bộc lộ sự thiếu hụt nguồn lực, quản lý nhà
nước chưa phát huy hiệu quả.
4) Các tiếp cận quản lý ĐDSH còn cát cứ theo hệ sinh thái, theo lĩnh vực được
phân công “mang tính hành chính” của các bộ ngành, chưa phát huy hiệu quả quản lý
tài nguyên ĐDSH.
5) Thực thi pháp luật không nghiêm do thiếu quy định hoặc chế tài xử lý vi phạm
còn thấp, chưa đủ sức răn đe, lực lượng làm công tác này còn mỏng, thiếu trang thiết bị,
phương tiện kỹ thuật để phát hiện và xử lý vi phạm.
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Phần thứ năm
GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Cần sớm hoàn thiện quy định về ĐDSH trong pháp luật về BV&PTR,
thủy sản bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về ĐDSH.
Như đã phân tích ở trên, quy định về ĐDSH trong pháp luật về BV&PTR, pháp
luật về thủy sản đã được chú trọng nhưng cách tiếp cận, quy định quản lý còn chưa toàn
diện, chủ yếu phục vụ cho mục tiêu khai thác, sử dụng để phát triển kinh tế lâm nghiệp,
kinh tế thủy sản. Quản lý ĐDSH chưa chú trọng cho các mục đích khác ngoài lâm
nghiệp, ngoài thủy sản như giải trí, y tế, văn hóa, giáo dục…Do vậy, quy định về quản
lý, bảo vệ ĐDSH chỉ căn cứ vào năng lực của ngành này để phân công tổ chức quản lý.
Do vậy, việc quản lý chưa toàn diện, chưa khai thác đầy đủ các giá trị của ĐDSH trong
các HST rừng, HST thủy sinh. Chính vì vậy, ĐDSH thời gian qua chưa được quản lý,
bảo vệ hiệu quả đúng với giá trị của nó, nhiều loài quý hiếm đã tuyệt chủng ngoài tự
nhiên, ĐDSH bị suy giảm nhanh. Để hoàn thiện các quy định về ĐDSH trong pháp luật
về BV&PTR, pháp luật về thủy sản, cần khắc phục một số vấn đề cơ bản sau:
1) Đổi mới phương pháp tiếp cận quản lý ĐDSH theo hướng tổng thể, theo hệ
thống, dựa trên cơ sở khoa học và tính hiệu quả trong quản lý.
Quản lý ĐDSH phải được thực hiện đầy đủ trên cả 3 thành tố: HST, loài sinh vật
và nguồn gen. Do vậy, quản lý bảo tồn ĐDSH được thiết lập theo hệ thống khu bảo tồn
và hệ thống cơ sở bảo tồn. KBT phải là khu vực có ĐDSH cao, được khoanh vùng để
bảo vệ nên việc quản lý KBT phải được thống nhất từ trung ương đến địa phương theo
hệ thống nhất, không cát cứ theo HST, theo ngành quản lý như hiện nay. Các khái niệm
liên quan đến khu bảo tồn như: rừng đặc đặc dụng, rừng thực nghiệm khoa học, khu bảo
tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển…trong Luật BV&PTR, Luật Thủy sản cần
được chuẩn hóa thành khái niệm chung là “khu bảo tồn” và được thống nhất quản lý
theo luật chuyên ngành (Luật ĐDSH) để việc quản lý được toàn diện, các quản lý thống
nhất.
2) Quán triệt nguyên tắc áp dụng pháp luật được quy định tại Điều 83 Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn và thực
thi pháp luật về ĐDSH.
Theo đó, đối với lĩnh vực quản lý ĐDSH thì Luật ĐDSH được coi là luật cơ bản,
các Luật về BV&PTR, Luật Thủy sản… sẽ quy định làm rõ thêm yêu cầu nội dung
quản lý cho phù hợp với ngành đó. Thực trạng ban hành văn bản hướng dẫn thi pháp
luật BV&PTR, pháp luật về thủy sản về nội dung liên quan đến ĐDSH thời gian qua
cho thấy có tình trạng vi phạm các nguyên tắc này thể hiện rõ trong việc ban hành một
số văn bản hướng dẫn Luật BV&PTR, Luật Thủy sản…
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3) Đổi mới việc tổ chức quản lý và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về
ĐDSH theo hướng tập trung vào một đầu mối; tách bạch chức năng quản lý khai thác,
sử dụng ĐDSH với chức năng bảo tồn, tránh tình trạng giao một cơ quan thực hiện
đồng thời thực hiện 2 chức năng này như thời gian vừa qua
Hiện nay, do các yếu tố lịch sử, các vấn đề về bảo vệ môi trường, HST, ĐDSH
mới được quan tâm nhiều trong hai thập kỷ gần đây nên trong thời gian trước đó chưa
có các luật chuyên ngành cho lĩnh vực này. Do vậy, vấn đề bảo vệ môi trường, ĐDSH
được lồng ghép trong các luật chuyên ngành về BV&PTR, pháp luật về thủy sản, về
giống cây trồng, giống vật nuôi…Việc phân công quản lý lĩnh vực này được giao cho
các bộ có liên quan quản lý (từ việc khai thác, vận chuyển, chế biến, sử dụng …đến
quản lý bảo vệ) lĩnh vực đó tổ chức quản lý bảo vệ. Tuy nhiên, với sự hoàn thiện hệ
thống pháp luật hiện nay thì đã có sự tách bạch, bóc tách các vấn đề quản lý, bảo vệ tài
nguyên với vấn đề khai thác, sử dụng để bảo đảm tính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả
trong quản lý. Do vậy, việc tổ chức quản lý, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước
trong pháp luật BV&PTR, pháp luật về thủy sản cũng cần có sự được đổi mới. Theo đó,
các vấn đề về quản lý về ĐDSH trong các luật chuyên ngành này sẽ được dẫn chiếu
thực hiện theo Luật ĐDSH. Các vấn đề về quản lý, bảo vệ rừng, khai thác, sử dụng
rừng…(không liên quan đến ĐDSH) sẽ được thực hiện theo Luật BV&PTR; và cũng áp
dụng tương tự như vậy đối với Luật thủy sản. Bên cạnh đó, cần tổ chức tốt hệ thống cơ
quan quản lý nhà nước về ĐDSH thống nhất từ TW đến địa phương và quản lý tốt công
tác quy hoạch bảo tồn ĐDSH, đặc biệt là hệ thống KBT.
4) Tăng cường giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng trong giám sát, kiểm
tra việc tổ chức thực hiện pháp luật về ĐDSH và xây dựng “công cụ chuẩn” cho việc
kiểm tra, giám sát như việc đánh dấu mẫu vật, như việc xây dựng hệ thống dữ liệu về
diễn biến hiện trạng ĐDSH...
2. Tăng cường nguồn lực cho việc thực thi quản lý ĐDSH trong BV&PTR,
thủy sản, trong đó trọng tâm là nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực.
Việt Nam là một trong mười nước trên thế giới có ĐDSH phong nhưng cũng có
suy giảm ĐDSH nhanh. Có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân về đầu
tư, phân bổ nguồn lực. Nguồn lực cho ĐDSH chủ yếu được cấp từ NSNN vốn đã ít lại
phân tán cho nhiều bộ, ngành quản lý. Hiện tại, chi NSNN cho ĐDSH nằm chung trong
tổng chung cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, ước đạt
khoảng 8-10% kinh phí sự nghiệp môi trường; kinh phí cho công tác điều tra diễn biến
ĐDSH còn rất hạn chế. Nhân lực trực tiếp làm công tác quản lý KBT ít lại phân tán ở
nhiều bộ chức năng, chưa được đào tạo chuyên sâu về ĐDSH nên công tác quản lý còn
hạn chế. Việc khai thác lợi ích từ ĐDSH còn rất hạn chế, hiện tại chỉ mới khai thác
được lợi ích thu được từ hoạt động thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Do vậy, cần tăng
cường nguồn đầu tư từ NSNN cho công tác quản lý ĐDSH, đa dạng hóa các nguồn tài
chính cho bảo tồn ĐDSH và đổi mới cơ chế quản lý đối với các KBT. Đầu tư kinh phí
cần tập trung giải quyết tốt một số khâu quan trọng, đó là: điều tra cơ bản tài nguyên
ĐDSH, xây dựng cơ sở dữ liệu cho lĩnh vực này để việc quản lý được thống nhất; rà
soát quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH quốc gia để việc
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thực thi được ổn định. Về tổ chức, cần thống nhất một đầu mối quản lý và bố trí nhân
lực riêng cho công tác này, tránh tình trạng kiêm nhiệm như hiện nay.
3. Tăng cường chế tài xử lý vi phạm pháp luật về ĐDSH trong lĩnh vực
BV&PTR, pháp luật về thủy sản.
Hiện tại các quy định về xử lý vi phạm còn chưa rõ ràng, chế tài xử lý vi phạm
còn thấp, việc xử lý hình sự còn ít do thiếu căn cứ pháp lý nên vi phạm pháp luật về
ĐDSHcó xu hướng gia tăng. Do vậy, bên cạnh giải pháp tuyên truyền, cần cụ thể hóa
và tăng chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, đồng thời có hình phạt bổ
sung như đưa lên phương tiện thông tin đại chúng, lao động công ích…
II. KHUYẾN NGHỊ

1. Cần sớm sửa đổi Luật BV&PTR (2004) và các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật. Cần đặt Luật BV&PT rừng trong một bối cảnh mới và tập trung điều chỉnh,
hoàn thiện các nội dung sau:
1.1 Về công tác quy hoạch ĐDSH rừng
- Về phân loại rừng: Đề nghị Luật BV&PTR nên phân theo mục tiêu quản lý,
không nên phân theo mục tiêu sử dụng như trước đây. Quy định về rừng đặc dụng trong
Luật BV&PT cần bóc tách rừng đặc dụng phục vụ bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ
sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng với các loại rừng đặc dụng để 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. Việc quản lý rừng đặc dụng phục vụ mục đích
bảo tồn ĐDSH được thực hiện theo quy định của pháp luật về ĐDSH (cả về công tác
lập quy hoạch, tiêu chí, chế độ quản lý loài, thẩm quyền quản lý); các nội dung khác
liên quan đến vấn đề độ che phủ, trữ lượng rừng…được thực hiện theo pháp luật về
BV&PTR. Cần thống nhất quan điểm: việc quản lý, bảo vệ ĐDSH chủ yếu thực hiện
trong KBT (tức là các khu vực được khoanh vùng, được đầu tư quản lý, bảo vệ); ngoài
KBT các hoạt động chỉ nên mang tính khuyến khích thực hiện. Hợp nhất các nội dung
về quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn rừng, biển, vùng nước nội thủy, đất ngập nước
trong các văn bản hiện hành để sau năm 2020 chỉ còn một loại “Quy hoạch hệ thống các
khu bảo tồn” để thuận tiện cho công tác quản lý ĐDHS và việc quản lý bảo đảm hiệu
quả.
- Thống nhất cách sử dụng khái niệm, tiêu chí, tên gọi “rừng đặc dụng” và “khu
bảo tồn” để thống nhất trong quản lý “khu vực được khoanh vùng để quản lý, bảo vệ
ĐDSH” và nên sử dụng 1 khái niệm là “khu bảo tồn”. Làm rõ tiêu chí điều chỉnh quy
hoạch rừng đặc dụng (KBT) và thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch này nên là
cơ quan quản lý cấp TW; bổ sung quy định về trách nhiệm, xây dựng dự liệu về điều tra
theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đặc dụng; rà soát điều chỉnh vườn quốc gia, khu bảo
tồn theo theo tiêu chí xác lập KBT của Luật ĐDSH.
- Về tiêu chí phân loại khu bảo tồn: Bổ sung quy định về phân hạng KBT theo
Luật ĐDSH và tiêu chí IUCN. Theo phân hạng này, KBT gồm: (1) khu dự trữ thiên
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nhiên nghiêm ngặt/khu bảo vệ động vật hoang dã; (2) khu dự trữ thiên nhiên; (3) khu
bảo vệ hoang dã; (4) Vườn quốc gia; (5) KBT thắng cảnh tự nhiên; KBT loài sinh cảnh;
KBT cảnh quan đất liền, biển. KBT được chia thành 05 hạng, cụ thể:
Hạng I: KBT thiên nhiên nghiêm ngặt/ khu bảo vệ động vật hoang dã được quản
lý chủ yếu để nghiên cứu khoa học hoặc bảo vệ động vật hoang dã;
Hạng II: Vườn quốc gia là KBT được quản lý chủ yếu để bảo vệ HST và du lịch
giải trí;
Hạng III: KBT thắng cảnh tự nhiên là khu được quản lý chủ yếu để bảo tồn
những nét đặc trưng của tự nhiên;
Hạng IV: KBT loài sinh cảnh là KBT được khoanh vùng quản lý nhằm duy trì
các sinh cảnh cần thiết để bảo tồn các loài quan trọng, các quần thể loài hoặc các đặc
điểm tự nhiên, môi trường cần thiết cho loài;
Hạng V: KBT cảnh quan là KBT được quản lý chủ yếu để bảo tồn cảnh quan đất
liền/biên nhằm duy trì mối tương tác hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa…Đồng thời
xác định các mục tiêu quản lý theo từng hạng KBT. Cần đồng nhất với cách tiếp cận
trong Luật ĐDSH và theo hệ thống phân hạng KBT thiên nhiên của IUCN và đặc điểm
của hệ thống KBT thiên nhiên, bao gồm:
(1) Tính đại diện, tức là phải đảm bảo sự hài hòa giữa 3 yếu tố: HST, loài và
nguồn gen và một số yếu tố khác như cảnh quan, văn hóa. Hiện tại, các KBT được lựa
chọn xác lập một cách đơn lẻ nên vấn đề xem xét tính hệ thống cần được rà soát cho
phù hợp, tránh tình trạng cát cứ như hiện nay;
(2) Tính nhất quán giữa mục tiêu quản lý và các hành động bảo tồn;
(3) Tính đầy đủ như tính liên kết giữa các KBT như hành lang di chuyển của các
loài quý hiếm, các yếu tố tác động đến khu bảo tồn; chi phí cho việc thành lập khu bảo
tồn;
(4) Tính hiệu quả và công bằng là việc bảo đảm sự cân bằng giữa chi phí và lợi
ích và sự công bằng trong phân bổ chi phí và lợi ích giữa các bên liên quan. Việc thành
lập KBT nên được coi là hoạt động kinh tế - xã hội và KBT được thành lập phải đem lại
lợi ích cho xã hội và đáp ứng mục tiêu bảo tồn;
(5) Tính gắn kết và bổ sung (thể hiện qua sự đóng góp của các KBT cho hệ
thống như bổ sung về số lượng và chất lượng cho hệ thống bảo tồn quốc gia).
Hiện tại, việc xác lập các KBT của Việt Nam chưa chú trọng nhiều đến các nội
dung (3), (4) và (5) nên hiệu quả bảo tồn chưa cao, chưa thu hút được sự quan tâm của
người dân cũng như đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước.
Ngoài ra, cần sửa đổi một số quy định về tiêu chí diện tích đất nông nghiệp, diện
tích đất ở trong các KBT của một số văn bản hướng dẫn Luật BV&PTR như: Nghị định
23/2006/NĐ-CP, Nghị định 117/2010/ NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Bổ
sung quy định về tiêu chí để điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng, xác lập rừng đặc
dụng trong Luật BV&PTR, sửa đổi Nghị định 23 theo tinh thần này.
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1.2. Về quản lý, bảo vệ HST rừng: Cần quy định rõ tiêu chí đối với các HST
rừng cần được bảo vệ; các nội dung cụ thể cho việc bảo vệ, đặc biệt là các HST đặc thù,
có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế.
1.3. Về quản lý, bảo vệ loài ĐTV rừng
- Rà soát điều chỉnh các danh mục loài động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
theo pháp luật Việt Nam (theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Danh mục loài nguy cấp
quy theo các phụ lục của Công ước CITES (Theo Nghị định 82/2006/NĐ-CP) và Danh
mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định 160/2013/ NĐ-CP) thành
một Danh mục chung để việc quản lý được tập trung, thống nhất, thuận lợi cho việc áp
dụng pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực: khai thác sử dụng ĐDSH, điều tra xây dựng
cơ sở dữ liệu; quy định chế độ bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
- Chế độ quản lý bảo vệ nên sử dụng theo tiêu chí, quy định của Luật chung vè
ĐDSH để bảo đảm tính thống nhất và toàn diện trong quản lý. Pháp luật một số nước
như Mỹ, Brasil cũng có Luật về rừng, Luật về ĐDSH nhưng các vấn đề về ĐDSH trong
rừng đều tuân thủ theo luật chuyên về Luật đa dạng sinh học.
- Quy định về quản lý các loài quý, hiếm cần được xác lập trên hệ thống dữ liệu
chung trên toàn quốc và đánh dấu mẫu vật khi khai thác, vận chuyển; thẩm quyền cấp
giấy phép khai thác cần có sự điều chỉnh lại cho thống nhất phù hợp với Luật chung về
ĐDSH. Ngoài ra, về cơ quan cấp phép khai thác ĐTV rừng cần có sự thống nhất trên cơ
sở hợp nhất cơ quan CITES và cơ quan quản lý nhà nước về loài nguy cấp quý hiếm
của Việt Nam để việc quản lý được thống nhất, thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.
1.4. Về quản lý nguồn gen: Bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý nguồn
gen theo hướng toàn diện hơn, chú trọng các vấn đề về chia sẻ lợi ích của việc tiếp cận
nguồn gen, điều tra, sưu tầm nguồn gen quý hiếm, bảo quản mẫu vật di truyền nội và
ngoại vi …trong Luật BV&PTR và các nghị định hướng dẫn Luật.
1.5. Về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý.
Cần giảm bớt đầu mối trong phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ĐDSH
để khắc phục sự chồng chéo và phối hợp chưa hiệu quả hiện nay. Quản lý ĐDSH nên
lấy hạt nhân là quản lý KBT và thống nhất quản lý KBT về một đầu mối (một bộ) nên
là bộ quản lý chung tài nguyên thiên nhiên, các bộ chuyên ngành khác phối hợp thực
hiện. Xu hướng này đang được thực hiện ở nhiều nước có ĐDSH cao trên thế giới như
Trung quốc, Đan Mạch, Braxin…
Việc phân cấp quản lý ĐDSH cũng cần quán triệt nguyên tắc: quy hoạch, nguồn
lực đầu tư cần thống nhất từ Trung ương đến địa phương và địa phương là nơi tổ chức
thực hiện quản lý, trung ương ban hành quy định và kiểm tra, giám sát. Với cách tổ
chức quản lý như vậy thì cần đổi mới việc phân cấp trách nhiệm quản lý giữa Bộ quản
lý chuyên ngành về ĐDSH và UBND các cấp theo hướng làm rõ lĩnh vực phân cấp;
trách nhiệm thực hiện, tránh tình trạng giao địa phương “toàn quyền quản lý tài nguyên
rừng, tài nguyên biển như hiện nay.
2. Với Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
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Đề nghị bổ sung, sửa đổi Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
theo hướng đồng bộ các nội dung về bảo vệ, khai thác sử dụng ĐDSH biển để đồng bộ
bảo đảm tính đồng bộ với Luật đa dạng sinh học.
2.1 Về công tác quy hoạch. Cần bổ sung quy định cụ thể căn cứ, tiêu chí quy
hoạch; nội dung quy hoạch các khu vực bảo tồn biển, KBT vùng nước nội địa. Việc xác
lập KBT biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa cần căn cứ quy hoạch tổng thể bảo tồn
ĐDSH quốc gia và bảo đảm tính liên thông với các hệ thống KBT khác.
- Đối với các KBT biển (Nghị định 57/2008/NĐ-CP) cần xác định rõ tiêu chí,
căn cứ xác lập các KBT biển; các phân khu tương ứng với các phân KBT trong Luật
ĐDSH và IUCN, đặc biệt các yếu tố đất liền của KBT biển (như khu vực ven biển, hải
đảo) được sử dụng là cơ sở xác định diện tích của phân khu hành chính - dịch vụ.
- Chuẩn hóa và sử dụng thống nhất một khái niệm chung là “khu bảo tồn” đối
với “khu bảo tồn vùng nước nội địa”, “khu bảo tồn biển” trong Luật Thủy sản và quản
lý theo chế độ quản lý KBT của Luật chuyên về ĐDSH.
2.2. Về quản lý hệ sinh thái, bảo tồn loài thủy sinh
- Cần chuẩn hóa các khái niệm “nguồn lợi thủy sản” để bảo đảm quản lý được
các loài DDTV thủy sinh; về ĐDSH trong pháp luật thủy sản cần tiếp cận đầy đủ các
thành tố về cả HST, loài và nguồn gen sinh vật thủy sinh.
- Việc quản lý, bảo vệ các loài thủy sinh: cần sửa đổi, bổ sung các loài thủy sinh
được ban hành theo 02 Danh mục trong Luật Thủy sản cho phù hợp với 03 danh mục
các loài theo pháp luật về ĐDSH; tiêu chí, chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài
trong sách đỏ cần được dẫn chiếu thực hiện như đối với loài thuộc “Danh mục loài nguy
cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” của Luật ĐDSH để các quản lý, đầu tư, điều tra cơ
sở dữ liệu được thống nhất trong hệ thống pháp luật chung về ĐDSH;
- Các quy định về quản lý khai thác ĐDSH theo Luật Thủy sản cần rà soát quản
lý theo chế độ quản lý của Luật ĐDSH và các Nghị định hướng dẫn luật này để tạo sự
đồng bộ, thống nhất trong quản lý;
- Bổ sung quy định cụ thể về điều tra ĐDSH trong các khu bảo tồn biển, khu bảo
tồn vùng nước nội địa; quy định về hành lang đa dạng sinh học đối với KBT và hành
lang di chuyển của các loài thủy sinh nguy cấp quý hiếm…và các loài di cư theo mùa;
bổ sung quy định về công bố kết quả điều tra ĐTV thủy sinh trong các KBT làm căn cứ
cho việc khai thác, sử dụng các loài thủy sinh cho nhiều mục đích, phục vụ cho phát
triển KT-XH;
- Nghiên cứu, sớm kiện toàn tổ chức quản lý KBT biển theo phân cấp nhiều hơn
cho địa phương; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật từ cơ quan trung ương và tổ chức quốc tế.
Nghiên cứu để có thể “ghép” các BQL giữa rừng và biển để thống nhất quản lý, tránh
chồng chéo và phân tán nguồn lực, tạo thuận lợi cho việc khai thác các lợi ích từ khu
bảo tồn, không cần thiết phải phân định theo HST.
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2.3. Về quản lý nguồn gen loài thủy sinh: Bổ sung các quy định về quản lý tiếp
cận nguồn gen hoặc dẫn chiếu theo quy định của Luật ĐDSH và Nghị định
69/2010/NĐ-CP.
2.4. Về phân công trách nhiệm quản lý ĐDSH trong lĩnh vực thủy sản: Cần tuân
thủ nguyên tắc phân công quản lý giữa luật “chuyên ngành” và luật “cơ bản” trong xây
dựng luật và ban hành các văn bản hướng dẫn. Cụ thể, các nội dung về ĐDSH trong
Luật Thủy sản cần dẫn chiếu theo pháp luật về ĐDSH, đồng thời trong các văn bản thi
hành Luật thủy sản trong khi chờ đợi sửa đổi Luật Thủy sản cần thiết có văn bản Nghị
định hoặc thông tư quy định để khắc phục sự chồng chéo đối với việc quy hoạch và
quản lý với các khu đất ngập nước có rừng (6 khu Ramsar hiện nay) giữa Bộ
NN&PTNT, Bộ TN&MT; trong phân cấp trách nhiệm quản lý KBT biển giữa Trung
ương và UBND cấp tỉnh.
3. Đề xuất một số giải pháp trong thời gian chưa sửa đổi được Luật
BV&PTR, Luật Thủy sản
1) Nên ban hành luật, hoặc nghị quyết sửa đổi một số điều còn có cách hiểu khác
nhau về ĐDSH trong các luật hiện hành như Luật BV&PTR, Luật Thủy sản,
Luật Đ DSH;
2) Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ĐDSH về nội dung
phân công trách nhiệm các bộ có liên quan đến ĐDSH như Bộ NN&PTNT, Bộ
TN&MT, Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh
vực giao thoa quản lý loài nguy cấp quý hiếm, quản lý rừng đặc dụng, quy hoạch
ĐDSH
3) Có thông tư hướng dẫn đối với các vấn đề được quy định trong các văn bản Nghị
định hiện hành nhưng còn có mảng giao thoa như Nghị định 109/2005/NĐ-CP,
Nghị định 32/2006/NĐ-CP; Nghị định 160/2013/NĐ-CP …; làm rõ về trách
nhiệm 2 bộ như vấn đề cấp phép khai thác loài hoang dã nguy cấp quý hiếm; loài
nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; cấp phép khai thác nguồn gen loài nguy
cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, về quản lý KBT vùng nước nội địa.
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Phụ lục 1 So sánh các tiêu chí trong quy định của pháp luật hiện hành về các tiêu chí Vườn quốc gia,
khu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn loài sinh cảnh theo các hệ thống pháp luật
Luật đa dạng sinh học

Luật thủy sản
(Nghị định 57/2008/NĐ-CP về quản lý khu
bảo tồn biển)

Luật bảo vệ và phát triển rừng
(Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức
và quản lý rừng đặc dụng)

Tương ứng với các
phân hạng quản lý khu bảo tồn theo IUCN

1. Vườn quốc gia
 Là vùng biển có một hoặc nhiều hệ sinh 
1. Có hệ sinh thái tự nhiên
thái điển hình như san hô, cỏ biển, rừng
quan trọng đối với quốc gia,
ngập mặn hay hệ sinh thái đầm phá, cửa
quốc tế, đặc thù hoặc đại diện
sông còn nguyên vẹn hoặc ít bị tác động
cho một vùng sinh thái tự
của con người, là nơi sinh cư của một hay
nhiên;
nhiều loài động, thực vật biển hoang dã,
2. Là nơi sinh sống tự nhiên
nguy cấp, quý hiếm, cần được quản lý,
thường xuyên hoặc theo mùa
bảo vệ, bảo tồn (Điều 2).
của ít nhất một loài thuộc Danh
mục loài nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ;
3. Có giá trị đặc biệt về khoa
học, giáo dục;
4. Có cảnh quan môi trường,
nét đẹp độc đáo của tự nhiên,
có giá trị du lịch sinh thái

Có ít nhất một mẫu chuẩn hệ sinh thái Hạng II – Vườn quốc gia
đặc trưng cho một vùng sinh thái hoặc ở
cấp quốc gia/quốc tế; có diện tích liền  Khu bảo tồn là các vùng diện tích lớn tự
vùng, ít nhất trên 10.000 ha, trong đó
nhiên hoặc gần tự nhiên được thành lập để
70% là các hệ sinh thái tự nhiên và diện
bảo vệ các quá trình sinh thái quy mô lớn,
tích đất nông nghiệp và đất thổ cư phải ít
cùng với việc bổ sung các loài và đặc tính
hơn 5% [Nghị định 117/2010/NĐ-CP
của các hệ sinh thái vào khu vực, tạo ra nền
Điều 5, Mục 5a].
tảng về môi trường, văn hóa, tâm linh, khoa
học, giáo dục, vui chơi giải trí và cơ hội cho
khách thăm quan.

(Điều 17)


Diện tích Vườn Quốc gia nhỏ nhất không ít 
hơn 20.000 ha. Trong đó, diện tích các hệ
sinh thái điển hình còn nguyên vẹn hoặc ít
bị tác động của con người tối thiểu phải
chiếm 1/3 diện tích của Vườn (Điều 2)

Có ít nhất một loài đặc hữu của Việt
Nam hay là môi trường sống của trên 5
loài nguy cấp quý hiếm theo quy định
của pháp luật; có ít nhất trên 7.000 ha
diện tích liền vùng, trong đó 70% là các
hệ sinh thái tự nhiên và diện tích đất
nông nghiệp và đất thổ cư phải ít hơn
5% (Điều 5)



Là khu vực mà mục tiêu bảo tồn bảo đảm 

Có giá trị đặc biệt về cảnh quan, nghiên
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được thực hiện và không bị thay đổi bởi
những hoạt động bất lợi của con người
[Nghị định 57/2008/NĐ-CP Điều 2

cứu khoa học và thực nghiệm được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt (Điều 5).

2. Khu bảo tồn thiên nhiên

Có hệ sinh thái tự nhiên quan {Khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy
i
trọng đối với quốc gia, quốc tế, sinh}
đặc thù hoặc đại diện cho một  Là khu vực biển và nơi sinh sống của các
loài động thực vật có bãi đẻ cho các loài
vùng sinh thái tự nhiên;
thủy sinh chưa trưởng thành và cung cấp
Có giá trị đặc biệt về khoa học,
nguồn giống cho các vùng biển gần kề
giáo dục hoặc du lịch sinh thái,
[Nghị định 57/2008/NĐ-CP Điều 2, Mục
nghỉ dưỡng.
4a].
Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh
là khu thuộc quy hoạch bảo tồn
đa dạng sinh học của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung
ương nhằm mục đích bảo tồn
các hệ sinh thái tự nhiên trên
địa bàn (Điều 18)
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Có ít nhất một hệ sinh thái rừng tự nhiên

chưa bị tác động hoặc mới bị tác động
không đáng kể ,có tầm quan trọng quốc 
gia và quốc tế, có các giá trị đặc biệt về
khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh
thái,nghỉ dưỡng. Trong trường hợp rừng
trồng, khu rừng phải đảm bảo sự phát
triển ổn định của các quá trình diễn thế
và sự phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên
(Điều 5)



Có diện tích bảo tồn các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên không nhỏ hơn 10.000 ha. Cụ
thể là khu bãi đẻ hay khu tập trung các loài
chưa trưởng thành phải chiếm ít nhất 2/3
diện tích khu bảo tồn Điều 2.

Là cảnh quan tự nhiên có ít nhất 5 hệ
động, thực vật quý hiếm và nguy cấp mà
được ưu tiên bảo vệ theo quy định hiện
hành của pháp luật (Điều 5)



Là khu vực mà mục tiêu bảo tồn bảo đảm
được thực hiện và không bị thay đổi bởi
những hoạt động bất lợi của con người
Điều 2



Diện tích rừng liền kề chiếm ít nhất trên
5.000 ha trong đó 90% là các hệ sinh
thái tự nhiên (hoặc nếu là rừng trồng thì
phải đảm bảo sự phát triển ổn định của
các thế hệ rừng và sự phục hồi dần dần
của hệ sinh thái tự nhiên) .

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam”- Dự án PA

Hạng III – Công trình tự nhiên
Khu bảo tồn được thành lập để bảo vệ một
công trình tự nhiên cụ thể, có thể là lớp đất,
núi ở biển, hang ngầm, các đặc điểm địa chất
như hang động hay một đặc điểm sống như
rừng cổ. Tất cả thường là những khu bảo tồn
khá nhỏ và có giá trị tham quan cao.
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3. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh

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;
Có giá trị đặc biệt về khoa học,
giáo dục (Điều 19)

.

Có một hay nhiều hệ sinh thái tự nhiên điển 
hình chưa bị tác động của con người hoặc
tác động không đáng kể như san hô, cỏ
biển, rừng ngập mặn hay hệ sinh thái đầm
phá, cửa sông còn nguyên vẹn hoặc ít bị
tác động của con người; là nơi sinh cư của
một hay nhiều loài động, thực vật biển
hoang dã, quý hiếm, đang bị đe dọa có
nguy cơ tuyệt chủng, cần được quản lý,
bảo vệ, bảo tồn Điều 2.

Có ít nhất một loài đặc hữu hoặc loài
Hạng IV - Khu quản lý loài/sinh cảnh
quý hiếm và nguy cấp theo quy định của
pháp luật (Điều 5)
 Là khu bảo tồn nhằm mục tiêu bảo vệ các
loài hay sinh cảnh cụ thể và việc quản lý thể
hiện ưu tiên này. Rất nhiều khu bảo tồn
thuộc Mục IV cần sự can thiệp thường
xuyên, tích cực của con người để giải quyết
các yêu cầu của các loài cụ thể hay duy trì
các sinh cảnh, tuy nhiên điều này không là
một yêu cầu trong Mục IV.



Diện tích của khu dự trữ tài nguyên thiên
nhiên thủy sinh không nhỏ hơn 10.000 ha
trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
không nhỏ hơn 1/5 diện tích của khu bảo
tồn Điều 2



Đảm bảo các điều kiện sống, thức ăn và
các điều kiện sinh sản… để có thể bảo
tồn bền vững các loài đặc hữu hoặc
nguy cấp quý hiếm.



Là khu vực mà mục tiêu bảo tồn bảo đảm
được thực hiện và không bị thay đổi bởi
những hoạt động bất lợi của con người
Điều 2



Diện tích liền vùng đáp ứng các yêu cầu
cho công tác bảo tồn bền vững các loài
đặc hữu hoặc nguy cấp ,quý hiếm Điều
5

{Nghiên cứu khoa học và thực nghiệm tại
khu rừng đặc dụng}
 Là nơi có hệ sinh thái đáp ứng các yêu
cầu cho nghiên cứu khoa học và thực
nghiệm của các tổ chức đào tạo có chức
năng và nhiệm vụ về nghiên cứu và
thực nghiệm khoa học lâm nghiệp theo
các quy định của pháp luật Điều 5
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{Nghiên cứu khoa học và thực nghiệm
trong khu rừng}ii
 Diện tích rừng phải phù hợp với các
mục tiêu, yêu cầu của nghiên cứu khoa
học và thực nghiệm, phát triển kỹ thuật,
đào tạo về lâm nghiệp trong dài hạn
Điều 5
4. Các tiêu chí cơ bản của khu bảo vệ cảnh quan
Có hệ sinh thái đặc thù;
Có cảnh quan môi trường, nét
đẹp độc đáo của tự nhiên;
Có giá trị về khoa học, giáo
dục, du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng (Điều 20)

Không quy định

{Khu rừng bảo vệ cảnh quan}
Hạng V - Khu bảo vệ cảnh quan trên cạn
 Là khu rừng có giá trị cao về lịch sử,
hoặc trên biển
văn hóa trong đó có di tích lịch sử, văn
hóa được cơ quan nhà nước có thẩm
 Khu bảo tồn có sự tác động qua lại giữa con
quyền công nhận Điều 5
người và thiên nhiên theo thời gian tạo ra
một vùng có đặc điểm riêng biệt có giá trị
cao về sinh thái, sinh học, văn hóa và cảnh
quan, và nơi việc bảo vệ sự toàn vẹn của sự
tác động qua lại này là quan trong đối với
việc bảo vệ và duy trì khu vực và những giá
 Khu rừng có giá trị cao về cảnh quan
trị bảo tồn liên quan tới thiên nhiên và các
môi trường, trong đó có danh lam thắng
giá trị khác.
cảnh cần được bảo vệ và được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền công nhận
Điều 5
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Khu rừng do cộng đồng dân cư quản lý
theo phong tục tập quán hoặc theo
truyền thống và tín ngưỡng có giá trị về
văn hóa và tín ngưỡng, giáo dục du lịch
sinh thái đặc sắc được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền công nhận Điều 5,

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam”- Dự án PA
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Phụ lục 2. Quy định pháp luật hiện hành về phân khu chức năng/nội bộ của khu bảo tồn
Luật Đa dạng sinh học
(2008)iii

Quy định của Nghị định 117/2010/NĐ-CP
về tổ chức và quản lý rừng đặc dụng

Quy định của trong:
Quy định của IUCN 1994
Nghị định 57/2008/NĐ-CP về quản lý khu
bảo tồn vùng biển

Các phân khu chức năng của
khu bảo tồn

Các phân khu chức năng của VQG và Khu
dự trữ thiên nhiên
(Điều 14, Mục 1)

Các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn
biểniều 3, Mục 1)

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt:
Khu vực hoang sơ/nguyên thủy:
 Là vùng biển được bảo toàn nguyên
 Trong khu vực này, không có sự phát triển
Là khu vực có diện tích vừa đủ để bảo vệ
vẹn, được quản lý và bảo vệ chặt chẽ để
đường xá và các công trình hạ tầng, thông
nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên như mẫu
theo dõi diễn biến tự nhiên của các loài
thường các kỹ thuật quản lý tay cũng bị cấm.
chuẩn sinh thái quốc gia, được quản lý,
động, thực vật, các hệ sinh thái thủy
Các quá trình tự nhiên hoàn toàn chi phối.
bảo vệ chặt chẽ để theo dõi diễn biến tự
sinh tiêu biểu [Nghị định 57/2008/NĐTrong các điều kiện bình thường, đường mòn
nhiên của rừng và hệ sinh thái [Nghị định
CP Điều 3, Mục 1a].
và có thể là một số địa điểm cắm trại sẽ được
186/2006/QĐ-TTg Điều 14, Mục 1a).
phép nhưng bản chất, số lượng và quy mô
phải được kiểm soát chặt chẽ. Đôi khi những
Đối với rừng đặc dụng ở vùng đất ngập
khu vực này được gọi là “vùng lõi” do có
nước, phạm vi và quy mô của phân khu
những giá trị tự nhiên được bảo tồn tốt nhất.
bảo vệ nghiêm ngặt được xác định theo
mục tiêu, đối tượng, tiêu chí bảo tồn và
Những khu vực có giá trị đặc biệt/cá biệt:
điều kiện thuỷ văn [Nghị định
 Khu vực này có các giá trị đặc biệt, nổi trội
186/2006/Qd-TTg Điều 14, Mục 1a).
hoặc cá biệt như di tích lịch sử, các vùng
thiên nhiên quan trọng như khu đất ngập

Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
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nước, đầm lầy ngập mặn, cửa sông hoặc
những vùng biển quan trọng như nơi đẻ
trứng, mà được ưu tiên bảo vệ.
Phân khu phục hồi sinh thái

Phân khu phục hồi sinh thái
Phân khu phục hồi sinh thái
 Là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ  Là vùng biển được quản lý, bảo vệ để
để khôi phục các hệ sinh thái rừng thông
phục hồi, tạo điều kiện cho các loài
qua việc thực hiện một số hoạt động lâm
thuỷ sinh vật, các hệ sinh thái tự tái tạo
sinh cần thiết [Nghị định 186/2006/Qdtự nhiên [Nghị định 57/2008/NĐ-CP
TTg Điều 14, Mục 1b).
Điều 3, Mục 1b].

Phân khu hành chính, dịch vụ Phân khu hành chính – dịch vụ
 Là khu vực để xây dựng các công trình
làm việc và sinh hoạt của ban quản lý,
các cơ sở nghiên cứu - thí nghiệm, dịch
vụ du lịch, vui chơi giải trí ([Nghị định
186/2006/Qd-TTg Điều 14, Mục 1c).

Phân khu phát triển:
 Là phần diện tích còn lại của các Khu
bảo tồn, được tiến hành các hoạt động
được kiểm soát như: nuôi trồng thuỷ
sản, khai thác thuỷ sản, du lịch sinh
thái, đào tạo và nghiên cứu khoa học
[Nghị định 57/2008/NĐ-CP Điều 3,
Mục 1c].

Khu phát triển hạn chế:
 Việc phát triển nên hạn chế trong khu này
nhưng không được gây hại tới các giá trị đặc
biệt hay cá biệt của khu vực. Một mục đích
quan trọng của khu này là nhằm cung cấp các
loại hình dịch vụ giải trí, để giảm các áp lực
đối với khu hoang sơ/nguyên thủy.
Khu dịch vụ/phát triển tập trung:
 Ở nhiều khu bảo tồn nghiêm ngặt, khu vực
này có thể không hợp lý. Mục đích của khu
này nhằm cung cấp đường xá chính, các
khách sạn, nhà nghỉ và các hạ tầng dịch vụ.
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Báo cáo phân tích chồng chéo giữa 3 Luật và các văn bản dưới Luật của: Luật DDSH, Luật BVPTR
và Luật TS và kiến nghị sửa đổi trong Luật BVPTR và Luật Thuỷ sản
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Như được đề cập trongNghị định 117/2010/ND-CP (Được đề cập trong phân loại này với định nghĩa không đổi)
Chưa có định nghĩa cho từng khu vực này, tuy nhiên pháp luật quy định các hành động bị cấm trong từng phân khu cụ thể

Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn tại Việt Nam”- Dự án PA

