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Lời cảm ơn

Nghiên cứu này là một hợp phần của Nghiên cứu so sánh toàn cầu về REDD+ mà CIFOR đang tiến 
hành (www.cifor.org/gcs). Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ bao 
gồm Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), Cơ quan phát triển Mỹ (USAID) và Chương trình 
nghiên cứu CGIAR về rừng, cây và nông lâm kết hợp (CRP-FTA), đã hỗ trợ nghiên cứu này. Chúng tôi 
xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Nguyễn Văn Vũ, ông Nguyễn Văn Diễn, ông Phạm Văn Trung – 
Tổng cục Lâm Nghiệp đã đóng góp ý kiến quý báu giúp chúng tôi hoàn thiện nghiên cứu này. 



Tóm tắt tổng quan

Sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp toàn cầu giai đoạn 2020- 2050 phụ thuộc rất nhiều 
vào định hướng phát triển chính sách ngành tại của từng quốc gia. Báo cáo này rà soát báo cáo của 
Liên hợp quốc, báo cáo của các nhà tài trợ, các dự báo của các nhà khoa học và chiến lược và chính 
phát triển lâm nghiệp của 53 nước trên thế giới (trong đó có 6 nước châu Á, 30 nước châu Âu, 2 
nước châu Mỹ, 13 nước châu Phi và 2 nước châu Đại Dương) nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho 
Tổng Cục Lâm Nghiệp trong quá trình xây dựng Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2021- 
2030, tầm nhìn 2050. 

Tùy vào bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và định hướng về vai trò của ngành lâm nghiệp trong 
tổng thế phát triển của đất nước, 53 quốc gia được nghiên cứu trong báo cáo này có cách tiếp cận 
riêng trong việc xây dựng Chiến lược và chính sách phát triển lâm nghiệp của mình. Mặc dù vậy, 
các chiến lược và phát triển ngành lâm nghiệp của 53 quốc gia đều đề cập đến ưu tiên đối với (i) 
bảo tồn đa dạng sinh học; (ii) ưu tiên đầu tư vào bảo vệ rừng tự nhiên và tái trồng rừng; (iii) phát 
triển ngành công nghiệp gỗ và sản phẩm lâm nghiệp có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao; (iv) 
quản lí rừng bền vững; (v) khuyến khích sự tham gia của các bên, đặc biệt là khối tư nhân và trao 
quyền cho cộng đồng địa phương; (vi) nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước trong việc thực thi 
pháp luật và tiến hành quản trị lâm nghiệp hiệu quả; (vii) mở rộng và đầu tư trọng điểm vào các 
nghiên cứu khoa học cơ bản và phát triển công nghệ và phát triển thị trường cho các sản phẩm 
mới; (viii) quản lí hiệu quả và mở rộng diện tích khu bảo tồn để đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái 
cũng như đạt được các mục tiêu liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học; (ix) xây dựng hệ thống 
giám sát và đánh giá ngành; (x) tiếp cận đa ngành và nâng cao vai trò của ngành lâm nghiệp trong 
xóa đói giảm nghèo, đóng góp của ngành lâm nghiệp với các ngành nghề khác, góp phần vào phát 
triển nông thôn, thích ứng và giảm thiểu với khí hậu và an sinh xã hội; và (xi) nhấn mạnh vai trò của 
Nhà nước và khối tư nhân trong đảm bảo phát triển khoa học và công nghệ. 

Tuy có nhiều điểm chung trong nội dung Chiến lược phát triển Lâm nghiệp, một số quốc gia cũng 
có cách tiếp cận mới và khác biệt khi định hình sự phát triển của ngành trong tương lai thông qua 
(i) gắn trách nhiệm trồng rừng với từng công dân; (ii) hỗ trợ chuyển đổi thành rừng tại những nơi 
có giá trị đa dạng sinh học cao; (iii) xây dựng các khu rừng vì phúc lợi xã hội và dành cho người dân; 
(iv) xây dựng Chiến lược huy động tài chính cho ngành lâm nghiệp; (v) cách tiếp cận mới đối với 
Quyền sử dụng rừng truyền thống; (vi) cách tiếp cận với việc xử lí cháy rừng; và (vii) lâm nghiệp đô 
thị và (viii) hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. 

Các quốc gia cũng có 3 cách tiếp cận khi xác định mục tiêu tỉ lệ che phủ rừng quốc gia: i) đề cập cụ 
thể tỉ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính sách (dao động từ 23%- 70%); (ii) không đề cập đến 
tỉ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính sách; (iii) có đề cập đến mục tiêu quản lí bảo vệ rừng 
nhưng không lựa chọn giải pháp tỉ lệ che phủ rừng mà tập trung vào đảm bảo diện tích rừng được 
sử dụng cho các mục đích cụ thể. Mỗi phương án liên quan đến xác định tỉ lệ che phủ rừng đều có 
ưu, nhược điểm riêng và tùy vào bối cảnh chính trị, thể chế quản lí và chế độ sở hữu đất đai mà các 
nước lựa chọn phương án phù hợp nhất đối với mình. Tuy nhiên, xác định mục tiêu tỉ lệ che phủ 
rừng cần được đi kèm với các chính sách nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học để 
đảm bảo cả số lượng và chất lượng rừng đều được cải thiện. Xây dựng chiến lược lâm nghiệp cũng 
cần dựa trên số liệu và dự báo của cả ngành lâm nghiệp và các ngành khác, đồng thời dựa trên xu 
thế chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội toàn cầu và mục tiêu chính trị của từng quốc gia. Hài hòa 
hóa giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội, xây dựng chính sách nâng cao nguồn lực con 
người và kinh tế và xây dựng chiến lược có sự tham gia của các bên và dựa trên cam kết chính trị 
của quốc gia sẽ giúp việc thực thi chiến lược hiệu quả trong tương lai. 



Báo cáo cũng chỉ ra 31 dự báo (6 dự báo về môi trường, 4 dự báo về tình hình chính trị, 14 dự báo 
về kinh tế, 7 dự báo về xã hội) thường được các học giả và chính khách trên toàn cầu đề cập và 
nhấn mạnh trong các đề xuất thay đổi chính sách toàn cầu trong đó có chính sách của ngành lâm 
nghiệp trong tương lai. Trong giai đoạn 2020- 2050, thế giới được dự báo sẽ có nhiều thay đổi về 
tình trạng môi trường (ví dụ: thiếu nước, ô nhiễm không khí, suy thoái rừng tự nhiên), chính trị (ví 
dụ: các nước phát triển sẽ đóng góp vào GDP toàn cầu do vậy các nước lớn không còn độc tôn về 
ảnh hưởng chính trị quốc tế như hiện nay), kinh tế (ví dụ: nhiều ngành hàng truyền thống trụ cột 
của ngành lâm nghiệp sẽ dần được thay thế bởi mặt hàng khác đáp ứng với phong cách sống và 
quan điểm thân thiện với môi trường, giới trung lưu sẽ trở thành thị trường chính) và xã hội (ví dụ: 
phong cách và nhu cầu sống mới, ứng dụng khoa học công nghệ sẽ định hình những thị trường 
mới cho ngành lâm nghiệp). Dựa trên các dự báo này, việc xác định những ưu tiên và vai trò của 
ngành lâm nghiệp Việt Nam đối với phát triển kinh tế quốc gia, toàn cầu hóa, phát triển bền vững 
cũng như việc đánh giá tiềm năng và thách thức của ngành trước những dự báo biến động lớn trên 
thế giới cũng sẽ giúp nâng cao tính thực tiễn và bền vững của Chiến lược phát triển lâm nghiệp 
2021 – 2030 tầm nhìn 2050. 

Đón đầu sự phát triển của thế giới, 10 xu thế chính hiện đang được các nước trên thế giới xây 
dựng và hoàn thiện chính sách lâm nghiệp trong tương lai bao gồm: i) lâm nghiệp đô thị; ii) lâm 
nghiệp vì an sinh xã hội và đóng góp chủ lực cho ngành kinh tế; (iii) ngành công nghiệp làm đẹp 
và mĩ phẩm từ lâm nghiệp và rừng; (iv) kinh doanh thức ăn công nghiệp côn trùng từ rừng; (v) mua 
bán và thương mại phát thải, (vi) thuế và thuế giá trị gia tăng của hệ sinh thái rừng, (vii) thị trường 
chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu rừng; (viii) tiếp cận toàn diện về lâm nghiệp, rừng và xóa đói 
giảm nghèo, (ix) luật chơi mới- sản xuất và kinh doanh không liên quan tới phá rừng và suy thoái 
rừng; (x) kinh tế xanh từ biển và các-bon biển.

Tiếp cận và xem xét các xu thế không những có thể giúp Việt Nam tiệm cận với những gì đang 
được xây dựng và tiến hành trên thế giới mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tìm kiếm nguồn 
thu mới cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện được chính sách nói trên cần có hành lang 
pháp lí, xây dựng năng lực cho các bên có liên quan ngay từ bây giờ. Ngoài ra cần tiến hành các 
nghiên cứu xác định tiềm năng và tác động của chính sách này tới kinh tế, diện tích và chất lượng 
rừng của Việt Nam để cung cấp các thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách trong 
thời gian tới. Phát triển chính sách dựa trên thế mạnh sẵn có của Việt Nam đồng thời chuẩn bị sẵn 
sàng cho Việt Nam trong việc tham gia vào các thị trường mới trong tương lai sẽ giúp ngành lâm 
nghiệp của Việt Nam ngày càng vững mạnh. 





1 Giới thiệu mở đầu

Các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đang trong quá trình 
xây dựng chính sách phát triển ngành lâm nghiệp trong giai đoạn tới 2020 – 2030. Trong quá trình 
hình thành xây dựng cơ chế mới này, mọi quốc gia đều cần phải cập nhật và đón đầu xu thế phát 
triển mới trên thế giới. Mỗi quốc gia, tùy vào thể chế chính trị, nguồn lực tài nguyên và con người, 
trình độ khoa học kĩ thuật, quan điểm và tầm nhìn về vai trò của ngành lâm nghiệp trong phát triển 
kinh tế xã hội, sẽ có định hướng khác nhau.

Việt Nam hiện cũng đang xây dựng các chính sách mới trong giai đoạn tới, bao gồm Chiến lược 
phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2021- 2030 tầm nhìn 2045, thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành, 
xem xét sửa đổi đóng góp của ngành lâm nghiệp vào cam kết tự nguyện quốc gia (NDC). Báo cáo 
này là một sản phẩm hợp tác giữa Tổng cục lâm nghiệp (VNFOREST), Tổ chức Nghiên cứu Lâm 
nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Tổ chức Nông Lâm Thế Giới nhằm cung cấp và cập nhật thông tin đầu 
vào cho VNFOREST liên quan đến kinh nghiệm và bài học quốc tế liên quan đến quá trình xây dựng 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp cũng như các dự báo và xu thế mới nổi trên thế giới. Báo cáo này 
dựa trên rà soát và phân tích:
• Chiến lược và chính sách phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2020-2070 của 53 quốc gia trên thế 

giới (Xem Phụ lục). Tiêu chí lựa chọn để rà soát các quốc gia này bao gồm: i) thể hiện sự đa dạng 
về thể chế và chính sách quản lí rừng; (ii) đại diện về mặt địa lí (ví dụ: các nước ở cả Châu Á, Châu 
Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Đại Dương); (iii) đại diện về các kiểu rừng, cũng như mức phát 
triển kinh tế, xã hội khác nhau. 

• Tài liệu hiện có của các nhà tài trợ trên thế giới
• Các báo cáo phát triển toàn cầu của các tổ chức phát triển 
• Các dự báo và nghiên cứu khoa học



2 Bối cảnh toàn cầu và dự báo tình hình thế 
giới

2.1 Dự báo về thực trạng môi trường đến năm 2050 

Cạn kiệt tài nguyên nước. Đến năm 2025, 2,3 tỉ người trên thế giới (chiếm trên 40% dân số toàn 
cầu) trải dài trên 21 quốc gia trên thế giới sẽ bị thiếu nước dùng cho sinh hoạt và trồng trọt một 
cách trầm trọng, đặc biệt ở Bắc và Nam Phi, Nam và Trung Á (OECD 2012). Nhu cầu về lương thực 
sẽ tăng 35% và nhu cầu về nước sẽ tăng 40% vào 2030. Hơn 50% dân số toàn cầu vào năm 2030 
sẽ sống trong tình trạng thiếu nước và liên tục, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc (NIC 2012).Việc 
thiếu nước có thể do nhiều nguyên nhân nhưng nhiều học giả cho rằng chủ yếu là do mực nước 
ngầm đang giảm nghiêm trọng và việc mở rộng các nhà máy thủy điện cũng như hồ chứa (Haughn 
2008). Nhu cầu nước ngọt, nước sạch cho người dân và nước cho sản xuất ngày càng gia tăng. Vào 
năm 2050, dự báo sẽ vẫn có 1,4 tỉ người không đủ điều kiện tiếp cận với nước sạch và vệ sinh nông 
thôn cơ bản trên toàn cầu (OECD 2012). Vai trò của rừng trong việc bảo vệ nguồn nước và chất 
lượng nước sẽ ngày càng được nâng cao trong bối cảnh này bởi 75% nguồn nước trên thế giới đến 
từ các khu rừng đầu nguồn và đất ngập nước, cung cấp cho hơn 90% dân số toàn cầu (FAO 2020). 
Nhiều quốc gia đã và đang xây dựng, thực hiện các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng 
để chi trả cho dịch vụ cung cấp nước sạch và sản xuất (trong đó có Việt Nam). Tuy nhiên nếu không 
bảo vệ được rừng tốt và không tạo được niềm tin về tác động của rừng đối với bảo vệ và cung 
ứng nguồn nước, cũng như với hiện tượng thời tiết cực đoan dẫn đến hạn hán có thể ảnh hướng 
tới nguồn thu của dịch vụ môi trường này. Theo trao đổi với các chuyên gia quốc tế, để đảm bảo 
nguồn nước sạch và nâng cao diện tích và chất lượng rừng, nhiều quốc gia đã lồng ghép các chỉ 
số và ngân sách liên quan đến bảo vệ rừng trong các chính sách liên quan đến bảo vệ tài nguyên 
nước và thủy lợi. Ngược lại, trong các chính sách lâm nghiệp cũng lồng ghép các chỉ số đóng góp 
vào ngành thủy lợi và tài nguyên nước do vậy ngân sách dành cho lâm nghiệp sẽ được đảm bảo từ 
nhiều nguồn. 

Nhiệt độ trái đất ấm dần lên. Nếu không có những chính sách thay đổi lớn, phát thải khí nhà kính 
có thể tăng 50% so với hiện nay và nhiệt độ trái đất có thể tăng từ 3 - 6 độ C vào năm 2050 (OECD 
2012) trong khi để đảm bảo an toàn sinh thái của trái đất, thỏa thuận Paris hướng tới mục tiêu là 
đảm bảo nhiệt độ tăng lên của trái đất dưới 1,5 - 2 độ C. Các cam kết tự nguyện (NDC) của các quốc 
gia công bố cho tới thời điểm COP25 năm 2019 cho thấy toàn cầu vẫn chưa có những chính sách 
quyết liệt và đủ mạnh để giảm nhiệt độ nóng lên của trái đất như yêu cầu của thỏa thuận Paris. 
Các cam kết hiện nay của tất cả các nước trên thế giới vẫn sẽ làm gia tăng 3 độ C (World Economic 
2020). Để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mỗi năm lượng phát thải toàn cầu cần phải 
giảm tối thiểu 7,6%/năm từ 2020 – 2030 nhưng với ngân sách đầu tư và cam kết hiện nay điều này 
là rất khó thực hiện (World Economic Forum 2020). Để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu 
tại các nước đang phát triển cần một khoản tài chính lớn, ước tính khoảng 140 - 300 tỉ USD/năm 
nhưng nguồn tài chính hiện có chưa đủ để đáp ứng nhu cầu này (UNEP 2018). Việc nhiệt độ trái 
đất tăng nhanh sẽ dẫn đến năng suất vụ mùa giảm và sẽ rất khó để tăng gấp đôi sản lượng thực 
phẩm cần thiết vào năm 2050 trước nhu cầu gia tăng dân số. Việc nóng lên toàn cầu cũng sẽ dẫn 
tới việc 80 triệu việc làm toàn thời gian sẽ bị mất vào năm 2030 (ILO 2019). Cùng lúc đó nhiều dự 
báo cho thấy thu nhập và số người sống tại thành thị cũng tăng mạnh khi 1,7 triệu người sẽ chuyển 
ra thành thị sống trong 2 thập kỉ tới (OECD/IEA 2018). Trái đất nóng lên chủ yếu do phát thải công 
nghiệp. Ví dụ, các nhà máy nhiệt điện than tại Châu Á tạo ra 1/3 lượng phát thải trên toàn cầu (The 
Business Time 2019, Hanada và cộng sự. 2019). Đã có nhiều cam kết giảm phát thải từ các ngành 
công nghiệp, giảm phát thải ở các ngành phát thải cao như xây dựng cầu đường, năng lượng, khai 
thác khoảng sản và cảng biển nhưng trong thực tế phát thải vẫn tăng vì gói tài chính trợ giá và bao 
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cấp cho xăng dầu thường cao gấp đôi so với hỗ trợ cho năng lượng tái tạo (Matsumura and Adam 
2019). Chính bởi vậy tại nhiều nước, đầu tư vào ngành lâm nghiệp trở thành cứu cánh để các nước 
có thể đạt được mục tiêu giảm phát thải của mình. Các ngành phát thải cao cũng đang xây dựng 
các chương trình giảm phát thải dựa vào rừng (Xin xem thêm chi tiết ở Phần 3 của báo cáo này).

Suy giảm đa dạng sinh học sẽ gia tăng. Độ đa dạng loài được dự báo sẽ giảm 10% vào năm 2050 
và các cánh rừng già sẽ bị giảm 13% trên toàn cầu (OECD 2012). 1/3 đa dạng sinh học trên hệ thống 
sinh thái nước ngọt đã biến mất và sẽ còn bị biến mất trong năm 2050 (OECD 2012). Thiệt hại của 
xã hội về các chi phí phải bỏ ra cho việc đánh mất đa dạng sinh học được ước tính từ khoảng 2-5 
nghìn tỉ USD/năm (OECD 2012). Khu vực Đông Nam Á sở hữu 15% tổng diện tích rừng nhiệt đới 
trên thế giới, đồng thời sở hữu ít nhất 4/25 các điểm nóng đa dạng sinh học trên toàn cầu. Tuy 
nhiên với tốc độ phá rừng hiện nay và việc phần lớn các diện tích rừng còn lại nằm trong các khu 
bảo tồn và vườn quốc gia chưa được bảo vệ hiệu quả thì các học giả quốc tế lo ngại rằng 40% đa 
dạng sinh học của khu vực này sẽ hoàn toàn biến mất vào năm 2100 (Wilcove và cộng sự. 2013, 
Sodhi và cộng sự. 2004). Hiện nay khu vực Đông Nam Á có 38,3 triệu ha rừng nguyên vẹn chưa hề 
được chạm tới, chiếm 19% tổng diện tích rừng trong toàn khu vực tại thời điểm 2015. Dự đoán vào 
năm 2050, diện tích rừng nguyên vẹn bị mất sẽ vào khoảng 22.000 ha – 39.000 ha dẫn tới mất trữ 
lượng các-bon trên mặt đất vào khoảng 3 TgC - 5 Tg C (Estoque và cộng sự. 2019). Diện tích khu bảo 
tồn của toàn khu vực Đông Nam Á là khoảng 38,5 triệu hecta nhưng với dự báo độ che phủ rừng 
bị mất sẽ khoảng 362.000 ha – 580.000 ha thì độ che phủ rừng của các khu bảo tồn sẽ mất đi nhiều 
hơn 15 lần so với diện tích rừng nguyên vẹn (Estoque và cộng sự. 2019). Điều này sẽ làm giảm trữ 
lượng các-bon trên mặt đất từ 44 Tg C - 71 Tg C chiếm khoảng 9% trong tổng trữ lượng các-bon 
trên mặt đất bị mất (Estoque và cộng sự.2019). Mặc dù nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 
khu bảo tồn sẽ có tỉ lệ mất rừng thấp hơn so với nơi không được bảo vệ nhưng dự đoán cho thấy 
khu bảo tồn vẫn tiếp tục sẽ bị mất độ che phủ rừng, thậm chí còn với tốc độ và tỉ lệ cao hơn, dao 
động vào khoàng 10.300 ha/năm – 16.600ha/năm (Estoque và cộng sự. 2019). Cần phải có nỗ lực 
nhiều hơn nữa để thay đổi dự báo này đặc biệt hiện nay 88% diện tích rừng của khu vực Đông Nam 
Á không được bảo vệ và chỉ có 14% rừng nguyên vẹn hiện đang nằm trong các khu bảo tồn.

Ô nhiễm không khí gia tăng. Ô nhiễm không khí vốn đã vượt qua ngưỡng cho phép ở nhiều nơi 
trong đó có Châu Á sẽ tiếp tục gia tăng. Vào năm 2050, số lượng người chết trẻ do ô nhiễm không 
khí dự báo sẽ gấp đôi so với hiện nay và có thể lên đến 3,6 triệu người/năm trên toàn cầu (OECD 
2012). Các quốc gia và các thành phố trên toàn cầu đang thúc đẩy chương trình lâm nghiệp đô thị 
cũng như thúc đẩy việc bảo vệ và mở rộng diện tích rừng để giảm ô nhiễm không khí, tăng tuổi thọ 
và giảm chi phí y tế cho người dân trên toàn cầu. 

Nguyên nhân phá rừng và suy thoái rừng ngày càng phức tạp. Mặc dù Tuyên bố New York về 
rừng đã được nhiều quốc gia kí kết, tỉ lệ mất rừng nhiệt đới hàng năm đã tăng lên 44% kể từ khi 
Tuyên bố này được thành lập (NYDF Assessment Partners 2019). 90% diện tích rừng bị mất trên 
toàn cầu là do phát triển sản xuất nông nghiệp và đô thị hóa (NYDF Assessment Partners 2019). 
Nhu cầu về khoáng sản, dầu và gas được dự báo sẽ tăng mạnh trong các thập kỉ tới. Điều này sẽ trở 
thành nguyên nhân chính dẫn tới phá rừng và suy thoái rừng ở Amazon, lưu vực sông Công-gô và 
Đông Nam Á. Tuy nhiên, các Châu lục và khu vực địa lí khác nhau cũng sẽ có đặc thù diễn biến rừng 
và nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng khác nhau. Phát thải trung bình hàng năm từ 
việc mất rừng nhiệt đới từ năm 2014 tới nay đã nhiều hơn phát thải từ tất cả các ngành ở Châu Âu 
(Poore & Nemecek 2018).Trong báo cáo này, chúng tôi rà soát thực trạng và dự báo trong khu vực 
Đông Nam Á, Tiểu vùng hạ Mekong, khu vực Châu Á Thái Bình Dương do các khu vực này có điều 
kiện tương đồng với Việt Nam. 

Suy thoái đất và sa mạc hóa: Sa mạc hóa là quá trình suy thoái đất khô hạn bị tác động bởi nhiều 
yếu tố, bao gồm các hoạt động của con người và khí hậu. Phạm vi và cường độ sa mạc hóa đã tăng 
lên trong nhiều thập kỷ qua, tới nay đã chiếm khoảng 46,2% tổng diện tích đất toàn cầu. Trong 
tương lai, nguy cơ sa mạc hóa được dự báo sẽ gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu (Mirzabaev 
và cộng sự 2019). Ở Việt Nam, theo thống kê của TCLN, cả nước có khoảng hơn chín triệu ha đất bị 
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sa mạc hóa (khoảng 28% diện tích đất sản xuất). Trong những năm qua, do tác động của biến đổi 
khí hậu nhiều diện tích đất bị thoái hóa và sa mạc hóa. Đất sa mạc hóa ở Việt Nam không tập trung 
thành hoang mạc rộng mà phân bố trên khắp các vùng, miền, tập trung chủ yếu ở vùng đất trống, 
cát ven biển và đất rừng nghèo bị suy thoái kéo dài từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế đến TP Đà Nẵng, Bình Thuận (IMHEN & UNDP 2015).

Phục hồi hệ sinh thái đang ngày càng suy giảm: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp nhiều dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho con người. Trong các thập niên qua, nhiều hệ sinh 
thái quan trọng cung cấp các dịch vụ thiết yếu đang suy giảm nhanh chóng ảnh hưởng trực tiếp 
tới cuộc sống của 3,2 tỷ người và làm mất khoảng 10% tổng sản phẩm toàn cầu hàng năm. Ngày 
1/3/2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố 2021-2030 là Thập kỷ về Phục hồi Hệ sinh thái của 
Liên Hợp Quốc nhằm mục đích mở rộng quy mô phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái và bị phá 
hủy như một biện pháp chống biến đổi khí hậu và tăng cường an ninh lương thực, cung cấp nước 
và đa dạng sinh học. Phục hồi hệ sinh thái là một quá trình đảo ngược sự xuống cấp của các hệ sinh 
thái để khôi phục lại chức năng sinh thái của chúng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cho 
phép tái sinh tự nhiên các hệ sinh thái bị khai thác quá mức, hoặc bằng cách trồng cây rừng và các 
loại cây khác. Phục hồi hệ sinh thái là nền tảng để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, chủ 
yếu là các vấn đề về biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực, bảo tồn nguồn nước 
và đa dạng sinh học (FAO 2019).

Diễn biến rừng ở khu vực Đông Nam Á

Mặc dù khu vực Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và đảm 
bảo cân bằng các-bon trên toàn cầu nhưng khu vực này là điểm nóng về phá rừng. Tỉ lệ mất rừng 
của toàn khu vực Đông Nam Á là khoảng 8 triệu hecta rừng hàng năm, trong đó 62% diện tích 
rừng bị mất đến từ Indonesia, theo sau là Malaysia với 16,6%, Myanmar 5,3% và Cambodia là 5% 

Bảng 1. Xu thế phát triển và bảo vệ rừng tại khu vực Đông Nam Á vào năm 2050. 
Với kịch bản xấu nhất khi phát triển kinh tế 
như tốc độ phát triển hiện nay

Đối với kịch bản tốt nhất đó là khi các nước 
có những cải tổ mạnh mẽ theo hướng phát 
triển xanh và sạch

Diện tích 
rừng

 • Giảm 5,2 triệu hecta trên toàn khu vực
 • Indonesia là nơi bị mất rừng lớn nhất, chiếm 

48% tổng diện tích  bị mất theo sau là 
Malaysia, Cambodia, Myanmar và Việt Nam

 • Gia tăng thêm 19,6 triệu hecta rừng trên 
toàn khu vực

 • Indonesia sẽ là nước tăng tỉ lệ che phủ 
rừng lớn nhất trong khu vực (41%) theo 
sau đó là Myanmar, Malaysia and the 
Philippines

Lượng các-
bon trên 
mặt đất

 • Giảm 790 Tg C trong đó 21% chủ yếu là do 
các diện tích rừng già lâu năm bị mất vào 
năm 2050

 • Indonesia là nơi mất trữ lượng các-bon trên 
mặt đất lớn nhất, 55% trữ lượng của toàn 
khu vực, theo sau đó là Malaysia, Cambodia, 
Myanmar và Việt Nam

 • Gia tăng 165 Tg C trên mặt đất vào năm 
2050

 • Indonesia cũng sẽ là nước có lượng các-
bon trên mặt đất lớn nhất chiếm tới 49% 
tổng diện tích và số lượng của toàn khu 
vực, theo sau đó là Myanmar, Malaysia và 
Philippines

Độ che phủ 
rừng

Tính tới năm 2015, 35% độ che phủ rừng của 
khu vực Đông Nam Á là rừng già (85% được 
tìm thấy ở Indonesia và 15% ở Malaysia). 20% 
tổng số diện tích rừng hiện có của khu vực là 
rừng già thứ sinh, còn lại là rừng non. Trong 
bối cảnh xấu nhất, 18% độ che phủ rừng bị 
mất vào năm 2050 sẽ là từ rừng già và việc này 
sẽ làm giảm đi 21% trữ lượng các-bon trên đất

17% độ che phủ rừng của toàn khu vực sẽ bị 
mất chủ yếu từ việc mất rừng già và do vậy 
sẽ dẫn tới việc 19% trữ lượng các-bon trên 
mặt đất sẽ bị mất

Nguồn: Estoque và cộng sự. 2019
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(Estoque và cộng sự. 2019). Lượng các-bon trên mặt đất hàng năm bị mất đi ước tính vào khoảng 
100Tg C/năm (Estoque và cộng sự. 2019). Estoque và cộng sự. (2019) cũng đã chạy mô hình dự 
đoán cho các kịch bản phát triển kinh tế và thay đổi sử dụng đất khác nhau đến giai đoạn 2050 và 
chỉ ra các xu thế phát triển và bảo vệ rừng tại khu vực Đông Nam Á (Bảng 1).

Điều này cho thấy chủ trương của các nước trong tương lai sẽ quyết định việc khu vực này trở 
thành nơi mất hay gia tăng diện tích và chất lượng rừng nhưng dự báo cho thấy khu vực Đông 
Nam Á có khả năng hấp thụ các-bon dao động từ 25 Tg C/năm - 47 Tg C/năm nhưng cũng có thể 
là nơi phát thải từ 14 Tg C/năm - 23 Tg C/năm (Estoque và cộng sự. 2019). Dự tính rằng 80% trữ 
lượng các-bon trên mặt đất bị mất sẽ từ rừng thứ sinh. Điều này cũng cho thấy ngoài việc tập trung 
bảo vệ các khu bảo tồn và rừng nguyên sinh thì cần có nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ rừng thứ sinh 
(Estoque và cộng sự. 2019). Việc xây dựng các định hướng độ che phủ rừng cũng phải dựa trên các 
dự báo và phân tích này bởi trong cả bối cảnh xấu nhất hay lạc quan nhất thì 17% - 18% diện tích 
rừng già vẫn có xu hướng giảm.

Diễn biến rừng ở khu vực Mekong. 

Khu vực Mekong là 1 trong 11 chiến tuyến đang có diện tích rừng bị mất nhiều nhất và trong thập 
kỉ tới sẽ chịu trách nhiệm cho việc mất 80% diện tích rừng trên toàn cầu (WWF 2018). Trong giai 
đoạn 2010 - 2017, 5 nước của khu vực Mekong đã mất 300.000 hecta rừng – gấp 4 lần diện tích 
thành phố New York (Reytar và cộng sự. 2019). Các quốc gia này cũng đã mất 1/3 diện tích rừng 
của họ trong 35 năm qua và nếu không có các biện pháp hiệu quả, họ sẽ chỉ còn giữ được 17% vào 
năm 2020 và 10 - 20% diện tích rừng vào năm 2030 so với trước đây (Vidal 2013, WWF 2018). Tỉ lệ 
mất rừng của khu vực Mekong là khoảng 0,4%/năm (Leinenkugel và cộng sự. 2015) và dự báo khu 
vực này sẽ mất thêm 15 - 30 triệu hecta rừng tự nhiên vào năm 2030 nếu không có các biện pháp 
kịp thời ngay từ bây giờ (WWF 2018). Trong khu vực Mekong, Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia bị mất 
rừng nhiều nhất, trong khi đó Myanmar chỉ mất diện tích nhỏ và chỉ có duy nhất Thái Lan có diện 
tích rừng tăng lên (Hình 1). 

Cả Việt Nam và Lào đều có diện tích lớn rừng được trồng thay thế hàng năm (NYDF Assessment 
Partners 2019). Những cây trồng mới cũng xuất hiện nhiều hơn ở cả trong và ngoài rừng (Reytar và 
cộng sự. 2019) (Hình 2).

Hình 1. Sự thay đổi dài hạn của diện tích rừng và độ che phủ rừng giai đoạn 2010-2017
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ NYDF Assessment Partners 2019 
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Diễn biến rừng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Morton and Applegate (2007) đã tiến hành nghiên cứu và rà soát xu thế phát triển rừng tại khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương trong một thời gian dài và đã nhận định rằng trong giai đoạn 2020- 2030: 
• Diện tích keo và bạch đàn đang mở rộng nhanh chóng trên toàn khu vực, đặc biệt ở Indonesia, 

Malaysia, Việt Nam và Trung Quốc
• Nhu cầu đầu tư của các Quỹ đầu tư cho việc mở rộng diện tích rừng trồng và giá trị gia tăng của 

các-bon cũng sẽ tăng.
• Nhiều nhà tài trợ đã công bố các nguồn hỗ trợ để giảm phá rừng và suy thoái rừng, trong đó sẽ 

thông qua việc mở rộng diện tích rừng trồng. 
• Nhu cầu sử dụng gỗ đạt chứng chỉ và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng dẫn 

đến nhu cầu đầu tư cho rừng trồng có chứng chỉ cũng tăng
• Các công ty lâm nghiệp trong khu vực tập trung vào phát triển nghiên cứu để cải thiện nguồn 

gene và cải thiện sản xuất bột giấy
• Nâng cao đầu tư vào duy trì và cải thiện trồng keo đặc biệt quản lí nước và tăng năng suất ở 

Indonesia.
• Việc mở rộng diện tích rừng trồng nếu chỉ thuần loài cũng gây nhiều ảnh hưởng đến độ đa 

dạng sinh học.

Xu thế phục hồi rừng và đất thoái hóa trên toàn cầu. Trong một thập kỉ qua đã có nhiều sáng kiến 
trên thế giới nhằm phục hồi rừng và đất thoái hóa trên toàn cầu: 
• Tuyên bố Thách thức Bonn được thế giới ghi nhận với mục tiêu phục hồi 350 triệu hecta đất bị 

thoái hóa và bị mất rừng vào năm 2030 đồng thời hỗ trợ các Doanh nghiệp loại bỏ các chuỗi 
sản xuất nông nghiệp có liên quan đến phá rừng vào năm 2020, cung cấp tài chính cho giảm 
phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng. Theo tính toán, nếu đạt được mục tiêu này, toàn cầu 
có thể giảm phát thải từ 4,5 – 8,8 gigatons (Gt) hàng năm tương đương với mức phát thải hàng 
năm của Mỹ. Vào tháng 4 năm 2019, có 59 cam kết từ nhiều quốc gia, tỉnh thành, công ty về 
Thách thức Bonn được đưa ra hướng tới phục hồi 170,6 triệu hecta cho giai đoạn 2020- 2030. 
Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay cho thấy diện tích rừng phục hồi chỉ chiếm 18% mục tiêu của 
năm 2020. 
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Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ NYDF Assessment Partners 2019
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• Tuyên bố New York về rừng là một cam kết quốc tế tự nguyện hướng tới chấm dứt phá rừng tự 
nhiên và kêu gọi phục hồi rừng trên các diện tích rừng đã bị phá hoặc suy thoái. Tuyên bố này 
cũng có nhiều hợp phần giống như các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Đến tháng 8 năm 
2019, có 41 chính quyền trung ương, 21 chính quyền địa phương, 60 công ty đa quốc gia, 22 
nhóm dân tộc thiểu số và 65 tổ chức NGOs toàn cầu đã cam kết thực hiện Tuyên bố New York về 
Rừng. Tuyên bố New York về Rừng kì vọng sẽ kết thúc mất rừng tự nhiên vào năm 2030 và giảm 
50% so với năm 2020. 

• Mục tiêu đa dạng sinh học Aichi. Mục tiêu 11 của Mục tiêu Aichi (2011–2020) kì vọng ít nhất 
17% diện tích đất và nước có giá trị sẽ được bảo vệ nhưng cho tới nay mới chỉ có 14% diện tích 
này được bảo vệ. Các nước đều kì vọng mục tiêu này sẽ cao hơn nữa sau năm 2020 (Gannon và 
cộng sự. 2017).

• Cả Tuyên bố về rừng của New York và Thách thức Bonn cho tới năm 2020 đều không thể đạt 
được mục tiêu đề ra. Từ khi Tuyên bố New York được thông qua, phát thải trung bình hàng năm 
vẫn tăng 57% với, trung bình từ 3,0 - 4,7 Gt CO2/năm. Từ năm 2011, mục tiêu chính của hồi phục 
rừng đã chuyển dần sang hồi phục chức năng hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học (Hình 
3). Hình 3 cũng cho thấy cho tới nay diện tích phục hồi ngoài rừng gấp 3 lần so với trong rừng 
(NYDF Assessment Partners 2019).

Cho tới nay, chương trình phục hồi rừng của Trung Quốc đang được coi là một chương trình lớn 
nhất trên thế giới. Tuy không cam kết vào Thách thức Bonn, đóng góp của Trung Quốc trên quy 
mô toàn cầu là rất quan trọng. Trong giai đoạn 2000 - 2017, một mình Trung Quốc đã đóng góp 
25% gia tăng ròng của độ che phủ rừng trên toàn thế giới dù diện tích thực bì của Trung Quốc chỉ 
chiếm có 7% diện tích của toàn cầu. Tất cả những thành tựu này là nhờ có chương trình chuyển đổi 
từ trồng cây vụ mùa sang trồng rừng từ năm 1998, khi nông dân tình nguyện tham gia vào chương 
trình được nhận cây giống, hỗ trợ tài chính thông qua tài khoản ngân hàng và được nhận giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (NYDF Assessment Partners 2019). 
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Hình 3. Mục đích và động lực chính của các chương trình tái sinh rừng trên toàn cầu liên quan đến 
hoạt động trồng lại và trồng mới rừng, tính theo phần trăm của tổng diện tích
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ NYDF Assessment Partners 2019.
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2.2 Dự báo về tình hình chính trị thế giới đến năm 2050

Cho tới nay, Global Trends 2030: Alternative Worlds của NIC (2012) là một trong số ít các nghiên cứu 
phân tích và dự báo về thay đổi chính trị của thế giới vào năm 2050. Nghiên cứu của NIC (2012) chỉ 
ra rằng:
• Mỹ không còn phụ thuộc vào các nước OPEC nhưng lại phải chịu sức ép nặng nề từ cạnh 

tranh với Trung Quốc. Đến năm 2030, Mỹ sẽ khai thác đủ lượng gas để cung ứng cho sản xuất 
nội địa và thậm chí còn có thể xuất khẩu sang nước ngoài. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Mỹ 
phát triển nhanh hơn do không còn phụ thuộc vào các nước OPEC, từ đó thay đổi cán cân 
quyền lực giữa các nước lớn. Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc đang gấp 1,5 lần so với đầu tư 
của Mỹ và theo dự báo của Ngân hàng thế giới, dù tăng trưởng đang có xu thế chậm hơn so 
với trước đây cũng sẽ vẫn đóng góp trên 30% tăng trưởng toàn cầu vào năm 2025, hơn hẳn các 
nước khác.

• Gia tăng đóng góp của các nước đang phát triển vào tăng trưởng kinh tế thế giới. Nền kinh 
tế của các nước đang phát triển đã đóng góp trên 50% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu và 
đóng góp 40% vào lượng đầu tư toàn cầu tại thời điểm này. Các nước này cũng đang đóng góp 
70% vào tăng trưởng đầu tư toàn cầu và xu thế này sẽ vẫn còn tiếp tục gia tăng trong tương lai. 
Các tổ chức kinh tế chính trị có tầm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu như Hội đồng Bảo an Liên hiệp 
quốc, Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế vốn đang được thống trị bởi các nước tư bản 
chủ nghĩa sẽ dần bị cân bằng lại bởi các nước có kinh tế mới nổi và cán cân quyền lực cũng như 
những chính sách phát triển kinh tế sẽ không còn chỉ độc quyền đề ra bởi các nước giàu. 

• Chỉ số đánh giá quyền lực. Chỉ số quyền lực trên toàn cầu được tính toán trước đây dựa vào GDP, 
quy mô dân số, đầu tư vào quân đội, kĩ thuật. Tuy nhiên những tính toán gần đây cho thấy sử 
dụng các tiêu chí này không đầy đủ mà cần phải bổ sung các yếu tố khác bao gồm sức khỏe dân 
số, dân trí, đào tạo và chính quyền. Nếu dùng 4 tiêu chí cũ, Trung Quốc và Mỹ sẽ có quyền lực 
thế giới ngang nhau, nhưng nếu kết hợp cả các tiêu chí cũ, quyền lực của Mỹ sẽ cao hơn Trung 
Quốc từ 4-5% và ảnh hưởng của Châu Âu cũng sẽ rất gần so với Mỹ. Nhưng dù có sử dụng tiêu 
chí nào thì tầm ảnh hưởng của Châu Âu, Nhật Bản và một phần nào là Nga cũng sẽ dần suy 
giảm trong cả hai dự đoán.

• Đến năm 2030, cả Trung Quốc, Mỹ hay các nước nào khác có thể độc quyền kinh tế. Mỹ, Châu 
Âu và Nhật Bản đang đóng góp 56% vào thu nhập của toàn cầu những con số này có thể giảm 
đi một nửa vào năm 2030 (NIC 2012). 

• Cũng theo báo cáo của EPRS (2018):
• Châu Á sẽ vượt qua Bắc Mỹ và Châu Âu khi GDP, dân số, đầu tư vào quân sự và đầu tư kĩ thuật 

tăng mạnh. 
• Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, dự báo sẽ vượt qua Mỹ trước 2030 một vài năm. 

Chính vì thế nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào các nước đang phát triển ra sao chứ không 
còn phụ thuộc vào các nước phương Tây như trước kia. Nhưng đến 2035, dự Trung Quốc sẽ 
đứng đầu, Mỹ đứng thứ 2 và Châu Âu đứng thứ 3 trong nền kinh tế thế giới. Với đà phát triển 
hiện nay, vào năm 2025, Trung Quốc sẽ là nơi có nhu cầu nhập khẩu tài nguyên lớn nhất và cũng 
là nơi phát thải nhiều nhất thế giới.

• Các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Columbia, Indonesia, Nigelria, Nam Phi và Thổ 
Nhĩ Kì sẽ trở nên vô cùng quan trọng trong kinh tế toàn cầu. Trong khi đó các nước Châu Âu, 
Nhật Bản và Nga đang có dấu hiệu giảm dần. Dù các nước này đang đầu tư phát triển mạnh mẽ 
vào công nghệ nhưng nếu không xây dựng các liên minh tài chính với các nước đang phát triển, 
nền kinh tế của các nước này sẽ khó có thể bền vững. 

• Báo cáo của của EU nhận định rằng cản trở thương mại Mỹ- Trung sẽ khó có thể ảnh hưởng 
nặng nề đến tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc bởi nền kinh tế của Trung Quốc vẫn được chủ 
đạo bởi các yếu tố chính trị trong nước và đầu tư từ Mỹ chỉ chiếm có 1/5 đầu tư nước ngoài của 
Trung Quốc. Tuy nhiên khi đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc chậm lại và ít đi sẽ ảnh hưởng đến quá 
trình chuyển giao công nghệ và kĩ thuật bởi dù có tăng trưởng chậm lại thì GDP/đầu người của 
Trung Quốc được dự báo sẽ tăng từ 10.000USD lên 21.000USD vào năm 2035 nhưng vẫn thấp 
hơn 50% số liệu của Châu Âu. Ấn Độ cũng sẽ gia tăng nhanh và tiến tới 20% thu nhập của EU. 
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• Mặc dù hiện nay kinh tế thế giới phụ thuộc vào cả chính sách của Mỹ và Trung Quốc, về lâu dài, 
kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào việc Trung Quốc quyết định có tham gia hoàn toàn vào cơ chế 
thị trường không.

Tới năm 2035, ngành năng lượng toàn cầu chủ yếu vẫn sẽ phụ thuộc vào xăng dầu mặc dù năng 
lượng tái tạo vẫn đang được đầu tư và phát triển. Sẽ không còn cạnh tranh nhiều về dầu mỏ và 
khí gas (EPRS 2018). Dự báo tăng trưởng của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tương đương với 
đóng góp của khối G7 vào GDP toàn cầu 2040- 2050. Châu Mĩ Latin được dự báo sẽ phát triển chậm 
hơn với Châu Á trong khi Châu Phi sẽ tiếp tục là nơi thiếu ổn định và rất khó khăn trong việc phát 
triển kinh tế (NIC 2008). 

Các dự báo này cho thấy luật chơi của thị trường trong tương lai (bao gồm cả thị trường các sản 
phẩm lâm nghiệp) sẽ dần chịu ảnh hưởng không chỉ bởi yêu cầu của các nước phát triển mà cả các 
nước đang phát triển mới nổi như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Xây dựng lộ trình phát triển 
thị trường và sản phẩm phù hợp với xu thế này sẽ giúp ngành lâm nghiệp Việt Nam bắt kịp với tình 
hình phát triển và chính trị trên thế giới.

2.3 Dự báo về tình hình kinh tế thế giới

Thị trường khoa học, công nghệ, thông tin trong khai thác và sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp 
và quản lí bảo vệ rừng. Vào năm 2025, cứ 1 trong 10 người Châu Âu sẽ có độ tuổi trên 65 tuổi, 
trong khi đó thế hệ sinh năm 2000 sẽ chiếm tới 48% dân số toàn cầu (ví dụ Ấn Độ) (Frost & Sullivan 
2019). Thế hệ này sẽ sử dụng công nghệ đòi hỏi xu thế thương mại trên toàn cầu cũng sẽ thay đổi. 
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, robot và máy móc sản xuất sẽ thay đổi lực lượng lao 
động và năng suất sản phẩm trong tương lai nhưng sẽ gặp nhiều trở ngại khi việc làm của nhiều 
người, đặc biệt là người nghèo sẽ bị giảm đi hoặc biến mất, gây ra những bất ổn xã hội (NIC 2012). 
Nhiều báo cáo cho thấy tuy hiện đại hóa công nghệ và máy móc sẽ tạo ra 14,9 triệu việc làm mới 
vào năm 2027 thì quá trình hiện đại hóa này cũng sẽ làm 24,7 triệu người mất việc tại Mỹ và con 
số này có thể lên tới 400- 800 triệu việc làm bị mất vào năm 2030 trên toàn cầu. Chiacchio và cộng 
sự. (2018) chỉ ra rằng cứ 1 robot sẽ dẫn tới tỉ lệ tuyển dụng việc làm giảm từ 0,16- 0,20%. Mc Kinsey 
(2017) cũng dự tính 30% tổng số giờ làm việc trên toàn cầu sẽ chuyển sang tự động hóa vào năm 
2030 (EPRS 2018). 

Cho tới nay tại Việt Nam đào tạo trong các trường Đại học chỉ mới tập trung vào các chương trình 
giảng dạy kĩ thuật chuyên môn sâu lâm nghiệp. Tuy nhiên, trên thế giới đã có những thay đổi về 
sản phẩm chất xám liên quan đến ngành dựa vào nhu cầu mới của thị trường. Thị trường thiết kế 
các phần mềm ứng dụng và tự động hóa cho ngành lâm nghiệp được dự báo sẽ tăng 22% vào 
năm 2023 (Research and Markets 2019). Nhu cầu của toàn cầu về số hóa trong việc khảo sát, lập 
kế hoạch, quy hoạch cho công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như phát triển sản xuất các sản 
phẩm lâm nghiệp tiết kiệm chi phí sẽ thúc đẩy phát triển tăng trưởng của thị trường này. Điều này 
mở rộng hướng đầu tư cho nhân lực và phát triển sản phẩm chất lượng cao cho ngành lâm nghiệp 
mà các nước phát triển đang tiến hành. Để có thể cạnh tranh, thị trường phần mềm ứng dụng 
trong ngành lâm nghiệp này cần tập trung vào đơn giản và tối ưu hóa các hoạt động thực địa, giảm 
lỗi liên quan đến con người và giảm chi phí thẩm định dự án (Research and Markets 2019). Ngành 
khoa học ứng dụng trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng có thể nên được xem xét trong quá trình phát 
triển và đào tạo trong tương lai. 

Thị trường liên quan đến ứng dụng khoa học trong ngành lâm nghiệp ước tính đạt tới 3,9 tỉ USD 
năm 2019 và ước tính đạt tới 6,1 tỉ USD vào năm 2024. Tăng trưởng của thị trường là do ứng dụng 
máy móc hóa trong công nghiệp sản xuất, nhu cầu xây dựng tăng, giảm chi phí xây dựng bản đồ 
và ứng dụng số hóa của nhà nước trong việc quản lí và bảo vệ rừng. Trong giai đoạn 2019- 2024 
(Businesswire 2019):
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• Các dịch vụ điều tra quy hoạch rừng, hỗ trợ logistic cho việc khai thác gỗ rừng, kĩ thuật số và 
công nghệ phòng chống và giải quyết cháy rừng đạt mức tăng trưởng lớn nhất. 

• Các nhu cầu trong việc chăm sóc khách hàng và cung cấp các dịch vụ sau khi bán cũng đang có 
xu thế gia tăng.

Thị trường các dụng cụ và máy móc sử dụng trong khai thác và sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp 
dự báo sẽ tăng 4,75% trong giai đoạn 2019- 2024 do nhu cầu bảo vệ và phát triển rừng, nhu cầu 
giảm chi phí nhân công và nhu cầu tự động hóa trong ngành lâm nghiệp ngày càng tăng. Châu 
Á Thái Bình Dương là nơi mà thị trường các dụng cụ và máy móc liên quan đến lâm nghiệp tăng 
mạnh nhất do nhu cầu xây dựng và nội thất tăng. Hiện nay lĩnh vực phát triển này còn bỏ ngỏ tại 
Việt Nam vậy đây có phải là hướng phát triển mới. 

Thị trường năng lượng sinh học. Năng lượng sinh học được cho rằng sẽ phát triển mạnh mẽ trong 
tương lai trước nhu cầu thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mặc dù nhiều quốc 
gia trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu đã đề ra nhiều mục tiêu phát triển cho năng lượng sinh học, 
nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về việc sản xuất năng lượng sinh học bền vững và đủ đáp ứng nhu 
cầu. Cho tới nay có rất ít các thông tin và minh chứng khoa học về cơ hội đầu tư và phát triển, giá 
cả thị trường, phân khúc thị trường tiềm năng liên quan đến năng lượng sinh học từ rừng và các 
sản phẩm từ rừng (Hännine và cộng sự. 2014). Các chính sách cụ thể liên quan đến năng lượng 
tái tạo cũng còn rất hạn chế (Hännine và cộng sự. 2014). Mặc dù vậy, tiềm năng giảm phát thải và 
phát triển các sản phẩm năng lượng sinh học từ ngành lâm nghiệp và các sản phẩm từ quá trình 
sản xuất lâm sản cũng có thể giúp ngành nâng cao giá trị gia tăng. Bảng 2 cũng cho thấy nhu cầu 
về các sản phẩm năng lượng sinh học tạo ra từ gỗ và ngành lâm nghiệp cũng khác nhau và mỗi thị 
trường sẽ có các điểm nhấn khác nhau. Hiểu rõ từng nhu cầu và điểm nhấn này cũng sẽ giúp xây 
dựng các chiến lược kinh doanh và phát triển ngành hàng phù hợp.

Dựa trên nhu cầu về gỗ tròn và gỗ xẻ, xăng sinh học từ gỗ, mức tăng trưởng của rừng trồng, các 
hạn chế về kinh tế, chính trị, kĩ thật có thể ảnh hưởng đến sức cung của gỗ, tỉ lệ mất rừng, sự thay 
thế của gỗ ngoài rừng, sức cung của toàn cầu cho các sản phẩm gỗ cho thấy nguồn cung từ gỗ sau 
khi đáp ứng đủ nhu cầu về xăng sinh học từ gỗ và nhu cầu về gỗ tròn công nghiệp có thể còn thừa 
từ 5,5Gm3 – 6,1Gm3/năm. Tuy nhiên nếu xem xét các tiêu chí về sinh thái, nhu cầu về xăng sinh 
học tạo ra từ gỗ và nhu cầu gỗ xẻ cho công nghiệp sẽ vượt quá khả năng cung cấp 0,7Gm3/năm. 
Tiềm năng năng lượng sinh học tạo ra từ khai thác gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ tạo ra các sản 
phẩm thừa có thể lên đến 2,4 Gm3/năm. Điều này cho thấy trên lí thuyết, ngành lâm nghiệp có thể 
có tiềm năng cao trong việc sản xuất năng lượng sinh học mà không hề ảnh hưởng tới tăng trưởng 
của ngành gỗ xẻ cần có cho công nghiệp và khó có thể dẫn đến đẩy nhanh và đẩy mạnh tốc độ 
phá rừng (Smeets và Faaij 2007). 

Bảng 2. Triển vọng toàn cầu và Bắc Mỹ về năng lượng sinh học tạo ra từ gỗ và ngành lâm 
nghiệp. 

Ngành lâm sản Xu hướng toàn cầu Thị trường tiêu thụ hàng đầu Ghi chú

Viên nén mùn cưa Tăng mạnh Vương quốc Anh Các mục tiêu năng lượng tái 
tạo của Liên minh Châu Âu 
là động lực chính của nhu 
cầu

Sản xuất điện từ 
sinh khối gỗ

Tăng ít và chậm Tây Âu, Brazil Giá khí đốt tự nhiên thấp ở 
Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến 
tăng trưởng

Nhiên liệu sinh học 
dựa trên gỗ (ethanol 
xenlulo, diesel sinh 
học, v.v.)

Chưa có dấu hiệu 
phát triển mạnh. 
Nhu cầu vẫn ổn định 
ở mức thấp 

Hoa Kỳ Hoạt động thương mại khả 
thi đang bỏ qua ngành công 
nghiệp nhiên liệu sinh học 
gỗ non

Nguồn: NYDF Assessment Partners 2019 
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Thị trường giấy, bột giấy và giấy bìa nói chung. Thị trường giấy và giấy bìa luôn là hai thị trường 
quan trọng của ngành lâm nghiệp. Hình 4 trình bày dự báo về thị trường giấy và giấy bìa trên toàn 
cầu cho tới 2030. Hännine và cộng sự. (2014) cũng đã công bố nhiều dự báo về giấy và giấy bìa 
cũng như dòng chảy thương mại liên quan đến các sản phẩm bột gỗ thô, giấy tái sử dụng và bột gỗ 
cung cấp các thông tin đầu vào cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tới năm 2030 của nhiều 
công ty. Nhóm tác giả này đã kết luận:
• Việc tái sử dụng giấy sẽ tiếp tục gia tăng cho tới khi chạm ngưỡng 65% vào năm 2025 tại Châu 

Á, và 30% tại Châu Phi trong khi xu thế này giảm đi ở Bắc Mỹ. Đến năm 2030, Châu Á sẽ chiếm 
tới 2/3 thị trường giấy tái sử dụng nhưng xu thế này sẽ không lâu dài khi thị trường xuất khẩu 
của Bắc Mỹ và Bắc Âu không có xu thế tăng (Bảng 3) 

• Sản xuất bột giấy tăng mạnh ở Châu Á và Châu Mỹ Latin trong khi đó giảm tại Bắc Mĩ và Bắc Âu
• Châu Á sẽ trở thành thị trường nhập khẩu bột giấy lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong khi 

Bắc Mỹ sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất và nhanh nhất về bột gỗ
• Nhu cầu thương mại bột giấy tăng 131 triệu m3 từ 2010- 2030 tại Châu Á và Châu Mỹ Latin 

trong khi con số này giảm 121 triệu m3 ở Bắc Mỹ và Đông Âu.
• Nhu cầu về gỗ cứng và bột giấy sẽ tăng tại Châu Á và Châu Mỹ Latin trong khi nhu cầu về gỗ 

mềm và bột giấy sẽ giảm ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Tuy nhiên vẫn còn chưa rõ diện tích rừng trồng và 
cơ sở hạ tầng để khai thác gỗ hiện nay có đủ đáp ứng nhu cầu nêu trên hay không 

• Một số dự báo cũng cho thấy nhu cầu về giấy đồ họa thiết kế cũng sẽ giảm về mức kỉ lục 92Mt 
năm 2007 xuống còn 69mt vào năm 2030. 

• Nhu cầu sản lượng sản xuất giấy cũng sẽ giảm từ 101mt năm 2007 xuống còn 81mt vào 
năm 2030

• Nhu cầu về bột giấy ở EU cũng sẽ giảm từ 47,5 Mt năm 2007 xuống chỉ còn 30,3Mt năm 2030. 
Hiện nay có rất ít nghiên cứu dự báo về nhu cầu giấy và bột giấy cho tới năm 2030. Phần lớn các 
số liệu đều được công bố bởi các công ty tư vấn bởi họ bám sát thị trường. Các báo cáo này dự 
báo sản lượng sản xuất của giấy và giấy bìa của EU sẽ giảm từ 106mt năm 2010 xuống còn 87mt 
năm 2030 (Hännine và cộng sự. 2014)

Hình 4. Mức độ tiêu thụ, sản xuất và nhập khẩu ròng giấy và giấy bìa năm 2000 và 2012, và dự 
đoán đến năm 2020 và 2030
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ NYDF Assessment Partners 2019 
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• Sản lượng sản xuất về giấy ở Đông Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản giảm sẽ làm giảm nhu cầu bột giấy 
trên toàn Châu Âu EU (Hännine và cộng sự. 2014). 

• Thị trường các sản phẩm từ gỗ bao gồm 3 thị phần: gỗ sẻ, các sản phẩm đã qua xử lý, và ván 
ép gỗ. Đối với năng lượng sinh học thì gỗ sẻ là ngành có tiềm năng nhất (Hännine và cộng 
sự. 2014).

• Trong khi thị trường gỗ xẻ ở Châu Âu khá ổn định, thị trường tại Châu Á và Bắc Mĩ còn là ẩn số 

Bảng 6 cũng cho thấy cho thấy dự báo nhu cầu về các sản phẩm này đến năm 2030 vẫn tăng tuy 
nhiên chỉ tập trung vào một số Châu lục đặc biệt là Châu Á, Bắc Mỹ và Tây Âu. Việc tập trung đầu tư 
tìm hiểu và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các châu lục này là rất quan trọng trong 
định hướng phát triển ngành tới đây.

Thị trường giấy dán tường. Thị trường giấy dán tường sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2020- 2025 
do nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà cửa tăng. Xu thế các gia đình tự sáng tạo và sửa nhà cũng 
đang lan rộng trên thế giới. Đặc biệt là thị trường Châu Âu và thị trường Anh sẽ tăng mạnh và 
là thị trường tiềm năng trên thế giới. Theo số liệu thống kê, Doanh thu của ngành bán giấy dán 
tường tại Anh đạt 139,11 triệu USD hàng năm nhưng đã tăng lên 147,34 triệu USD vào năm 2018. 
Tuy nhiên để đạt được thành quả này phải đi kèm với phát triển công nghệ và thiết kế in điện tử 
(Businesswire 2020). 

Thị trường cho báo in, sản phẩm giấy đóng gói và gỗ đóng công-ten- nơ. Mặc dù các sản phẩm 
giấy dành cho in báo đã giảm vì hiện nay công chúng đọc chủ yếu là báo điện tử và các sản phẩm 
giấy thiết kế đồ họa cũng đã có xu thế giảm đi từ năm 2015, nhưng các sản phẩm liên quan đến 
giấy ăn, giấy vệ sinh, và các sản phẩm khử trùng khác lại gia tăng. Trong thực tế trên toàn cầu, các 
công ty cung cấp các sản phẩm liên quan đến gỗ không mở rộng ra nhiều thậm chí còn giảm quy 
mô sản xuất các mặt hàng đa dạng. Thay vào đó họ ưu tiên tập trung vào ít ngành hàng hơn để tập 
trung sản xuất và phát triển một số mặt hàng và một số thị trường. Một số thị phần như gỗ đóng 
công-te-nơ vận chuyển ở Bắc Mĩ đã đạt đến ngưỡng đỉnh của phát triển thị trường do vậy rất khó 
có khả năng phát triển hơn nữa. Đối với các công ty này, họ định hướng tăng nguồn thu từ việc 
giảm công nợ để lợi nhuận gia tăng cao hơn (Berg và Lingqvist 2019). Các sản phẩm giấy đóng gói 
đáp ứng nhu cầu của người dùng về việc không sử dụng túi nilon và nhựa cũng sẽ tạo nên một 
nhu cầu mới trong thời gian tới. Tuy nhiên đầu tư sáng tạo về chất liệu và thiết kế mẫu mã sẽ trở 
thành một yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của các công ty sản xuất giấy 
đóng gói (Berg và Lingqvist 2019). Các sản phẩm gỗ dùng trong việc đóng gói, vận chuyển và sản 
xuất công nghiệp cũng sẽ gia tăng khi thương mại điện tử ngày càng được mở rộng trên quy mô 
toàn cầu. Tuy nhiên các công nghệ và nghiên cứu trong việc giao hàng thuận tiện, kết hợp gỗ với 
các sản phẩm khác để giảm tải trọng tiết kiệm chi phí cho người dùng và kết hợp các loại hình vận 
chuyển để giảm chi phí sẽ là then chốt để phát triển ngành nghề này (Berg và Lingqvist 2019). 

Bảng 3. Thay đổi trong sản xuất và tiêu thụ bột giấy từ năm 2010- 2030
  Sản xuất bột giấy (triệu tấn) Tiêu thụ bột giấy (triệu m3)

  2010 2030 Thay đổi 2020-2030 Thay đổi 2020-2030

Châu Phi 1,8 1,7 -0,1 0

Châu Á và Châu Đại Dương 32,1 51,0 19,0 57

Châu Mỹ Latinh 20,6 45,1 24,6 74

Bắc Mỹ 67,8 42,2 -25,5 -115

Tây Âu 36,0 34,6 -1,3 -6

Đông Âu 10,4 12,2 1,8 8

Nguồn: NYDF Assessment Partners 2019 
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Thị trường gỗ cứng, gỗ xẻ và gỗ tấm. Theo báo cáo của FAO, sức mua của gỗ tròn trong khu vực 
năm 2019 khá ổn định vào khoảng 1,2 triệu m3/năm (Mordorintelligence 2019).Nhu cầu gỗ sẽ 
gia tăng trong tương lai. Trong giai đoạn 2020 - 2050, nhu cầu cho sản lượng gỗ cho ngành công 
nghiệp tăng trung bình 2,2% năm (Fu 2014). Tới năm 2055, dân số toàn cầu sẽ tăng 36% trong khi 
tính vào thời điểm đó các cây đang trồng vào thời điểm này sẽ không thể lớn kịp để đáp ứng nhu 
cầu nên sẽ gây nhiều áp lực cho các tài nguyên có sẵn (Savills 2018). Bảng 4 thể hiện triển vọng về 
thị trường gỗ cứng, gỗ xẻ và gỗ tấm trên toàn cầu và Bắc Mĩ trong thời gian tới. 

Nhu cầu thu mua về gỗ xẻ tại Châu Âu được dự báo có thể lên tới 10 triệu m3 vào năm 2030 nhưng 
nhu cầu này sẽ không tiếp diễn dài. Nhu cầu này sẽ phụ thuộc vào tình hình phát triển dân số ở 
Châu Âu, sau bao lâu nền kinh tế Châu Âu mới có thể phục hồi sau khủng hoảng kinh tế và dịch 
Covid, thị trường của các sản phẩm khác thay thế sản phẩm gỗ, sự phát triển và nhu cầu của ngành 
xây dựng, mức đầu tư vào năng lượng tái tạo trong ngành lâm nghiệp ở các nước kinh tế mới nổi 
như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ (Hännine và cộng sự. 2014). 

Cơ hội và thách thức cho ngành gỗ. Ngành gỗ Châu Âu trong tương lai sẽ chứng kiến sự phát triển 
của việc chuyển đổi hợp chất hóa học sinh thái và sản xuất cellulosic ethnal từ sợi gỗ sẽ chiếm tới 
80% thành phần dung dịch của xăng sinh học trong tương lai (Mantau và cộng sự. 2010). Mặc dù 
sử dụng hình ảnh thân thiện với môi trường sẽ giúp nhiều công ty có được ưu thế trên thị trường, 
sử dụng nguyên liệu gỗ thô cũng tạo nhiều rủi ro và áp lực cho diện tích rừng hiện có và nhiều 
quan ngại đã nêu ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường (Hännine và cộng sự. 2014). Hiểu rõ xu thế 
thị trường thương mại sản phẩm gỗ quốc tế sẽ giúp các nhà đầu tư và các nhà sản xuất xây dựng 
chiến lược phát triển chính xác hơn (Bảng 5). Trên góc nhìn kinh tế vĩ mô, có 5 xu thế thương mại 
gỗ và sản phẩm ngoài gỗ sẽ có ảnh hưởng trên toàn cầu. 

Kết quả rà soát cho thấy không phải ngành nghề liên quan đến gỗ nào cũng phát triển với tốc độ 
nhanh. Cụ thể là theo Fu (2014):
• Một số ngành nghề (ví dụ giấy in báo) sẽ có xu hướng giảm đi với sự mở rộng của báo điện tử. 
• Một số sản phẩm khác có rất ít khả năng thay thế hoặc có lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm 

phi gỗ thay thế (ví dụ: giấy ăn, giấy vệ sinh và giấy bìa). Các nước như Trung Quốc, Brazil và Châu 
Mĩ Latin với thu nhập cao, nhu cầu giấy ăn, giấy vệ sinh và bỉm tự phân hủy ngày càng gia tăng 

• Nhu cầu chuyển hàng, đồ đóng gói cho đồ ăn và các hàng cơ khí sẽ đẩy nhanh nhu cầu sử dụng 
của các hộp giấy, bìa bọc ngoài. 

Bảng 4. Triển vọng toàn cầu và Bắc Mỹ về gỗ xẻ và gỗ lớn 
Ngành lâm sản Xu hướng cầu Thị trường tiêu thụ hàng đầu Ghi chú

Gỗ xẻ Tăng trung 
bình

Xuất khẩu sang Trung Quốc, 
kho chứa tại Hoa Kỳ

Vai trò cung ứng truyền 
thống của Canada sẽ trở nên 
hạn chế hơn trong tương lai

Ván gỗ ép Plywood Tăng trung 
bình

Sử dụng trong công nghiệp 
và thương mại

Sự thay thế giữa ván OSB và 
ván ép đã ổn định

Ván gỗ ép dăm định 
hướng OSB

Tăng mạnh Thị trường nhà đất Hoa Kỳ Thị phần của OSB trên cấu 
trúc thị trường có thể đạt tới 
hai phần ba

Ván gỗ dăm trơn PB và 
Ván gỗ dăm phủ nhựa 
Melamine MFC

Tăng mạnh Thị trường nhà đất Hoa Kỳ Sự phục hồi dần của ngành 
công nghiệp đồ nội thất Hoa 
Kỳ đang giúp đáp ứng nhu 
cầu

Nguồn: NYDF Assessment Partners 2019 
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Bảng 5. Xu thế thương mại gỗ cùng cơ hội và thách thức
Xu thế Cơ hội và thách thức

1. Nhu cầu của Trung Quốc về sợi 
gỗ ngày càng tăng

Cơ hội đầu tư vào các khu vực có tiềm năng xuất khẩu sản phẩm này 
với sản lượng lớn cho Trung Quốc, bao gồm New Zealand, Mỹ, Úc, 
Chile. Tuy nhiên, thị trường bất động sản của Trung Quốc vốn có rất 
nhiều rủi ro và do vậy nhu cầu này có thể giảm đi bất cứ lúc nào

2. Nhu cầu về các sản phẩm gỗ 
năng lượng tái tạo tăng mạnh, 
đặc biệt là với thị trường EU do 
cam kết giảm phát thải (mục 
tiêu giảm 40% phát thải vào 
năm 2030 và giảm 80% giảm 
phát thải vào năm 2050; đạt tối 
thiểu 20% sản lượng điện đến từ 
năng lượng tái tạo)

Khu vực có thị trường bột gỗ như Brazil và Mỹ có thể có tiềm năng 
hưởng lợi từ việc này. Tuy nhiên, việc trì hoãn các chính sách năng 
lượng tái tạo hoặc việc trợ giá cho năng lượng tái tạo có thể ảnh 
hưởng đến nhu cầu này

3. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm 
gỗ kiến trúc và xây dựng  tăng

Việc tăng cao nhu cầu sản phẩm gỗ này có thể ảnh hưởng tới nhu 
cầu về gỗ lớn, và gỗ cứng trong tương lai

4. Chuyển dịch sản xuất giấy và 
bột giấy sang Châu Á và Châu 
Mỹ Latin

Năng lực mới yêu cầu trong tương lai của Châu Á sẽ là các kĩ năng 
online để sản xuất các sản phẩm giấy thành phẩm (ví dụ giấy dán 
tường) hơn là bột giấy. Trung Quốc là thị trường lớn tiềm năng. 
Trong khi Châu Á và Châu Mỹ Latin sẽ mở rộng diện tích trồng gỗ 
cứng để sản xuất bột giấy từ các sản phẩm này để dần thay thế và 
chiếm chỗ của các nước Bắc Mỹ và Châu Âu, bột gỗ từ gỗ cứng sẽ 
dần được thay thế cho các sản phẩm gỗ mềm. 
Để cạnh tranh, các nhà sản xuất Châu Âu và Bắc Mỹ sẽ không tiếp 
tục cạnh tranh với các nhà máy sản xuất bột giấy và sản xuất gỗ mà 
sẽ tập trung phát triển máy móc và thị trường.
Các nhà sản xuất có thể đầu tư vào các rừng trồng sử dụng các loại 
cây gỗ cứng tăng trưởng nhanh để cung cấp sản phẩm cho các nước 
Châu Mỹ Latin hoặc phát triển gần các cảng biển để có thể bán cho 
các nước Châu Á có nhu cầu gia tăng.Tuy nhiên nếu năng lực và tiềm 
năng mới này đã được các nước Châu Á và Châu Mỹ vượt quá nhu 
cầu của thị trường, giá thành sẽ giảm sút nghiêm trọng ảnh hưởng 
tới các nhà máy mới được xây dựng

5. Phục hồi thị trường nhà ở của 
Mỹ

Dân số Mỹ hiện nay là 318 triệu người với tốc độ tăng trưởng là 
0,9%/năm tương đương với 2,5- 3 triệu người một năm và 1,3 triệu 
gia đình mỗi năm. Theo các nhà học giả kinh tế, với tốc độ tăng 
trưởng này cộng với việc hàng năm có gần 200.000 – 300.000 ngôi 
nhà cũ cần phải được thay thế, thực tế nhu cầu xây dựng nhà mới lên 
tới 1,5 triệu/năm nhưng cho tới nay nhu cầu này chưa đáp ứng đủ 
trong những năm vừa qua. Để đáp ứng điều này, sản lượng đối với 
gỗ xẻ cần thiết để đáp ứng nhu cầu sẽ tăng 9%/năm trong thời gian 
tới. Tương tự như vậy, nhu cầu OSB và gỗ ván được kì vọng sẽ tăng 
10% và 4% trong thời gian này để xây nhà mới và số này có thể tăng 
hơn khi người Mỹ còn cần để sửa nhà. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế của 
Mỹ bị suy sụp hoặc phát triển không tốt thì giá của các sản phẩm 
này sẽ bị giảm mạnh. 

Nguồn: Fu (2014) 

Coface (2020) và World Economic Forum (2020) cũng đã đưa ra những khuyến cáo về rủi ro toàn 
cầu trong giai đoạn 2020- 2050 như sau:
• Ngành gỗ chủ yếu phụ thuộc vào ngành xây dựng, ngành năng lượng do nhu cầu gỗ để sưởi ấm 

trong hệ thống lò sưởi. Nhu cầu kinh tế được dự báo sẽ giảm 2,4% trong năm 2020.
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• Ngành gỗ cũng sẽ có nhiều thuận lợi khi ngành xây dựng trên toàn cầu đạt mục tiêu phát triển 
các-bon trung tính vào năm 2020 với mục tiêu khuyến khích dùng các sản phẩm bền vững như 
gỗ. Các ngành này cũng đã cam kết trong thỏa thuận Paris. 

• Tuy nhiên ngành gỗ cũng sẽ chịu nhiều tác động trước chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc 
và Mỹ và ngành gỗ giấy vốn nhiều rủi ro. Cả Mỹ và Trung Quốc đang áp dụng 25% thuế hải quan 
cho gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu. Ngành gỗ của Mỹ đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
60% gỗ của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngành xây dựng của Mỹ đã đi vào ổn định sau khi 
lãi suất giảm từ 2,5% xuống 1,75% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, 
kinh tế của Mỹ cũng giảm sút. Mức tăng trưởng trong năm 2020 chỉ là 1,3% so với 2,2% năm 
2019 và 2,9% trong năm 2019. 

• Hiện tượng Brexit (Anh rời khỏi khối Châu Âu) cũng đặt ra nhiều rủi ro khó đoán đối với ngành 
gỗ vào Châu Âu. Anh phần lớn nhập khẩu gỗ từ Châu Âu vì thế Brexit sẽ đẩy nhanh và đẩy mạnh 
cạnh tranh giữa các nước ngoài khối Châu Âu để cung cấp gỗ thay thế cho Anh. 

• Ngành gỗ cũng sẽ chịu nhiều rủi ro trước biến đổi khí hậu và hiệu ứng nóng lên toàn cầu dẫn 
đến việc cháy rừng và dịch bệnh sẽ lan rộng.

• Ngành gỗ năm 2020 sẽ chịu nhiều rủi ro và ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc là nơi nhập khẩu gỗ 
và các sản phẩm từ gỗ lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên ngành xây dựng của Trung Quốc cũng sẽ 
có nhiều rủi ro khi nhà nước đang xây dựng các chính sách ngăn chặn hiệu ứng ảo bong bóng 
về bất động sản. Tuy nhiên Trung Quốc hiện đã thông qua các chính sách về xây dựng trong đó 
có Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về xây dựng năng lượng hiệu quả và phát triển xây dựng xanh. 

• Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản cũng là nước nhập khẩu gỗ lớn nhất trên thế giới. Nhật Bản nhập 
khẩu gỗ chất lượng tốt và rẻ hơn so với nước xuất khẩu. Nhu cầu về gỗ của Nhật Bản sẽ gây ảnh 
hưởng tới nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada, Nga, Malaysia, Indonesia, Australia, và Chile. Ước 
tính 1/3 số gỗ nhập khẩu vào Nhật Bản đến từ Nga và Malaysia, ván ép chủ yếu từ Indonesia và 
gỗ xẻ từ Chile. Chủ yếu dăm gỗ của Úc, Mỹ và Chile đều xuất khẩu sang Nhật Bản. Mặc dù Nhật 
Bản đang có nhu cầu nhập khẩu gỗ tăng mạnh để phục vụ Olympic, trong thực tế các nhà phân 
tích kinh tế lo ngại rằng sức tăng này sẽ không khả thi khi nền kinh tế của Nhật Bản đang có xu 
thế đi xuống. Mức tăng trưởng kinh tế của Nhật là 0,8% cho 2018 và 2019 nhưng đến năm 2020 
chỉ còn là 0,2%.

• Các nước Châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề về Brexit và ngành xây dựng của Italy và Anh 
sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của viên nén gỗ dùng 
trong lò sưởi đã tăng 2,5% trong năm 2019 và sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới bởi nhu 
cầu sử dụng năng lượng tái tạo của Châu Âu. Anh là nước có độ che phủ rừng dày đặc nhất ở 
Châu Âu với tỉ lệ che phủ rừng là 13%. Tỉ lệ che phủ rừng của Anh chiếm 38% trong khối EU và 
31% toàn cầu. Tuy vậy, Anh chỉ chiếm dưới 1% dân số toàn cầu nhưng là nước nhập khẩu gỗ 
mềm sẻ lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2016 và nhập 5% số lượng thương mại trên toàn cầu. 
Anh cũng là nước tiêu dùng viên gỗ lớn nhất thế giới năm 2016 (26% so với Mỹ chỉ có 22% và 
Đức chỉ có 3%) (Savills 2018)

• Các nước Châu Mỹ Latin cũng gặp nhiều khó khăn trong năm 2020. Chế biến gỗ của Brazil đã 
giảm 5% giữa tháng 1- tháng 9 năm 2019 trong cùng kì năm 2018. Mức tăng trưởng kinh tế là 
0% năm 2019 so với 2% năm 2018. 

Theo Damicis (2019), đối với những biến động và rủi ro này, Chính phủ và doanh nghiệp Mỹ cũng 
đã xác định những yếu tố và xu thế quan trọng quyết định tính cạnh tranh của thị trường của các 
doanh nghiệp sản xuất gỗ tại Mỹ để từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp. Các yếu tố này 
bao gồm:
• Thị trường gỗ xây dựng đặc biệt cho nhà cửa sẽ ngày càng gia tăng
• Thương mại và thuế nhập khẩu sẽ giúp các sản phẩm của Mỹ ngày càng cạnh tranh hơn
• Cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế như nhựa, sắt, giấy, các sản phẩm quảng cáo online
• Các chính sách hỗ trợ các sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường như năng lượng 

sinh khối
• Già hóa lực lượng lao động 
• Việc kết hợp gỗ với các loại vật liệu khác để tạo thành các sản phẩm mới trong thị trường cũng 

là một xu thế mới nổi
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Thị trường các-bon tự nguyện và bắt buộc. 

Cho tới nay, lượng tín chỉ các-bon trung bình hàng năm đến từ rừng và không phải từ rừng được 
giao dịch trên toàn cầu (trừ Australia) vào khoảng 6 Mt CO2e đối với thị trường bắt buộc và 22 Mt 
CO2e đối với thị trường tự nguyện, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với lượng phát thải từ phá rừng và suy 
thoái rừng hàng năm (2270 MtCO2e)- điều này chứng tỏ nhu cầu hiện nay của thị trường các-bon 
là rất thấp và thị trường các-bon hiện nay chưa thể bồi hoàn cho việc mất rừng (Zarin và cộng sự. 
2016). Tuy vậy, giảm phát thải từ các dự án lâm nghiệp lại có nhu cầu từ người mua lớn nhất trong 
thị trường các-bon tự nguyện (28%) và có nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu này sẽ còn cao hơn 
trong tương lai (Hamrick và Gallant 2018). Cụ thể như Tập đoàn Shell đã đầu tư 300 tỉ đô để giảm 
phát thải trong lĩnh vực tài nguyên. Cơ chế bồi hoàn các-bon và cơ chế giảm thải của ngành hàng 
không quôc tế (The Các-bon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) 
chấp nhận giao dịch tín chỉ các-bon từ rừng và khuyến khích đầu tư vào REDD+ (NYDF Assessment 
Partners 2019 - Xin xem Hộp 1). Thị trường bắt buộc này có thể ảnh hưởng đến thị trường các-bon 
tự nguyện.

Có nhiều giả thuyết về thị trường các-bon nhưng cho tới nay báo cáo của Hamrick và Gallant (2018) 
là báo cáo tổng hợp thông tin cập nhật và đầy đủ nhất về thị trường các-bon. Báo cáo của hai tác 
giả này chỉ ra rằng có 3 xu thế chính liên quan đến việc vận thành thị trường các-bon trong tương 
lai:
• Cho phép bồi hoàn các-bon tự nguyện được trao đổi với thị trường bắt buộc trong nước. Một 

số nước đã cho phép các bên phát thải được dùng chứng chỉ các-bon tự nguyện để áp dụng 
với các quy định giảm phát thải trong nước. Ví dụ, thuế xăng dầu các-bon của Colombia đã cho 
phép các doanh nghiệp mua tín chỉ các-bon từ thị trường tự nguyện thay vì phải trả thuế. Bang 
California cũng cho phép các dự án các-bon tự nguyện chuyển giao tín chỉ trong chương trình 
quy định phát thải của chính phủ thông qua sáng kiến “Hành động sớm” để đảm bảo có nguồn 
cung có thể giao dịch được ngay khi bắt đầu chương trình.

• Cho phép tín chỉ các-bon tự nguyện được trao đổi trên thị trường quốc tế và thị trường tự 
nguyện trao quyền cho các quốc gia theo quy định của Điều 6, thỏa thuận Paris. Trong Điều 
khoản 6 của thỏa thuận Paris khuyến khích các quốc gia xây dựng các giải pháp thương mại và 
trao đổi tín chỉ các-bon và xây dựng các đơn vị tính có thể chuyển giao được giữa các nước tuy 

Hộp 1. Tín chỉ bồi hoàn các-bon của ngành hàng không (CORSIA)

Hiện nay tín chỉ bồi hoàn các-bon của ngành hàng không (CORSIA) là cơ chế bồi hoàn các-bon lớn nhất 
trên thế giới. CORSIA sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn:
• Giai đoạn thí điểm (2021-2023), các nước có thể tham gia theo cơ chế tự nguyện thí điểm
• Giai đoạn 1 (2024-2026), các nước có thể tham gia tự nguyện 
• Giai đoạn 2 (2027-2035), tất cả các nước đều phải tham gia 

Tùy vào tăng trưởng của ngành hàng không và các hoạt động giảm phát thải của ngành khác,  CORSIA 
có thể tạo ra nhu cầu 1,6- 3,7 tỉ tấn giảm phát thải C trong giai đoạn 2021- 2035. Khảo sát với 129 hãng 
máy bay lớn trên toàn cầu cho thấy, 29 hãng hàng không dự định sẽ yêu cầu khách hàng bồi hoàn các-
bon cho chuyến đi của họ và 15 hãng hàng không quyết định sẽ tự bồi hoàn các-bon cho hoạt động 
của chính họ, và 11 hãng hàng không quyết định vừa yêu cầu khách hàng bồi hoàn các-bon vừa tự 
bồi hoàn các-bon cho hoạt động của mình. Nhìn chung, các hãng hàng không có trụ sở chính ở Châu 
Đại dương (38%) sẽ tiến hành các cơ chế bồi hoàn với khách hàng, tiếp theo là Bắc Mĩ (29%) và Châu Á 
(29%). Các sân bay trên toàn cầu cũng đã có cam kết giảm phát thải. Hiện nay có 237 sân bay trên thế 
giới đã tham gia chương trình này và 39 sân bay (phần lớn tại châu Âu) đã đạt đến mức độ 4 của giảm 
phát thải các-bon, các-bon trung tính sau khi bồi hoàn các-bon. 

Nguồn: Hamrick và Gallant (2018).
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Bảng 6. Cơ hội và thách thức cho thị trường các-bon trong tương lai 
Cơ hội Thách thức/Rủi ro

 • Tiềm năng của thị trường các-bon tự nguyện là rất lớn bởi chỉ trong thập kỉ vừa qua, nhu cầu về bồi hoàn 
các-bon thông qua thị trường các-bon tự nguyện đã tăng 140 lần, từ chỉ 0,3 MtCO2e vào năm 2008 lên 
tới 42,8 MtCO2e vào năm 2018. 

 • Thị trường các-bon tự nguyện đã vận hành trên diện rộng. Từ năm 2005- 2018, có 2008 dự án về thị 
trường các-bon tự nguyện (51% tại Châu Á, 18% tại Bắc Mỹ, 11% tại Châu Mĩ Latin, 11% tại Châu Âu, 
11% tại Châu Phi và 1% ở Châu Đại dương) hiện đang được thực hiện trên 83 quốc gia và chủ yếu được 
thương mại tự do giữa người mua và người bán trong cùng nước hoặc giữa các quốc gia với nhau. Với 
lượng tín chỉ các-bon hiện nay đã được cấp chứng chỉ và bán từ những dự án này cũng đã đủ tương 
đương với phát thải năng lượng của cả Australia vào năm 2016 và các đồng lợi ích trong nhiều trường 
hợp lại là động lực chính để các nhà đầu tư tập trung vào thị trường các-bon tự nguyện

 • Các nước đang xây dựng chính sách hỗ trợ xây dựng thị trường các-bon nội địa. Có nhiều nước (ví dụ: 
châu Âu và Hàn Quốc) đặc biệt chú trọng xây dựng các chính sách khuyến khích trao đổi và mua bán tín 
chỉ các-bon nội địa. 

 • Thị trường tiềm năng. Các dự án tại Châu Á và Bắc Mĩ cung cấp lượng bồi hoàn các-bon lớn nhất (435,4 
MtCO2e chiếm 39% và 26% trên toàn cầu, theo đó là Châu Phi (13%), Châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe 
(12%), Châu Âu (9%) và Châu Đại dương (1%). 72% dự án liên quan đến thị trường các-bon tự nguyện tập 
trung ở 5 nước: Ấn Độ (442), Trung Quốc  (426), Mỹ (351), Thổ Nhĩ Kì (124), và Brazil (97). Các dự án này 
đều theo các tiêu chí và tiêu chuẩn American Các-bon Registry (ACR), Climate Action Reserve (CAR), Gold 
Standard, Plan Vivo, và Verra’s Verified Các-bon Standard (VCS). Hiện nay đã có nhiều quốc gia như Anh, 
Pháp, Colombia và Hàn Quốc xây dựng các chính sách bồi hoàn các-bon cụ thể và nhấn mạnh vào việc 
trao đổi và thương mại nội địa. Các hãng như Disney, Microsoft và Lyft đã cam kết bồi hoàn các-bon.

 • Tác động thực sự của thị trường các-bon tự nguyện lên tiềm năng giảm phát thải. Lượng tín chỉ các-bon 
được cấp chứng chỉ và thương mại cho thấy quy mô của thị trường hiện tại chưa thể hiện hoàn toàn về 
mức giảm phát thải và các lợi ích khí hậu  và xã hội mà các dự án này có thể đem lại (ví dụ: tạo công ăn 
việc làm, bảo vệ nguồn nước và hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học). Bởi các chi phí để thẩm định các dự án 
tín chỉ các-bon thường rất tốn kém nên chủ dự án chỉ chi trả khi tìm được người mua cụ thể. Vì thế tác 
động thực sự của thị trường các-bon tự nguyện lên tiềm năng giảm phát thải có thể còn cao hơn lượng 
tín chỉ các-bon được cấp chứng chỉ.

 • Giá thành cao đi liền với đảm bảo và nâng cao đa dạng sinh học. Người mua tín chỉ các-bon tự nguyện rất 
đa dạng, từ cá nhân, công ty trong nước và đa quốc gia tới người du lịch mua để bồi hoàn cho việc đi lại 
của mình để thực hiện các cam kết về môi trường. Các dự án chứng minh được tác động về kinh tế và đa 
dạng sinh học thường được trả cao hơn.

 • Công nghệ giúp giảm chi phí thẩm định. Thị trường các-bon tự nguyện cũng có tiềm năng ứng dụng 
khoa học công nghệ, cam kết tự nguyện để đo đếm và thương mại các-bon một cách dễ dàng hơn. 

 • Thị trường các-bon bắt buộc cũng có thể áp dụng rất nhiều bài học từ thị trường tự nguyện   

 • Chi phí cao để tiến hành thẩm định. Để có thể bán 
được tín chỉ các-bon, các bên cung ứng phải tuân thủ 
theo các tiêu chí chuẩn của thị trường tự nguyện, vốn 
có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình, địa điểm, và 
tiêu chí đánh giá nhưng tất cả các các tiêu chí và chuẩn 
mực này đều yêu cầu bằng chứng rằng dự án đã giảm 
phát thải, tạo tính bổ sung, có thể đo đếm và thẩm định 
được bởi một bên thứ 3 

 • Thiếu các chính sách khuyến khích kinh tế phù hợp. Rất 
nhiều quốc gia chưa hề có khuyến khích cụ thể để đẩy 
mạnh sự tham gia của khối tư nhân vào giảm phát thải. 

 • Giá thành dao động và để tránh rủi ro cần có đăng kí 
mã số truy xuất nguồn gốc. Trong khi giá tín chỉ các-
bon trong thị trường bắt buộc thường khá ổn định thì 
giá tín chỉ các-bon trong thị trường tự nguyện lại có 
mức dao động khá lớn, dao động từ 0,1USD cho tới 
trên 70 USD/tCO2. Con số được tính dựa trên 1239 giao 
dịch cho khoảng 16,6MtCo2 được bán trên thị trường 
từ tháng 1- tháng 3 năm 2018. Mức dao động này phụ 
thuộc vào chi phí của dự án, nhu cầu và sở thích của 
người mua cũng như loại hình giao dịch. Người bán có 
thể trực tiếp bán cho người mua cuối cùng hoặc cho 
bên trung gian. Để tránh bị bán đi nhiều lần, các tín chỉ 
các-bon được bán sẽ phải đăng kí mã số truy xuất gốc 
nguồn gốc cụ thể.

 • Chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Mặc dù thị 
trường các-bon tự nguyện được vận hành từ 2000 có 
tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải và tránh phát thải 
khoảng 437,1MtCO2e, điều này chưa đáp ứng được nhu 
cầu cần có để giảm nhiệt độ ấm lên của trái đất xuống 
dưới 2 độ (11.000MtcCO2e so với dự tính của các nhà 
khoa học).

Nguồn: Hamrick và Gallant (2018). 
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nhiên cho tới nay vẫn chưa đi đến thống nhất trên toàn cầu. Tháng 12 năm 2019 đánh dấu thảo 
luận quan trọng trên quy mô toàn cầu về điều khoản 6 trong Thỏa thuận Paris khi thỏa thuận 
Paris chưa hề có quy định rõ ràng về cơ chế thương mại và trao đổi các-bon. 

• Cho phép tín chỉ các-bon tự nguyện được thương mại và trao đổi trên thị trường CORSIA. 

Ngoài ra có rất nhiều thuận lợi và khó khăn đối với thị trường các-bon trong tương lai (Bảng 6). 

2.4 Dự báo về tình hình xã hội

Dự báo gia tăng dân số và di dân toàn cầu. Vào năm 2030, dân số thế giới có thể đạt tới 9 tỉ người 
với 4 xu thế chính ảnh hướng rất nhiều đến phát triển kinh tế, chính trị và xã hội (NIC 2012): 
• Già hóa ở cả Châu Âu và các nước đang phát triển, khiến các nước này sẽ gặp nhiều khó khăn 

trong việc đảm bảo điều kiện sống. Đến năm 2030, hầu hết các nước Châu Âu, Hàn Quốc, Đài 
Loan sẽ bước vào giai đoạn già hóa (NIC 2012). Vào năm 2050, dân số của các nước OECD sẽ già 
đi và dân số của Trung Quốc và Ấn Độ cũng vậy. Trong khi đó dân số trẻ sẽ vẫn ghi nhận ở Châu 
Phi Theo OECD (2012),vào năm 2050, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chậm lại 
trong khi Châu Phi sẽ có tăng trưởng cao nhất vào năm 2030- 2050.

• Một số nước sẽ có hệ thống chính trị thay đổi với sự cầm quyền của các nhà hoạch định chính 
sách trẻ tuổi

• Gia tăng di dân toàn cầu. Di dân toàn cầu vào năm 2030 sẽ diễn ra trên quy mô rộng toàn cầu vì 
cả nước giàu và nước phát triển sẽ thiếu lao động trầm trọng (NIC 2012).

• Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng sẽ dẫn đến nhu cầu hàng hóa và ngành xây dựng tăng 
nhanh. Chất lượng sống cao hơn cũng sẽ có tác động trực tiếp đến môi trường. Hơn 70% dân 
số toàn cầu sẽ sống ở thành thị, tiếp tục gia tăng các vấn đề về môi trường như ô nhiễm không 
khí và xử lí rác thải. Nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng gấp 4 lần so với hiện nay và nhu cầu 
về năng lượng sẽ tăng 80% vào năm 2050. Các nước kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn 
Độ, Indonesia, Trung Quốc và Nam Phi (BRIICS) sẽ là các nhà cung cấp năng lượng chính trên 
thế giới.

Ẩn số về những đại dịch. Trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những gì xảy ra vì Corona 
virus cho thấy rất nhiều rủi ro đang xảy ra với thế giới đặc biệt với các bệnh lây từ động vật sang 
người rồi từ người sang người. Những đại dịch này không phải là mới, qua các thế kỉ đã có nhiều 
dịch bệnh xảy ra như bệnh Prison từ gia súc lây sang người làm ảnh hưởng đến não hay bệnh 
Nipah và SARS do dơi truyền bệnh (NIC 2012). Những nghiên cứu y tế và môi trường trên toàn cầu 
cho thấy dịch bệnh gia tăng là do môi trường tự nhiên của rừng bị phá vỡ dẫn đến mất cân bằng 
trong tự nhiên và tạo môi trường cho dịch bệnh phát triển. Điều này đòi hỏi các chính sách phát 
triển, kinh tế và xã hội trong tương lai cần phải đảm bảo một diện tích và chất lượng rừng cần thiết 
để không phá vỡ cân bằng tự nhiên này. Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid và các đại dịch khác, 
kết quả nghiên cứu cho thấy những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thường dựa vào tài nguyên 
rừng để sống sót (ví dụ: thực phẩm và dược liệu). Bảo vệ và phát triển rừng cũng được coi là một 
chiến lược tại nhiều quốc gia để xây dựng quỹ an toàn phòng tránh với các dịch bệnh xảy ra trong 
tương lai.

Châu Phi thay thế Châu Á thành các trung tâm đô thị mới. Hiện nay mức độ dân cư sống ở thành 
thị chiếm 50% tổng dân số toàn cầu nhưng đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên tối thiếu 60%. 
Vào năm 2030, các nước Châu Phi sẽ thay thế các nước Châu Á về số lượng đô thị cũng như tốc độ 
đô thị hóa. Các trung tâm đô thị được ước tính sẽ đóng góp 80% vào tăng trưởng kinh tế với ứng 
dụng khoa học công nghệ, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho quản lí tài nguyên tốt hơn (NIC 2012). 
Các nước trên thế giới đang tập trung xây dựng các sản phẩm để mở rộng thị trường này. 

Thị trường và dịch vụ cần xây dựng hướng tới nhóm khách hàng trung lưu. Các nhóm thu nhập 
khác nhau sẽ có nhu cầu tiêu dùng khác nhau (Kern 2006):
• < 5,000 USD/năm: chủ yếu sẽ mua ngũ cốc, dầu ăn, thức ăn béo và rau 
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• 5,000 USD/năm: một số sản phẩm trên sẽ được thay thế bởi thịt, đặc biệt là các phần cắt thừa 
của thịt

• 15,000 USD/năm: có nhu cầu mua thức ăn đóng gói có chất lượng cao, đóng gói nhỏ
• 20,000 USD/năm sẽ có nhu cầu đồ ăn tươi và chất lượng cao

Dân số thế giới, đặc biệt là nhóm trung lưu sẽ ngày càng gia tăng, với nền tảng giáo dục và sức 
khỏe tốt hơn . Giới trung lưu này cũng sẽ là thị trường mà các ngành nghề cần phải hướng tới (NIC 
2012). Nhu cầu về thực phẩm, nước và năng lượng sẽ tăng từ 30-50% để đáp ứng với gia tăng dân 
số và nhu cầu mua sắm, đặc biệt là tầng lớp trung lưu. Việc tốc độ tăng trưởng sẽ dần chậm lại (ví 
dụ mức tăng trưởng 10% trong 3 thập kỉ qua nhưng sẽ chỉ có thể tăng trưởng 5% từ 2020 trở đi) sẽ 
dẫn đến việc nâng cao thu nhập đầu người và do vậy nhiều nước trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ 
sẽ vẫn tiếp tục là nước thu nhập trung bình và khó có thể trở thành nước có thu nhập cao như các 
nước giàu (NIC 2012).

2.5 Vai trò của Nông-Lâm kết hợp trong cảnh quan lâm nghiệp

Nông-lâm kết hợp (NLKH) là một tên gọi mới xuất hiện từ những thập niên 1970 cho những thực 
hành mà người dân trên toàn thế giới đã làm từ nhiều thế kỷ qua (Nair 1993). Khái niệm và định 
nghĩa về NLKH có nhiều thay đổi trong những thập niên qua (Anon 1982; Catacutan et al. 2017; 
Nair 1993; van Noordwijk, Coe, & Sinclair 2016). Khái niệm về NLKH thế hệ đầu tiên (thập niên 1970-
80) bao gồm tất cả các thực hành khác nhau về sự giao thoa giữa nông và lâm nghiệp, tập trung 
vào mối tương tác giữa cây thân gỗ (trees) - đất (soil) - cây hàng năm (crops) - gia súc (livestock). Ở 
thế hệ thứ hai (1990-2000), khái niệm NLKH được định nghĩa rộng hơn, tập trung vào tất cả các khía 
cạnh của mối tương tác giữa lâm và nông nghiệp ở cấp cảnh quan, bao gồm cả cây thân gỗ ở ngoài 
rừng và hoạt động nông nghiệp ở trong rừng. Ở thế hệ thứ ba (thập niên 2010), thay vì đòi hỏi một 
không gian riêng cho NLKH giữa hai ngành nông và lâm, NLKH trở thành một nền tảng để hài hòa 
các chính sách liên quan đến tất cả các mục đích sử dụng đất và hướng đầu tư công-tư vào sự hợp 
lực để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) (Catacutan et al. 2017; van Noordwijk et 
al. 2016). 

Trong thời gian tới, ngoài vai trò không thể phủ nhận trong việc gia tăng an ninh lương thực, cải 
thiện sinh kế và việc làm cho người dân sống trong và quanh rừng (Agroforestry Network 2018b; 
Brown et al. 2018; Do 2019; Do et al. 2019; Garrity et al. 2006; La, Do, & Pham 2017; Murthy et al. 
2016), NLKH còn dự báo sẽ đóng vai trò quan trọng trong cảnh quan lâm nghiệp, đặc biệt trong 
lĩnh vực phục hồi đất khô hạn/ sa mạc hóa; bảo tồn đa dạng sinh học; giảm thiểu và thích ứng với 
biến đổi khí hậu; bảo tồn nguồn nước và quản lý rừng bền vững:

Nông lâm kết hợp giúp bảo tồn và phục hồi đất suy thoái, sa mạc hóa: Nhiều nghiên cứu trên thế 
giới đã chứng minh tiềm năng quan trọng của NLKH trong việc bảo tồn đất cũng như duy trì độ phì 
và năng suất của đất (Agroforestry Network 2018b; Garrity et al. 2006; Murthy et al. 2016; Nair 1993; 
Steppler & Nair 1987). Các đóng góp chính của NLKH với đất thông qua (i) duy trì hoặc tăng chất 
hữu cơ trong đất (qua các bộ phận của cây như lá và rễ chết, rác hoặc sinh khối khác được phân 
hủy thông qua hoạt động của các vi sinh vật đất, và các chất dinh dưỡng có trong các bộ phận của 
cây được giải phóng vào đất) (Agroforestry Network 2018b; Nair 1993); (ii) Cải tạo dinh dưỡng cho 
đất (Những cây thân gỗ trong hệ thống NLKH có hệ thống rễ rộng và sâu hơn so với cây thân thảo 
và do đó có khả năng thu giữ và tái chế một lượng chất dinh dưỡng lớn hơn. Kali, phốt pho, canxi, 
magiê, và các vi chất được giải phóng từ quá trình phong hóa được rễ cây thường xuyên xâm nhập. 
Do đó, các chất dinh dưỡng nằm sâu trong lòng đất được các cây có hệ thống rễ sâu đưa lên tầng 
đất trên) (Agroforestry Network 2018b; Murthy et al. 2016; Nair 1993); (iii) Hạn chế xói mòn, rửa trôi 
đất (việc áp dụng biện pháp bảo tồn như duy trì thảm thực vật che phủ hay dùng các loại cành cây 
hay cỏ để che bề mặt đất hay trồng xen canh có thể giảm đáng kể mức độ xói mòn so với canh tác 
không áp dụng biện pháp bảo tồn) (Do 2019; Do et al. 2019; Do, Catacutan, & Nguyen 2016; Hoang 
et al. 2017; Nguyen et al. 2017; Nguyen & Catacutan 2012).
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Nông lâm kết hợp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học: Rừng chiếm hơn 75% đa dạng sinh học 
trên cạn trên thế giới. Mất rừng và suy thoái rừng làm mất đi đa dạng sinh học ở các vùng nhiệt 
đới nơi có phần lớn trữ lượng đa dạng sinh học trên thế giới. Chuyển đổi rừng sang canh tác nông 
nghiệp là một trong nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng ở nhiều nước đang phát triển trên thế 
giới. Áp lực dân số cũng như nhu cầu thị trường với các sản phẩm nông nghiệp tiếp tục tạo áp 
lực cho việc mở rộng đất nông nghiệp vào diện tích rừng hiện có (Agroforestry Network 2018b). 
NLKH đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt khi xem xét vai trò của 
NLKH ở cấp độ cảnh quan (Agroforestry Network 2018b, 2018a; Bugayong 2003; McNeely 2004; 
McNeely & Schroth 2006; Murthy et al. 2016). Mối liên hệ giữa NLKH với bảo tồn đa dạng sinh học 
có thể tóm tắt ở ba vai trò chính. Vai trò thứ nhất là góp phần giảm mức độ chuyển đổi môi trường 
sống tự nhiên. Qua các lợi ích đa dạng và bền vững về sinh kế hay cung cấp các sản phẩm gỗ và 
củi, NLKH có thể làm giảm áp lực lên rừng và qua đó làm giảm tốc độ mất rừng và suy thoái rừng 
(Agroforestry Network 2018b; McNeely & Schroth 2006). Vai trò thứ hai là cung cấp môi trường 
sống thứ cấp bổ sung cho các loài có thể chịu đựng một mức độ xáo trộn nhất định. NLKH hoạt 
động như các hành lang sinh thái cho phép các loài di chuyển giữa các môi trường sống khác nhau. 
Những hành lang như vậy đóng vai trò rất quan trọng vớ sự sống sót của quần thể khi cảnh quan 
nhiệt đới ngày càng bị chia cắt (Agroforestry Network 2018b; McNeely & Schroth 2006; Murthy et 
al. 2016). Bên canh đó, các hệ thống NLKH với độ che phủ cao (nhiều cây gỗ) và ít bị can thiệp bở 
các biện pháp lâm sinh có đa dạng sinh học cao hơn các hệ thống canh tác có mật độ cây thấp 
(Agroforestry Network 2018b). Tuy nhiên, có sự đánh đổi giữa phát triển NLKH cho mục đích đa 
dạng sinh học và tăng năng suất cây trồng vì khi không có/ hạn chế các biện pháp quản lý, sự 
cạnh tranh giữa các loài trong hệ thống nông-lâm sẽ tăng và làm ảnh hường năng suất cây trồng 
(Agroforestry Network 2018b).

Nông lâm kết hợp và bảo tồn nguồn nước: Nông-Lâm kết hợp có thể góp phần nâng cao hiệu quả 
sử dụng nước. Cây thân gỗ trong hệ thống NLKH có thể hút nước từ lòng đất trong phạm vi lớn 
để sử dụng cho quá trình sinh trưởng và phát triển, ngay cả trong những đợt hạn hán kéo dài ảnh 
hưởng đến cây trồng ngắn ngày. Cây thân gỗ còn giúp làm giảm dòng chảy và bốc hơi bề mặt; do 
vậy NLKH cho phép sử dụng nước một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thông qua việc cải tạo đất 
như đề cập ở trên, cây thân gỗ trong hệ thống NLKH có thể cải thiện việc hấp thụ nước mưa, giảm 
dòng chảy bề mặt, lọc nước và phân phối nước trong lòng đất (Agroforestry Network 2018b). Tuy 
nhiên, cây thân gỗ cũng có thể cạnh tranh nước với các cây ngắn ngày, đặc biệt trong mùa khô và 
khi mật độ trồng cây thân gỗ cao, làm giảm năng suất cây ngắn ngày. Việc lựa chọn cây thân gỗ ít 
cạnh tranh nước và tỉa tán cũng như rễ cây giúp giảm đáng kể mức độ canh tranh nước giữa cây 
thân gỗ và cây hàng năm (Agroforestry Network 2018b).

Nông lâm kết hợp đóng góp cho thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu: Trước những tác động 
tiêu cực của biến đổi khí hậu, tầm quan trọng của NLKH trong ứng phó với biến đổi khí hậu ngày 
càng được công nhận trên toàn thế giới. Về giảm thiểu BDKH, NLKH có thể góp phần làm giảm 
lượng CO2 trong khí quyển qua việc hấp thụ và lưu trữ các-bon trong thảm thực vật và đất. Do 
vậy việc đưa cây thân gỗ vào đất nông nghiệp mang lại cơ hội đáng kể để tạo ra các bể chứa các-
bon. Lượng các-bon lưu trữ trong các hệ thống NLKH vào khoảng là 0,29 tới 15,21 tấn các-bon 
mỗi ha mỗi năm trên mặt đất và 30 tới 300 tấn dưới mặt đất (sâu tới 1m). Lượng các-bon hấp thụ 
tiềm năng vào năm 2040 bởi các hệ thống NLKH có thể đạt hơn 550 triệu tấn các-bon mỗi năm 
(Catacutan et al. 2017). Đồng thời, hệ thống canh tác NLKH góp phần thích ứng với tác động của 
biến đổi khí hậu. Các cây thân gỗ trong hệ thống NLKH cung cấp một số dịch vụ hệ sinh thái như 
kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt và kiểm soát dịch hại, tất cả đều quan trọng đối với khả năng 
chống chịu với biến đổi khí hậu. Cây thân gỗ trong hệ thống NLKH có thể làm tăng khả năng hấp 
thụ và giữ nước của đất và làm giàu mạch nước ngầm. Hơn nữa, cây cải thiện tiểu vùng khí hậu 
bằng cách tạo bóng và làm mát không khí xung quanh (Agroforestry Network 2018b; Mbow et al. 
2014). Vai trò của NLKH với BDKH được thể hiện rõ với sự hiện diện của NLKH trong các chiến lược 
và cam kết của quốc gia liên quan đến BDKH. Trong Cam kết Tự nguyện của Quốc gia (NDC) của 
147 nước, có tới 40% các nước được đánh giá đề xuất NLKH là một giải pháp trong NDC của nước 
mình, trong đó phổ biến nhất ở Châu Phi (71% nước đề cập tới NLKH trong NDC). Trong 73 quốc 
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gia có Chiến lược REDD+ Quốc gia, khoảng 50% xác định NLKH là một biện pháp giảm suy thoái 
rừng (Rosenstock et al. 2019). 

Nông lâm kết hợp giúp đạt được quản lý rừng bền vững: Theo FAO, quản lý rừng bền vững nhằm 
“giải quyết mất rừng và suy thoái rừng đồng thời tăng lợi ích trực tiếp cho người dân và môi trường. 
Ở cấp độ xã hội, quản lý rừng bền vững góp tạo phần sinh kế, thu nhập và việc làm. Ở cấp độ môi 
trường, QLRBV đóng góp cho các dịch vụ quan trọng như hấp thụ các-bon và bảo tồn nguồn nước, 
đất và đa dạng sinh học” (FAO 2020). Những thảo luận ở trên đã minh chứng khả năng của NLKH 
trong tất cả các mặt của quản lý rừng bền vững.



3 Chiến lược và chính sách phát triển lâm 
nghiệp trên toàn cầu – kinh nghiệm từ 53 
quốc gia

3.1 Nội dung và kết cấu của các chiến lược và chính sách lâm nghiệp

Bảng 6 cho thấy các Chiến lược lâm nghiệp của các nước nghiên cứu không có bố cục hay nội dung 
giống nhau. Chiến lược có thể có độ dài từ 8 (Phần Lan) trang cho tới 146 trang (Campuchia). Tuy 
nhiên phần lớn các Chiến lược có độ dài từ khoảng 30 trang tới 70 trang. Cách xây dựng Chiến lược 
cũng đi theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau (Bảng 6). 

Chiến lược dài hạn vs. Chiến lược 5 năm/lần. Trong khi một số quốc gia xây dựng Chiến lược lâm 
nghiệp cho một khoảng thời gian dài (Hungary, Cam-pu-chia, Buhtan) thì một số nước lại chọn giải 
pháp xây dựng Chiến lược cho 5 năm một lần (Phần Lan và Hà Lan). Cùng một quốc gia, ví dụ như 
Phần Lan, Chiến lược phát triển lâm nghiệp được xây dựng năm 2025 cũng rất khác so với Chiến 
lược lâm nghiệp năm 2030. Việc xây dựng chiến lược phát triển 5 năm một lần giúp quốc gia này 
luôn cập nhật và đổi mới theo xu thế toàn cầu, đồng thời các bản Chiến lược chỉ mang tính chất 
định hướng chứ không chi tiết như các Chiến lược dài hạn. Điều này lí giải độ dài và số trang rất 
khác nhau giữa các Chiến lược được rà soát. 

Thực hiện chiến lược theo các chương trình, dự án vs. phát triển chung. Nhiều nước chọn cách 
thực hiện Chiến lược qua các chương trình quốc gia (Cam-pu-chia) hoặc tổ hợp các chương trình 
dự án phát triển (Phần Lan) trong khi đó phần lớn các nước còn lại chỉ ra khung nguyên tắc phát 
triển và vận hành chung. 

Sự đa dạng trong phương thức, cách tiếp cận trong xây dựng Chiến lược lâm nghiệp thể hiện bối 
cảnh chính trị, vai trò và ưu tiên đối với ngành lâm nghiệp và trình độ, nguồn lực hiện có của mỗi 
quốc gia. 

3.2 Sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn

Để xây dựng chính sách và chiến lược phát triển lâm nghiệp trong tương lai, các quốc gia dựa 
trên phân tích các điểm mạnh của quốc gia cũng như các thách thức đối với trong và ngoài nước. 
Scotland và Phần Lan xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp nhằm giải quyết các thách thức 
và rủi ro đối với ngành lâm nghiệp. Cụ thể là, trong bối cảnh của Scotland, các giải pháp và định 
hướng chiến lược lâm nghiệp được đưa ra nhằm giải quyết các thách thức bao gồm: biến đổi khí 
hậu, mật độ cao của hươu hoang dã, sâu bệnh hại cây (và an toàn sinh học nói chung), phát triển 
kinh tế, sự phân mảnh sinh cảnh (ví dụ: phát triển đô thị, phát triển năng lượng và giao thông, cơ 
sở hạ tầng), trồng rừng vô trách nhiệm hoặc sai cây, sai địa điểm (bao gồm cả loài, vị trí không phù 
hợp, độc canh, mật độ, v.v.), thẩm mỹ cảnh quan, mặt độ chăn thả gia súc (ví dụ: cừu), quản lí tài 
nguyên mở (Scotland Wildlife Trust 2018). Trong trường hợp của Phần Lan, Chiến lược phát triển 
lâm nghiệp được xây dựng nhằm ứng phó và tận dụng cơ hội trước những dự báo về thách thức 
cho ngành lâm nghiệp Phần Lan bao gồm: biến đổi khí hậu, nhu cầu sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên tăng cao, biến động về trạng thái của môi trường và thiên nhiên, cách mạng công 
nghệ, chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu, thay đổi về giá trị và quan niệm sống, cơ cấu dân số và đô 
thị hóa, thay đổi trật tự chính trị quốc tế, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề trong xã hội, và tính toàn 
vẹn và độ tin cậy của cơ sở hạ tầng quan trọng (Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan).
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Bảng 7. Nội dung và kết cấu của một số chiến lược và chính sách nghiên cứu
Quốc gia Tên chiến lược Độ dài/

số trang
Cấu trúc/Nội dung/Các chương trong Chiến lược

Phần Lan Bộ nông nghiệp và 
lâm nghiệp: Chiến 
lược Lâm nghiệp 
tới năm 2030

8 1. Mở đầu
2. Tầm nhìn đến 2030
3. Nhiệm vụ
4. Thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững
5. Mục tiêu và tác động của chiến lược
6. Giá trị cốt lõi của ngành
7. Động lực cho sự thay đổi 
8. Những yếu tố cần có để tạo điều kiện phát triển 

của ngành

Phần Lan Bộ nông nghiệp và 
lâm nghiệp: Chiến 
lược lâm nghiệp 
quốc gia Phần Lan 
2025

24 1. Mở đầu: phiên bản cập nhật của chiến lược với 
những kì vọng và nhu cầu mới

2. Tầm nhìn và mục tiêu của chiến lược 
3. Quản lý hiệu quả và biết cách quản lý là cơ sở cho 

sự đổi mới 
4. Chiến lược được thực hiện thông qua các tổ hợp 

dự án 
5. Liên kết với những chiến lược và những chương 

trình khác

Rwanda Chính sách lâm 
nghiệp quốc gia 
Rwanda

31 1. Giới thiệu
2. Khung phát triển quốc gia
3. Khung phát triển ngành
4. Tầm nhìn và mục tiêu
5. Tuyên bố chính sách
6. Các ảnh hưởng và tác động khác liên quan đến 

ngành

Úc Chiến lược lâm 
nghiệp bản địa 
quốc gia Úc

32 1. Tầm nhìn
2. Giới thiệu
3. Bối cảnh
4. Nguyên tắc hướng dẫn (xây dựng chiến lược)
5. Môi trường thực hiện: nền công nghiệp lâm 

nghiệp Úc và sự tham gia của người bản địa
6. Mục tiêu
7. Vai trò và trách nhiệm
8. Hướng đi chính trong tương lai

Hungary Chiến lược lâm 
nghiệp quốc gia 
2016-2030

63 1. Phát triển quản lý rừng nhà nước
2. Phát triển quản lý rừng tư nhân
3. Phát triển nông thôn và địa phương, trồng rừng, 

bảo tồn rừng
4. Bảo vệ rừng tự nhiên
5. Bảo vệ rừng trong bối cảnh hiện đại hóa 
6. Quản lý bền vững
7. Sử dụng gỗ hợp lý
8. Nhiệm vụ của quản lý rừng
9. Nghiên cứu, giáo dục và phát triển sản xuất
10. Truyền thông hiệu quả về rừng để cải thiện mối 

quan hệ giữa con người và rừng

New Zealand Chiến lược lâm 
nghiệp New 
Zealand đang được 
xây dựng và hoàn 
chỉnh

1. Tầm nhìn chung
2. Lộ trình phát triển
3. Các ưu tiên
4. Các lĩnh vực hành động trong ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn
5. Vai trò và trách nhiệm của các bên có liên quan
6. Sự phối hợp giữa các bên

Xem tiếp ở trang sau
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Quốc gia Tên chiến lược Độ dài/
số trang

Cấu trúc/Nội dung/Các chương trong Chiến lược

Bhutan Chiến lược quốc 
gia về lâm nghiệp 
Buhtan- Lâm 
nghiệp cộng đồng 
2010 – 2020 

84 1. Tóm tắt
2. Giới thiệu
3. Khung pháp lý về Lâm nghiệp Cộng đồng ở 

Bhutan
4. Lâm nghiệp cộng đồng trong bối cảnh quy hoạch 

phát triển quốc gia
5. Sự phát triển của lâm nghiệp cộng đồng ở Bhutan
6. Định vị lâm nghiệp cộng đồng trong bối cảnh 

quản lý rừng rộng lớn hơn
7. Quản trị lâm nghiệp cộng đồng
8. Dòng lợi ích, công bằng và giảm nghèo trong Lâm 

nghiệp Cộng đồng
9. Cách tiếp cận chiến lược cho tương lai
10. Kết luận

Cam-pu-chia Chiến lược lâm 
nghiệp quốc gia 
2010- 2029

146 1. Lâm nghiệp bền vững
2. Thách thức 
3. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Chương trình 

rừng quốc gia
4. Định hướng chiến lược cho quản lý rừng bền vững
5. Khung chương trình Lâm nghiệp quốc gia
6. Thực hiện, giám sát và báo cáo
7. Cập nhật chương trình lâm nghiệp quốc gia 

CHƯƠNG TRÌNH 1: Phân chia, phân loại rừng 
CHƯƠNG TRÌNH 2: Bảo tồn và phát triển tài nguyên 
rừng và đa dạng sinh học 
CHƯƠNG TRÌNH 3: Thực thi và quản trị luật lâm 
nghiệp 
CHƯƠNG TRÌNH 4: Chương trình lâm nghiệp cộng 
đồng 
CHƯƠNG TRÌNH 5: Phát triển năng lực và nghiên 
cứu 
CHƯƠNG TRÌNH 6: Tài chính rừng bền vững

Trung Quốc Luật Lâm Nghiệp 
2019

14 1. Quy định chung
2. Quyền sở hữu rừng
3. Quy hoạch phát triển
4. Bảo vệ rừng
5. Trồng rừng
6. Quản lý rừng
7. Giám sát và kiểm tra
8. Trách nhiệm pháp lý
9. Quy định bổ sung

G8 Chương trình hành 
động lâm nghiệp 
khối G8 2002

Bản tóm 
tắt trên 
website

1. Giới thiệu
2. Mục tiêu chung của chương trình hành động g8 về 

lâm nghiệp
3. Giám sát và đánh giá
4. Chương trình lâm nghiệp quốc gia
5. Khu vực được bảo vệ
6. Khu vực tư nhân quản lí
7. Khai thác bất hợp pháp
8. Thách thức trong tương lai
9. Kết luận

Bảng 7. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Quốc gia Tên chiến lược Độ dài/
số trang

Cấu trúc/Nội dung/Các chương trong Chiến lược

EU Chiến lược lâm 
nghiệp mới của 
EU: đối với rừng và 
ngành dựa vào tài 
nguyên rừng 2013- 
2020

17 1. Châu Âu cần rừng?
2. Tại sao lại cần một khuôn khổ mới ?
3. Con đường phía trước: một chiến lược Lâm nghiệp 

mới cho EU
4. Biến các nguyên tắc thành hành động: cùng nhau 

phát triển ngành lâm nghiệp 
5. Kết luận

Thái Lan Đang xây dựng và 
hoàn thiện

Dự thảo Chiến lược lâm nghiệp quốc gia đề xuất 24 
quy định chính sách trên ba lĩnh vực chính; i) quản lý 
rừng, ii) sử dụng lâm sản và dịch vụ rừng, iii) phát triển 
hệ thống quản lý và tổ chức lâm nghiệp

Scốt-len  Chiến Lược Lâm 
Nghiệp Scotland 
2019- 2029

24 1. Tổng quan
2. Giới thiệu 
3. Rừng và đất rừng ở Scotland 
4. Tầm nhìn về lâm nghiệp ở Scotland
5. Chiến lược thực hiện
6. Hành động ưu tiên
7. Giám sát đánh giá

12 nước Châu 
Phi Sub-Saharan 
(Bénin, Burkina 
Faso, Cameroon, 
Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Guinea, 
Lesentine, 
Madagascar, 
Senegal, Tanzania 
và Zimbabwe)

Luật lâm nghiệp 
của 12 nước châu 
Phi

Dao 
động 
nhưng 
trung 
bình 
khoảng 
30 trang

1. Các lĩnh vực trong phát triển chính sách lâm 
nghiệp

2. Tích hợp lâm nghiệp vào chính sách phát triển và 
môi trường

3. Sự tham gia và vai trò mới của các bên liên quan
4. Đa dạng hóa hệ thống quản lý
5. Định giá lâm sản và dịch vụ
6. Bảo tồn rừng
7. Các biện pháp cho Khung thể chế phù hợp

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 2019, Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Cam-pu-chia 
2010, Scotland Wildfire Trust 2018, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan 2019, Liên minh Châu Âu (EU) 2013, G8 
2002, Kohler và Schmithüsen 2005, Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan 2019, Eustafor, Bộ Tài nguyên Rwanda 2017, Te 
Uru Rākau New Zealand 2020, Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp Môi trường và Nước Áo 2014, Arets và Schelhaas 2019

Bảng 7. Tiếp trang trước

Bảng 7 cũng thể hiện rõ hơn sự đa dạng của các nước trong việc xây dựng chiến lược và chính sách 
phát triển lâm nghiệp trong tương lai. Tùy vào mục tiêu và thể chế chính trị mà mỗi nước sẽ có định 
hướng phát triển ngành với trọng tâm khác nhau nhưng có 11 điểm chính mà tất cả các chiến lược 
và chính sách phát triển lâm nghiệp của các nước đều đề cập đến:
i. Bảo tồn đa dạng sinh học. Chiến lược và chính sách lâm nghiệp của các nước đều đặt mục 

tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và sức khỏe của hệ sinh thái rừng là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu 
bảo tồn đa dạng sinh học có thể tập trung vào bảo tồn loài (E.g. Scốt-len) hoặc các mục tiêu 
đa dạng sinh học khác. Tanzania xác nhận chủ quyền đối với tài nguyên sinh vật trong rừng và 
xác định rằng chúng sẽ được bảo tồn và sử dụng cho người dân. Cameroon cũng có đạo luật 
gần tương tự. Gabon xây dựng và kết hợp 2 chính sách quản lý bền vững ngành tài nguyên 
nước và lâm nghiệp để đảm bảo đa dạng sinh học tổng thể trên quy mô quốc gia. Ethiopia bắt 
buộc các chủ rừng phải thực hiện các chỉ thị do Bộ ban hành về bảo vệ môi trường và những 
điều liên quan đến lưu vực, môi trường sống có giá trị đặc biệt và độc đáo, các loài cây có nguy 
cơ tuyệt chủng và cộng đồng rừng trong khu vực. Luật pháp của Cameroon và Lesoto đưa 
ra những chỉ dẫn chung về việc duy trì đa dạng sinh học như một nghĩa vụ của cơ quan lâm 
nghiệp. Một số quốc gia đã áp dụng các quy định liên quan đến việc phòng ngừa và kiểm soát 
sâu bệnh như một trách nhiệm phải báo cáo hàng năm của cả chủ rừng và cơ quan quản lí 
lâm nghiệp.

ii. Ưu tiên đầu tư vào bảo vệ rừng tự nhiên và tái trồng rừng 
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iii. Phát triển ngành công nghiệp gỗ và sản phẩm lâm nghiệp có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh 
cao. Tất cả các quốc gia đều xây dựng chiến lược cụ thể nhằm cải thiện tính cạnh tranh trên thị 
trường của ngành công nghiệp gỗ của mình. 

iv. Quản lí rừng bền vững là kim chỉ nam xuyên suốt trong tâm điểm của các chính sách
v. Khuyến khích sự tham gia của các bên, đặc biệt là khối tư nhân và trao quyền cho cộng đồng 

địa phương luôn nằm trong tâm điểm của các chiến lược phát triển lâm nghiệp của các nước. 
Nhiều chính sách và cơ chế tài chính mới đã được tạo ra nhằm khuyến khích khối tư nhân tham 
gia vào việc bảo vệ và phát triển rừng (ví dụ: hệ thống cấp tín chỉ các-bon tại Thái Lan)

vi. Nâng cao năng lực cho cán bộ nhà nước trong việc thực thi pháp luật và tiến hành quản trị lâm 
nghiệp hiệu quả. Nguồn ngân sách nhà nước dành cho thực hiện chiến lược được ưu tiên dành 
cho việc năng cao nguồn lực con người của ngành lâm nghiệp. Các hoạt động cụ thể bao gồm 
nâng cao năng lực và kĩ năng quản lí cho các cán bộ lâm nghiệp, tập trung vào đào tạo nguồn 
lực tại tất cả các cấp đào tạo

vii. Mở rộng và đầu tư trọng điểm vào các nghiên cứu khoa học cơ bản và phát triển công nghệ và 
phát triển thị trường cho các sản phẩm mới.

viii. Quản lí hiệu quả và mở rộng diện tích khu bảo tồn để đảm bảo sức khỏe của hệ sinh thái cũng 
như đạt được các mục tiêu liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. 

ix. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá ngành
x. Tiếp cận đa ngành và nâng cao vai trò của ngành lâm nghiệp trong xóa đói giảm nghèo, đóng 

góp của ngành lâm nghiệp với các ngành nghề khác, góp phần vào phát triển nông thôn, thích 
ứng và giảm thiểu với khí hậu và an sinh xã hội.

xi. Nhấn mạnh vai trò của Nhà nước và khối tư nhân trong đảm bảo phát triển khoa học và công 
nghệ. Nhà nước thực hiện các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong 
lâm nghiệp, phổ biến công nghệ lâm nghiệp tiên tiến và ứng dụng, và nâng cao trình độ khoa 
học kỹ thuật của lâm nghiệp.

Một số nước đặt ra những mục tiêu cụ thể với chi tiết các hoạt động (ví dụ: Cam-pu-chia, Thái Lan, 
Rwanda) trong khi đó một số nước chỉ đề ra các mục tiêu vĩ mô, ngắn gọn (ví dụ: Scốt-len) mang 
tính định hướng tư tưởng hơn là liệt kê các hoạt động cụ thể (Bảng 8). 

Mặc dù các nước có đề cập tới những nguyên tắc phát triển ngành chung, kết quả nghiên cứu rà 
soát tài liệu thứ cấp cũng cho thấy nhiều điểm mới và riêng biệt trong tầm nhìn và mục tiêu mà 
các nước định hình cho chính sách lâm nghiệp của họ. Các điểm mới và khác biệt sẽ được trình bày 
trong phần dưới đây.

3.3 Một số điểm mới trong xây dựng chính sách và chiến lược lâm nghiệp

Kết quả rà soát tài liệu thứ cấp cho thấy Chiến lược phát triển lâm nghiệp của 53 quốc gia có một số 
điểm mới và khác biệt so với xu thế phát triển chung hiện nay.

3.3.1 Thói quen mua sắm và nhu cầu thực phẩm mới- Ngành công nghiệp làm đẹp và 
mĩ phẩm và thức ăn từ lâm nghiệp và rừng. 

Theo FAO (2019), thị trường các sản phẩm mĩ phẩm và làm đẹp đã phát triển với mức tăng trưởng 
4% hàng năm chỉ trong có 10 năm (2000 – 2010), với trị giá hàng hóa bán tăng mạnh từ USD 382 tỉ 
năm 2010; và dự đoán sẽ tăng lên USD 675 tỉ vào năm 2020 và USD 717 tỉ năm 2025 (Loboda and 
Lopaciuk, 2013). Nhu cầu về mĩ phẩm gia tăng là do phụ nữ tham gia lực lượng lao động ngày càng 
nhiều, quan điểm về các sản phẩm mĩ phẩm ngày càng thay đổi theo hướng thân thiện với môi 
trường và có nguồn gốc tự nhiên. Không những vậy, xu thế hiện nay còn tăng mạnh đối với các 
sản phẩm mĩ phẩm cho nam giới và trẻ em. Các sản phẩm làm đẹp đến từ rừng như mật ong rừng, 
bột thanaka (Murraya spp.) chống nắng, gỗ sandalwood được sử dụng làm hương liệu bán chạy và 
có lượng người dùng lớn. Các thương hiệu lớn về mĩ phẩm trên thế giới đều có những nghiên cứu 
chiết xuất các hương liệu có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới, và các nhãn hiệu gắn liền với các khu 
rừng nguyên sinh như Amazon lại bán chạy nhất trên thế giới. Đón nhận xu thế này và mở rộng các 
hoạt động nghiên cứu, đầu tư cho lĩnh vực này cũng nên được xem xét bởi chính phủ Việt Nam. 
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Bảng 8. Sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng che phủ rừng ở một số nước nghiên cứu 
Quốc gia/tên 
Chiến lược, chính 
sách

Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

Trung Quốc/Luật 
Lâm Nghiệp 2019, 
bắt đầu thực thi 
vào tháng 7 năm 
2020 

 • Nâng cao năng lực cung cấp gỗ trong nước theo nhu cầu thị trường nội địa. Mục đích thúc đẩy hệ sinh thái rừng ổn định, lành mạnh, chất lượng 
cao và hiệu quả.

 • Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ với nguyên liệu nhập khẩu để xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn

Cam-pu-chia/
Chiến lược lâm 
nghiệp quốc gia 
2010- 2029

Phát triển và quản lý rừng đảm bảo lợi ích bền vững để cải thiện sinh kế, dịch vụ môi trường và phát triển kinh tế tổng thể. Mục tiêu cụ thể:
 • Quản lý rừng bền vững với kĩ thuật lâm sinh theo quy định được thực hiện trên 2,4 triệu ha rừng sản xuất.
 • Tối thiểu 50% gỗ chế biến để xuất khẩu sẽ được chứng nhận. 
 • Doanh thu ròng từ ngành lâm nghiệp là 125 triệu USD.
 • Thu nhập ròng trung bình hàng năm (không bao gồm chi phí thiết lập và bảo trì) từ việc lưu giữ các-bon là 25 triệu USD. 
 • Hoàn thành việc định rõ ranh giới rừng ở các vùng biên giới phân chia ranh với tổng số 120.000 km trước khi kết thúc chiến lược 10 năm
 • Rừng phòng hộ đạt diện tích 3,0 triệu ha
 • 500.000 ha rừng trồng thương mại có giá trị cao được thành lập 
 • 10 triệu cây giống được phân phối mỗi năm. 
 • Hai triệu ha đất lâm nghiệp được giao cho các nhóm Lâm nghiệp Cộng đồng (khoảng 1.000 cộng đồng) được công nhận hoàn toàn với các thỏa 

thuận lâm nghiệp xã hội
 • Ngành lâm nghiệp sẽ tự chủ về mặt kinh tế hoàn toàn

Scốt-len/ Chiến 
Lược Lâm Nghiệp 
Scốt-len 2019- 
2029

Cam kết thực hiện đổi mới, lâm nghiệp đô thị và đa dạng sinh học. Khuyến khích tập trung nhiều hơn vào tái sinh tự nhiên, đa dạng loài bản địa và 
liên kết với các bên để ghi nhận tốt hơn, đầu đủ hơn sự đóng góp của rừng cho nền kinh tế bền vững và toàn diện, đồng thời tăng cường đa dạng 
sinh học. Mục tiêu cụ thể:
 • Tăng sự đóng góp của rừng và ngành lâm nghiệp cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện của Scotland. 
 • Bảo vệ và nâng cao tài sản thiên nhiên quý giá của Scotland, đảm bảo rằng rừng có khả năng phục hồi và đóng góp cho môi trường lành mạnh 

và chất lượng cao.
 • Sử dụng tài nguyên rừng Scotland để trao quyền, cải thiện sức khỏe và đời sống của người dân.

Tầm nhìn tới năm 2070: Scotland sẽ có nhiều rừng hơn, rừng được quản lý bền vững và tổng hợp hợp tốt hơn với các mục đích sử dụng đất khác 
nhau. Điều này sẽ đảm bảo tài nguyên  rừng và cộng đồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thay đổi xã hội tốt hơn, nâng cao giá trị 
vốn tài nguyên của rừng để có thể hỗ trợ kinh tế phát triển đảm bảo cả môi trường và cộng đồng địa phương phát triển thịnh vượng và bền vững. 

Xem tiếp ở trang sau
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Bảng 8. Tiếp trang trước

Quốc gia/tên 
Chiến lược, chính 
sách

Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

Phần Lan/Chiến 
lược Lâm nghiệp 
Phần Lan 2025: 
Hướng tới tăng 
trưởng phúc lợi.

Chiến lược lâm nghiệp Phần Lan tạo điều kiện cho sản xuất và đảm bảo nguồn lương thực bền vững và tái tạo, cũng như đảm bảo nền kinh tế dựa 
vào tự nhiên và hỗ trợ nhà sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp có các thông tin và tài nguyên đáng tin cậy.
Mục tiêu cụ thể:
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của hệ thống sản xuất lương thực và thực phẩm có trách nhiệm với  môi trường và xã hội và có thể tái tạo và tái sử 

dụng lại
 • Một nền kinh tế tài nguyên thiên nhiên tái tạo và bền vững sẽ tăng phúc lợi  xã hội và thay thế việc sử dụng các thành phần thô và nguồn năng 

lượng không thể tái tạo. 
 • Xã hội sẽ được phát triển thông qua  các hoạt động kinh doanh và phát triển nông thôn thành công, mạng lưới phát triển đa quốc gia và bền 

vững. 
 • Xây dựng dữ liệu đáng tin cậy, có sẵn và lưu hành rộng rãi  tạo điều kiện kinh doanh và đảm bảo quyền sở hữu và an toàn cho các doanh nghiệp 

Phần Lan/Chiến 
lược Lâm nghiệp 
Phần Lan 2025: 
Hướng tới tăng 
trưởng phúc lợi.

Tầm nhìn: Nền kinh tế sinh học và kinh tế tuần hoàn có trách nhiệm với tài nguyên và xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây 
dựng Phần Lan trở thành một nước cạnh tranh và có phúc lợi cao vào năm 2030. 
Các chương trình trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp bao gồm:
 • Phân chia, phân loại và đăng kí quyền sở hữu và đăng kí tài nguyên rừng
 • Bảo tồn và phát triển nguồn rừng và đa dạng sinh học
 • Chính sách lâm nghiệp và quản lí rừng
 • Rừng cộng đồng
 • Phát triển năng lực và nghiên cứu
 •  Tài chính lâm nghiệp bền vững

EU/ Chiến lược 
lâm nghiệp mới 
của EU: đối với 
rừng và ngành 
dựa vào tài 
nguyên rừng 
2013- 2020

Mục tiêu lâm nghiệp đến năm 2020: đảm bảo và chứng minh rằng tất cả các khu rừng ở EU được quản lý theo các nguyên tắc quản lý rừng bền 
vững. Đóng góp  của EU vào việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững và giảm nạn phá rừng ở cấp độ toàn cầu thông qua:
 • Góp phần cân bằng các chức năng rừng khác nhau, đáp ứng nhu cầu và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng;
 • Tạo cơ sở cho lâm nghiệp và toàn bộ chuỗi giá trị lâm nghiệp trở nên cạnh tranh và giúp nền kinh tế sinh học trở nên khả thi và đi vào thực tiễn
 • Quản lý rừng và vai trò đa chức năng của rừng một cách bền vững
 • Sử dụng tài nguyên hiệu quả, tối ưu hóa sự đóng góp của rừng và ngành lâm nghiệp cho phát triển nông thôn, tăng trưởng kinh tế và tạo việc 

làm.
 • Đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp toàn cầu một cách có trách nhiệm, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ lâm sản bền vững

Xem tiếp ở trang sau
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Bảng 8. Tiếp trang trước

Quốc gia/tên 
Chiến lược, chính 
sách

Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

G8 (Mỹ, Italy, Nga, 
Nhật Bản, UK, 
Canada, Đức và 
Pháp)/Chương 
trình hành động 
lâm nghiệp khối 
G8 2002

Mục tiêu của chương trình
 • Thảo luận các vấn đề mật thiết liên quan đến rừng trong các chương trình nghị sự trong nước và quốc tế.
 • Thực hiện các cam kết quốc tế, chương trình mở rộng về đa dạng sinh học rừng của CBD.
 • Tăng mức tài chính cho quản lý rừng bền vững từ tất cả các nguồn.
 • Chống khai thác và sử dụng gỗ bất hợp pháp,
 • Tăng cường xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ để giải quyết việc loại bỏ khai thác gỗ bất hợp pháp;
 • Thực hiện các hành động để loại bỏ xuất khẩu và nhập khẩu gỗ khai thác và các sản phẩm liên quan trái phép ; 
 • Hỗ trợ các quy trình liên tục về thực thi pháp luật
 • Nhấn mạnh vai trò của quản lí rừng bền vững ở tất cả các quốc gia để xóa đói giảm nghèo, giảm suy thoái đất đai và tài nguyên, cải thiện an ninh 

lương thực, cũng như tiếp cận với nước uống và năng lượng an toàn. 
 • Các vấn đề liên quan đến rừng sẽ vẫn là ưu tiên. Các thành viên G8 sẽ tiến hành các giải pháp để thực hiện các cam kết quốc tế và giải quyết các 

thách thức ở các diện tích rừng trên thế giới.
 • Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, cải thiện thực thi lâm luật và quản trị rừng  bao gồm: thúc đẩy sự tham gia của các bên có liên 

quan, cải cách chính sách liên quan đến phát triểt kinh tế lâm nghiệp, sở hữu đất đai, chính sách hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu,  theo 
dõi chuỗi hành trình sản phẩm; phát triển các thỏa thuận song phương, liên vùng, nội vùng và đa phương; xây dựng năng lực và chuyển giao 
công nghệ trong khối và ngoài khối EU

12 nước Châu 
Phi Sub-Saharan 
(Bénin, Burkina 
Faso, Cameroon, 
Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Guinea, 
Lesentine, 
Madagascar, 
Senegal, Tanzania 
và Zimbabwe)/ 
Luật Lâm nghiệp 
quốc gia của các 
nướca

 • Các hoạt động lâm nghiệp phải được kết hợp nhất quán hơn với các chính sách và pháp luật về môi trường và phát triển quốc gia. Chính sách 
phát triển lâm nghiệp phải được lồng ghép vào các chính sách của các ngành khác

 • Xây dựng một định nghĩa chính xác về các mục tiêu kinh tế, sinh thái và xã hội của phát triển ngành lâm nghiệp từ đó tạo tiền đề thiết yếu để 
định vị rõ ràng vị trí ngành lâm nghiệp đối với các ngành liên quan khác

Xem tiếp ở trang sau
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Chiến lược, chính 
sách

Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

Thái Lan/ Chiến 
lược Tài chính 
Lâm nghiệp Quốc 
gia Thái Lan

Trong giai đoạn 2015-2019, tăng diện tích rừng và thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan khác nhau trong việc quản lý rừng bền vững. 
Các chiến lược chính của ngành bao gồm: i) thúc đẩy trồng rừng ở vùng đất tư nhân, ii) thúc đẩy các cơ sở lâm nghiệp cộng đồng và iii) giải quyết 
các vấn đề tranh chấp đất đai ở các khu vực rừng được chỉ định; (iv) giải quyết các mối đe dọa hiện tại đối với quản lý rừng bền vững bao gồm mở 
rộng nông nghiệp, khai thác và săn bắn trái phép, cháy rừng không được kiểm soát, cũng như các vấn đề khác. 
Từ năm 2018, Nhà nước đang chuẩn bị một dự thảo Chính sách lâm nghiệp nghiệp quốc gia với các mục tiêu sau:
1. Đảm bảo Thái Lan có đủ diện tích rừng phù hợp với tính toàn vẹn của hệ sinh thái và sử dụng bền vững.
2. Ngăn chặn và ngăn chặn hiệu quả việc phá hủy tài nguyên rừng và động vật hoang dã quốc gia.
3. Bảo tồn và sử dụng tài nguyên rừng, động vật hoang dã và đa dạng sinh học một cách phù hợp, bền vững, công bằng và là nền tảng cho sự 

phát triển quốc gia và chất lượng cuộc sống của người dân, bằng cách tính đến cân bằng xã hội, kinh tế và môi trường.
4. Đảm bảo hệ thống quản trị tài nguyên rừng hiệu quả dựa trên kiến thức và sự đổi mới và sự tham gia của tất cả các ngành. 

Định hướng quản lí rừng và phát triển ngành:
1. Đảm bảo sự thống nhất và phối hợp trong quá trình quản lí rừng ở các cấp và giữa các ngành có liên quan
2. Phân loại diện tích rừng để quản lý tổng thể cấp quốc gia và khu vực, cũng như xác định hướng dẫn quản lý và sử dụng đất rừng phù hợp ở 

từng khu vực.
3. Cải thiện độ chính xác trong việc phân chia ranh giới của đất rừng công cộng thông qua ứng dụng khoa học công nghệ và có sự tham gia của 

người dân
4. Phát triển hệ thống thông tin tài nguyên rừng, ở cả cấp quốc gia và khu vực, cũng như kết nối với thông tin về kinh tế, xã hội và các nguồn lực 

khác của đất nước, và chỉ định cơ quan hoặc nhóm người có trách nhiệm rõ ràng và phù hợp.
5. Thúc đẩy và hỗ trợ vai trò và trách nhiệm của tất cả các ngành để tạo ra nhận thức và sự tham gia, bao gồm cả trách nhiệm bảo tồn, quản lý và 

phát triển bền vững tài nguyên rừng.
6. Ngăn chặn hiệu quả sự tàn phá tài nguyên ở trên tất cả các loại đất rừng công cộng.
7. Quản lý rừng bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái một cách tối đa. Việc sử dụng tài nguyên rừng chỉ được cho phép 

khi phù hợp với khả năng cung ứng hệ sinh thái, và đáp ứng các mục đích công bao gồm giáo dục, nghiên cứu và giải trí.
8. Tổ chức và giải quyết các tranh chấp liên quan đến sở hữu hoặc sử dụng đất rừng của nhà nước một cách phù hợp và công bằng theo các quy 

định của pháp luật có liên quan và có tính đến tác động đến hệ sinh thái rừng và môi trường từ việc sử dụng đất rừng. Các quá trình giải quyết 
tranh chấp phải được hoàn thành trong khung thời gian quy định .

9. Xây dựng các cơ chế kinh tế và tiếp thị phù hợp để hỗ trợ phát triển tài nguyên rừng.
10. Thực hiện phục hồi rừng hoàn toàn trong các khu vực rừng bảo tồn, trong đó khu vực phục hồi rừng trọng điểm được xác định rõ ràng và 

liên tục.
11. Cần có sự giám sát và đánh giá, cũng như phổ biến hiệu suất cho công chúng. Hoạt động được thực hiện thông qua sự tham gia của tất cả các 

ngành và với sự xác định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, cả ở cấp trung ương, khu vực và địa phương.
12. Thúc đẩy và hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng hiệu quả để có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo tồn 

rừng, cũng như củng cố cộng đồng và khu vực địa phương và góp phần phát triển tài nguyên rừng bền vững.
13. Phát triển hệ thống quản lý động vật hoang dã toàn diện, cũng như xác định các giải pháp cụ thể cho xung đột giữa người và động vật hoang 

dã và động vật hoang dã được bảo vệ và sử dụng hợp lý để phát triển hệ sinh thái, xã hội, kinh tế và môi trường của đất nước.

Xem tiếp ở trang sau
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Quy định chính sách về sử dụng lâm sản và dịch vụ rừng đem lại và xây dựng nguồn lực cho ngành lâm nghiệp.
1. Thúc đẩy việc trồng cây kinh tế, cả trên đất công đang cấp quyền sử dụng cho người dân và trên đất thuộc sở hữu tư nhân hoặc thuộc sở hữu 

của đất phi quốc gia để  đáp ứng đủ nhu cầu của rừng và việc sử dụng trong tất cả các lĩnh vực.
2. Thúc đẩy và hỗ trợ tất cả các ngành sử dụng lâm sản ở tất cả các cấp và phát triển kinh tế từ tài nguyên rừng một cách phù hợp và có kết quả cụ 

thể.
3. Phát triển và thúc đẩy hệ thống chứng nhận rừng tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận rừng, và được chấp nhận và công nhận ở cả cấp quốc 

gia và quốc tế.
4. Thúc đẩy và hỗ trợ sự cân bằng và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái rừng và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống. Quy định chính sách 

về phát triển hệ thống hành chính và tổ chức lâm nghiệp
5. Cải thiện cơ cấu tổ chức liên quan đến lâm nghiệp để có thể quản lý rừng bảo tồn, rừng kinh tế và rừng cộng đồng một cách hiệu quả. 
6. Phát triển năng lực của các cơ quan chính phủ với vai trò tạo điều kiện và cấp phép cho người dân để thực hiện các nhiệm vụ này và các dịch vụ 

khác một cách hiệu quả, thuận tiện, nhanh chóng, minh bạch bằng cách áp dụng công nghệ phù hợp.
7. Phát triển và thúc đẩy quản trị tốt cho toàn bộ hệ thống quản lý rừng, trong đó khu vực chính phủ linh hoạt trong quản lý nguồn nhân lực, thể 

hiện hệ thống đạo đức, cán bộ nhà nước tuân thủ các giá trị làm việc cho người dân và đất nước, với đạo đức và tiến bộ con đường sự nghiệp.
8. Phát triển  năng lực cho cán bộ nhà nước trong ngành lâm nghiệp ở tất cả các cấp để có kỹ năng chuyên môn về công việc lâm nghiệp phù hợp 

với vị trí của họ, bao gồm cung cấp phúc lợi cho nhân viên hoặc cán bộ làm việc để bảo vệ tài nguyên rừng trong lĩnh vực phù hợp với tính chất 
công việc, và không ít hơn các nhân viên khác có đặc điểm làm việc tương tự.

9. Thiết lập một kế hoạch chiến lược hoặc nghiên cứu cho ngành lâm nghiệp trong chính sách, chiến lược hoặc kế hoạch nghiên cứu quốc gia và/
hoặc xem xét thành lập một viện nghiên cứu lâm nghiệp quốc gia bao gồm hỗ trợ và phát triển công việc học thuật, nghiên cứu và đổi mới để 
đáp ứng cải cách lâm nghiệp toàn diện.

10. Cải thiện và phát triển luật lâm nghiệp và các nghị quyết phù hợp với bối cảnh xã hội và hoàn cảnh thay đổi, để sử dụng như một công cụ quản 
lý rừng tổng thể bao gồm phát triển thực thi pháp luật liên quan đến hiệu quả, bình đẳng và sử dụng công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả thực 
thi pháp luật

Hung-ga-ry/ 
Chiến lược lâm 
nghiệp quốc gia 
2016-2030

Ưu tiên của chiến lược là đảm bảo bảo tồn và làm giàu rừng, giảm tác động của biến đổi khí hậu và xem xét tác động của các yếu tố tự nhiên và sự 
can thiệp của con người đến hệ sinh thái và môi trường sống của rừng và thúc đẩy sự hỗ trợ xã hội ngày càng tăng cho những nỗ lực thúc đẩy bảo 
tồn thiên nhiên trong rừng và mở rộng quản lý rừng gần gũi với thiên nhiên.

Bảng 8. Tiếp trang trước
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Rwanda (2017- 
2026)/ Chính sách 
lâm nghiệp quốc 
gia 2017/ Chương 
trình chiến lược 
phát triển ngành 
lâm nghiệp 2017- 
2022 và Kế Hoạch 
quản Lý Rừng 
2017- 2026 

Mục tiêu cụ thể:
1. Tăng mức độ tham gia của khu vực tư nhân vào các hoạt động sản xuất, quản lý và sản xuất rừng
2. Tạo ra các ưu đãi để các nhà thầu đấu thầu cạnh tranh, qua đó nhà thầu thể hiện mức giá trị gia tăng hiệu quả cao nhất, tạo việc làm, quản lý 

rừng hoặc các tiêu chí khác để đáp ứng các mục tiêu của ngành lâm nghiệp
3. Hoàn thiện cơ cấu và hoạt động của tổ chức Cơ quan Quản lí Tài nguyên, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật được điều chỉnh và nâng 

cấp theo nhu cầu cụ thể của việc quản lý rừng Rwanda
4. Hệ thống dữ liệu, kiểm kê, lập bản đồ, mô hình hóa, dịch vụ khuyến nông của Cơ quan Quản lí Tài nguyên được nâng cấp để hỗ trợ nhu cầu của 

nhân viên kỹ thuật và chuyên môn trong việc quản lý tài nguyên đất rừng và rừng Rwanda
5. Nâng cao năng lực thực hiện hoặc quản lý nghiên cứu lâm nghiệp của Rwanda
6. Năng lực sản xuất cây giống quốc gia được xác định đầy đủ, nâng cấp và tăng lên
7. Khả năng trồng rừng quốc gia được xác định, nâng cấp và tăng lên
8. Cơ quan Quản lí Tài nguyên có khả năng thiết lập tốt để giám sát sản xuất cây giống, tỷ lệ sống cao và có xu hướng đảm bảo mức thả giống 

mục tiêu ở tuổi thu hoạch
9. Rừng sinh khối sẽ được quản lý theo tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để đảm bảo lựa chọn giống phù hợp, tăng trưởng và năng suất tối đa và 

mất mùa tối thiểu
10. Hiệu quả năng lượng sinh khối được cải thiện bằng cách cấp giấy phép khai thác thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp chứng minh hiệu quả cải 

thiện trong tiêu thụ nguyên liệu thu hoạch
11. Cơ quan Quản lí Tài nguyên chủ động tham gia với các bộ hoặc cơ quan khác bằng mọi cách chịu trách nhiệm cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng 

lượng sinh khối hoặc giảm tiêu thụ sinh khối cho năng lượng
12. Rừng tự nhiên Rwanda được bảo tồn
13. Tài nguyên đất rừng và rừng sẽ được quản lý tích cực để bảo tồn và nâng cao năng lực sản xuất đất và nước và hệ thống hỗ trợ cuộc sống
14.  Chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái (PES) sẽ được xây dựng và áp dụng cho người sử dụng tài nguyên để nội bộ hóa chi phí xã hội của sự xuống 

cấp  nhanh chóng, ngăn chặn sử dụng tài nguyên không bền vững và tài trợ cho chi phí bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.
15. Lập kế hoạch, quản lý và chia sẻ lợi ích công bằng giới
16. Lập kế hoạch phát triển rừng để đáp ứng các mối quan tâm, yêu cầu và nguyện vọng của các bên liên quan, nhằm phát triển tài nguyên rừng 

địa phương.
17. Tăng độ che phủ rừng trên đất nông nghiệp.
18. Năng suất đất và lợi nhuận kinh tế của người dân tăng lên; suy thoái được giảm thiểu và đảo ngược.
19. Sự đa dạng và giá trị gia tăng của các loại cây nông lâm nghiệp chung tăng lên; cơ hội thị trường sản phẩm mới và giá trị gia tăng liên quan 

cũng được mở rộng và phát triển.

Bảng 8. Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau



Chuẩn bị cho Việt N
am

 sẵn sàng với luật chơi m
ới trên thị trường quốc tế 

 
 

33

Quốc gia/tên 
Chiến lược, chính 
sách

Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

Tầm nhìn từ năm 2020 trở đi của ngành lâm nghiệp là:
 • Cải thiện sinh kế thông qua tạo việc làm
 • Tăng giá trị gia tăng và doanh thu từ sử dụng rừng
 • Tăng cường sự cân bằng của các dòng lợi ích hướng tới năng suất bền vững và bảo tồn sinh thái

New Zealand/ 
Chiến lược Lâm 
nghiệp 2020-
2050+

Chiến lược có các tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau:
 • Hỗ trợ các ngành công nghiệp và hoạt động liên quan đến lâm nghiệp
 • Cải thiện phúc lợi xã hội, môi trường và kinh tế của người dân New Zealand từ tài nguyên và đóng góp của ngành lâm nghiệp 
 • Xây dựng và tạo ra nhu cầu xã hội đối với ngành lâm nghiệp ngày càng tăng theo thời gian

Chiến lược 2020 vẫn đang được hoàn thiện và gặp phải sự trì hoãn do dịch COVID19

Áo/ Chiến lược 
lâm nghiệp và đa 
dạng sinh học Áo 
2020+ 

Mục tiêu chính là ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học và suy thoái các dịch vụ hệ sinh thái ở Liên minh châu Âu vào năm 2020, và khôi phục hệ sinh 
thái và đa dạng sinh học tối đa có thể, đồng thời đẩy mạnh đóng góp của Liên minh châu Âu trong việc ngăn chặn mất đa dạng sinh học toàn cầu. 
Cụ thể qua 12 mục tiêu:
 • Tầm quan trọng của đa dạng sinh học được xã hội thừa nhận
 • Hoạt động giám sát và nghiên cứu đa dạng sinh học được mở rộng
 • Bảo vệ nông lâm nghiệp và cải thiện đa dạng sinh học
 • Tài nguyên thủy hải sản thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên
 • Hoạt động du lịch và giải trí phù hợp với mục tiêu đa dạng sinh học
 • Cung cấp năng lượng thân thiện với đa dạng sinh học
 • Ô nhiễm được giảm thiểu
 • Tác động tiêu cực của các loài ngoại lai xâm lấn được giảm thiểu
 • Các yếu tố và nhân tố tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, bao gồm cả trợ cấp cho các hoạt động phá rừng, bị bãi bỏ hoặc được cải thiện
 • Môi trường sống của các loài sinh vật và thực vật được bảo tồn
 • Đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái được cân nhắc trong quy hoạch không gian và thời gian
 • Góp phần khắc phục khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu đã và đang diễn ra

Tầm nhìn 2050: Đến năm 2050, đa dạng sinh học của Liên minh châu Âu và các dịch vụ hệ sinh thái mà nó cung cấp - giá trị tự nhiên - được bảo 
vệ, trân trọng và được phục hồi một cách thích hợp . Điều này sẽ đảm bảo và nâng cao đóng góp thiết yếu của đa dạng sinh học vào sự phát triển 
thịnh vượng của xã hội và kinh tế và giúp ngăn chặn những hệ quả thảm khốc do mất đa dạng sinh học.

Bảng 8. Tiếp trang trước
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Sứ mệnh/Mục tiêu/Tầm nhìn

Hà Lan/ Kế hoạch 
Tài chính Lâm 
nghiệp quốc gia 
2021 – 2025

Kể từ năm 2018, chính phủ Hà Lan đã thông qua Đạo luật Khí hậu quốc gia, thiết lập khuôn khổ phát triển các chính sách nhằm giảm phát thải 
khí nhà kính Hà Lan không thể đảo ngược và từng bước nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Đạo luật đã có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 9 năm 2019, thể hiện cam kết tài chính của Chính phủ để giảm phát thải 95% (so với năm 1990) cho đến năm 2050, và các hành động cụ thể 
hơn, giảm phát thải 49% vào năm 2030. 

Trong bối cảnh này, định hướng chính sách lâm nghiệp ở Hà Lan là tích hợp chính sách lâm nghiệp vào chính sách của các ngành nghề khác, 
hướng tới các khu rừng được sử dụng đa mục đích kết hợp nhiều chức năng hơn (ví dụ: tự nhiên, giải trí).  Do vậy, chính sách lâm nghiệp của Hà 
Lan tập trung vào xây dựng một mạng lưới vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên  đã được phân cấp từ chính quyền trung ương đến chính 
quyền bang. Hà Lan tập trung xây dựng chính sách và  kế hoạch hành động cho đầu tư - phát triển ngành lâm nghiệp và khả năng lưu trữ các-bon 
liên quan. Trong số các đề xuất cải tiến trong quản lý rừng, kế hoạch hành động cũng đề xuất các hành động có khả năng tăng thêm 100.000 ha 
(tăng 25% diện tích rừng hiện tại) của rừng mới ở Hà Lan và tăng sử dụng gỗ thay thế cho năng lượng hóa thạch vật liệu chuyên sâu, ví dụ như xây 
dựng.

Nguồn: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 2019, Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Cam-pu-chia 2010, Scotland Wildfire Trust 2018, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan 2019, Liên 
minh Châu Âu (EU) 2013, G8 2002, Kohler và Schmithüsen 2005, Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan 2019, Eustafor, Bộ Tài nguyên Rwanda 2017, Te Uru Rākau New Zealand 2020, Bộ Nông 
nghiệp Lâm nghiệp Môi trường và Nước Áo 2014, Arets và Schelhaas 2019.
a  1. Bénin 1993: Luật 93-009 ngày 2 tháng 7 năm 1993 về chế độ rừng ở Cộng hòa Bénin; 2. Burkina Faso 1997: Luật 006/97 / ADP về luật rừng ở Burkina Faso; 3. Cameroon 1994: Luật 
94/01 tháng 1 năm 1994 về chế độ rừng, động vật hoang dã và đánh cá; 4. Ethiopia 1994: Tuyên bố 94/1994 để cung cấp cho việc bảo tồn, phát triển và sử dụng rừng; 5. Gabon 2001; 5.Luật 
016/01 về Bộ luật lâm nghiệp ở Cộng hòa Gabon; 6. Gambia 1998: Đạo luật rừng 1998; 7. Guinea 1999: Luật L / 99/013 / AN về Bộ luật lâm nghiệp ;8. Lesentine 1998: Luật lâm nghiệp 1998;9. 
Madagascar 1997: Luật 97-017 ngày 16 tháng 7 năm 1997 sửa đổi luật lâm nghiệp 10. Sénégal 1998: Luật 98-03 tháng 1 năm 1998 về Bộ luật lâm nghiệp;11. Tanzania 2002: Đạo luật rừng 
2002, ngày 7 tháng 6 năm 2002; 12. Zimbabwe 1996: Đạo luật rừng, Chương 19:05, Phiên bản sửa đổi 1996
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Với tốc độ phát triển kinh tế, ngành y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ trở thành ngành phát triển nhất 
và có nhiều đột phá nhất cho tới năm 2030 (NIC 2012). Từ 2025, xu hướng toàn cầu các sản phẩm 
sẽ hướng tới cải thiện sức khỏe con người, tập trung chuyển đổi từ thực phẩm cơ bản sang thực 
phẩm chức năng, thức ăn dược phẩm chuyển sang trồng trọt để cung cấp các sản phẩm này cho cả 
thị trường thực phẩm và thị trường dược phẩm. Từ 2025, lượng lương thực thực phẩm phải gấp đôi 
so với sản lượng hiện nay để bắt kịp với tốc độ tăng dân số. Ngoài ra hiện nay có 0,9 tỉ người trên 
thế giới đang thiếu ăn và thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Con số này cũng có khả năng gia tăng nếu 
không kịp thời cung cấp các sản phẩm thức ăn đảm bảo cả chất lượng và số lượng (FOLU 2019). 
Hiện nay thị trường đồ ăn công ty không chỉ phải nâng cao chất lượng mà còn chỉ rõ khách hàng 
có thể truy cập nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm này bao gồm từng thành phần gia vị. Các sản 
phẩm chống lão hóa cũng sẽ trở thành xu thế khi nhiều nước như Nhật Bản và Châu Âu tỉ lệ già hóa 
đang tăng nhanh (Roberts 2019). Nhu cầu về các sản phẩm xanh và lối sống thân thiện bền vững 
với môi trường như chuyển đổi thực đơn ăn uống của giới trẻ ngày càng gia tăng, các cam kết của 
Châu Âu và các thỏa thuận kinh tế xanh sẽ tạo đà cho phát triển kinh tế và tăng trưởng xanh trên 
toàn cầu (World Economic Forum 2020). Thức ăn từ các loại côn trùng luôn là món ăn được yêu 
thích trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các loài thức ăn sinh học và đảm bảo các yếu tố môi 
trường, cộng thêm với việc các loại côn trùng được cho rằng có giàu chất protein, các loại tự nhiên 
và khoáng chất, và không có ảnh hưởng đến môi trường. Bắt kịp xu thế này, Thái Lan đã xây dựng 
và phát triển thị trường này một cách rõ rệt. Chỉ trong có vài năm gần đây, đã có hơn 20,000 doanh 
nghiệp kinh doanh và sản xuất các mặt hàng liên quan đến sản xuất thức ăn côn trùng. Ngành 
nghề này đang tạo ra lợi nhuận lên tới hàng triệu USD và cung cấp việc làm và thu nhập cho hàng 
nghìn người. 

3.3.2 Chi phí đầu tư cho sức khỏe và hệ thống chăm sóc y tế chiếm 2% của GDP vào 
năm 2060 - Tư duy mới cho ngành lâm nghiệp: Lâm nghiệp vì an sinh xã hội và đóng 
góp chủ lực cho ngành y tế. 

Trước năm 1980, ngành lâm nghiệp trên toàn cầu tập trung vào việc nâng cao sản lượng gỗ và lâm 
sản. Tuy nhiên, từ năm 2005 trở lại đây, xu thế phát triển của ngành lâm nghiệp trên toàn cầu đã 
thay đổi và định hướng lâm nghiệp là một ngành đóng góp chủ lực vào an sinh xã hội. Theo FAO 
(2019), vào những năm 1980, người Nhật đã đưa vào cuộc sống khái niệm shinrin-yoku (tắm rừng). 
Nhóm bác sĩ tâm lí trị liệu rừng được thành lập bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức nghiên 
cứu hàn lâm đã tiến hành hoạt động này tại thành phố Iiyama vào năm 2005. Nhóm bác sĩ này đã 
đưa 12 người đàn ông trung tuổi tới rừng và tắm rừng trong 3 ngày và đã chỉ ra rằng chuyến đi tắm 
rừng đã giúp họ nâng cao khả năng miễn dịch, năng lượng, giảm lo lắng, trầm cảm và tức giận. Sau 
đó, thành phố Iiyama đã cấp chứng chỉ chữa bệnh tâm lí trị liệu rừng đầu tiên tại Nhật Bản và chính 
thức công nhận rừng có tác dụng đặc biệt trong việc chữa trị vật lí trị liệu (FAO 2019). Từ đó, các 
nghiên cứu khoa học cơ bản đã được thực hiện nhiều hơn ở Nhật Bản nhằm hiểu rõ giá trị và vai trò 
của rừng, và chỉ ra rằng rừng giúp chất lượng ngủ tốt hơn. Hiện nay tại Nhật Bản có 62 cơ sở nghiên 
cứu trị liệu liên quan đến rừng và có 2.5- 5 triệu người đi dạo trong rừng theo chỉ định của bác sĩ 
để giảm stress và chăm sóc sức khỏe của họ (Association of Nature and Forest Therapy Guides and 
Programs 2020). 

Học tập theo Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang xây dựng mà mở rộng các biện pháp tâm lí trị liệu 
trên cả nước. Quốc gia này có kế hoạch xây dựng 34 cơ sở chữa bệnh từ rừng, và đào tạo 500 
hướng dẫn viên và bác sĩ chữa bệnh từ rừng để cung cấp các dịch vụ này cho công chúng. Vụ Lâm 
Nghiệp Hàn Quốc cũng đầu tư hàng triệu đô la để tiến hành các nghiên cứu với nhiều ngành khoa 
học cơ bản khác nhau về vai trò của rừng trong việc chữa bệnh và Quốc Hội đã thông qua Luật 
đẩy mạnh rừng trong việc bảo vệ sức khỏe con người (International Society of Nature and Forest 
Medicine 2015). FAO (2019) cũng rà soát các báo cáo quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương và cho thấy ngành lâm nghiệp cũng đóng góp cho ngành y tế, bởi các số liệu nghiên cứu 
khoa học đã chứng minh được nếu bệnh nhân ở các bệnh viện đóng ở chỗ có nhiều cây xanh sẽ 
khỏi bệnh nhanh hơn so với các bệnh viện ở chỗ đông người và ít cây xanh. 
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Hiện nay trên thế giới đã có Hiệp Hội toàn cầu về thiên nhiên và Vật lí trí liệu của Rừng và Hiệp Hội 
này đã xây dựng các Hướng dẫn về vật lí trị liệu dựa vào rừng, dựa trên các nghiên cứu lâu năm 
về mối liên kết chặt chẽ giữa rừng và sức khỏe. Từ đó, hơn 44 quốc gia trên toàn cầu đã xây dựng 
gần 700 hướng dẫn về chủ đề này trên toàn cầu (Association of Nature and Forest Therapy Guides 
and Programs, Global Institute of Forest Therapy). Ngay cả Châu Âu và Anh Quốc cũng xây dựng 
các viện nghiên cứu về phương pháp chữa bệnh và vật lí trị liệu nhờ rừng (The European Forest 
Therapy Institute, Nature and Therapy UK 2020). Ngành lâm nghiệp tại các nước cũng chuyển 
mình để đào tạo các kiểm lâm viên trở thành những bác sĩ vật lí trị liệu và người hướng dấn về sức 
khỏe. Tại Hàn Quốc, các kiểm lâm sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ sau 4 tháng để trở thành người 
hướng dẫn trị liệu tại các khu vực rừng mà họ đang quản lí. Mỗi khách tới thăm, ngoài việc trả phí 
vào cửa cho Vườn Quốc Gia hay khu bảo tồn thì sẽ phải trả 4-8 USD/giờ/người để có thể được chữa 
trị vật lí trị liệu từ rừng. Tại Mỹ, khóa học này dài hơn và có thể dài tới 6 tháng với mức phí học là 
3570 USD/khóa học (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs 2020). Việt 
Nam cần xem xét xu thế định hướng đang ngày lan rộng trên toàn thế giới này để có những chính 
sách và chiến lược phù hợp.

3.3.3 Gắn trách nhiệm với từng công dân. 

Luật Lâm Nghiệp 2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 năm 2020 của Trung Quốc quy định rằng trồng 
cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là nghĩa vụ của công dân. Chính quyền nhân dân các cấp nên tổ 
chức các hoạt động trồng cây và trồng rừng tự nguyện của mọi người dân. Ngày 12 tháng 3 được 
chỉ định là ngày trồng cây bắt buộc với mọi công dân.

3.3.4 Hỗ trợ chuyển đổi đất đang sử dụng cho mục đích khác trở thành rừng tại những 
nơi có giá trị đa dạng sinh học cao. 

Luật Lâm Nghiệp 2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 năm 2020 của Trung Quốc ghi rõ Nhà nước hỗ 
trợ chuyển đổi và phát triển các vùng có giá trị đa dạng sinh học cao thành rừng trọng điểm. Các 
khu vực rừng trọng điểm này sẽ được hưởng các chính sách đặc biệt từ tài chính, hỗ trợ xã hội và 
đặc cách chính trị. Điều này thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ cũng như nguồn lực tài chính để 
đảm bảo các nơi có giá trị đa dạng sinh học cao được mở rộng và bảo tồn hiệu quả, điều trước đây 
chưa hề được ghi nhận rõ nét trong Luật Lâm Nghiệp của Trung Quốc. Việc chuyển đổi đất đang 
được sử dụng cho mục đích khác (có thể có giá trị kinh tế cao hơn) thành rừng để đảm bảo giá trị 
đa dạng sinh học cũng là hành động kiên quyết mà không phải nước nào cũng mạnh dạn dám cam 
kết. Trong khi tại các quốc gia khác chỉ đặt mục tiêu hài hòa hóa giữa các ngành trong việc sử dụng 
đất thì Trung Quốc với Chiến lược phát triển lâm nghiệp và cam kết chính trị của mình đã thể hiện 
ưu tiên đặc biệt đối với ngành lâm nghiệp. 

3.3.5 Xây dựng và mở rộng các khu rừng vì phúc lợi xã hội và dành cho công chúng. 

Xây dựng và mở rộng các diện tích rừng phúc lợi xã hội và dành cho công chúng không còn là điều 
xa lạ hay mới mẻ với các nước Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, tại Châu Á, Trung Quốc là nước đầu tiên 
đề cập tới vấn đề này một cách rõ ràng và có một lộ trình được xây dựng phát triển rõ rêt. Luật Lâm 
Nghiệp 2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 năm 2020 của Trung Quốc Quy định rằng Nhà nước chỉ 
định các khu đất rừng có vị trí sinh thái quan trọng để phát huy đầy đủ lợi ích sinh thái như rừng 
phúc lợi công cộng. Các khu rừng phúc lợi công cộng nên được chỉ định và công bố bởi Hội đồng 
Nhà nước và chính quyền nhân dân của các tỉnh, khu tự trị và đô thị trực thuộc Chính phủ Trung 
Ương. Đất rừng ở các khu vực sau được phân loại là rừng phúc lợi công cộng: (1) các khu vực khai 
thác tại nguồn của các con sông quan trọng; (2) khu vực bảo vệ của các sông chính, phụ lưu và 
nguồn nước uống; (3) các khu vực xung quanh vùng đất ngập nước quan trọng và các hồ chứa 
quan trọng; (4) khu bảo tồn thiên nhiên của rừng và động vật hoang dã trên cạn; (5) các vành đai 
rừng khô cơ bản của các khu rừng chắn gió và cát cố định trong các khu vực sa mạc hóa nghiêm 
trọng và xói mòn đất; (6) nơi trú ẩn ven biển; (7) diện tích rừng nguyên sinh chưa phát triển và chưa 
sử dụng; và (8) các khu vực khác sẽ được chỉ định. Nếu việc phân định rừng phúc lợi công cộng 
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liên quan đến đất rừng không thuộc sở hữu nhà nước, cần phải ký một thỏa thuận bằng văn bản 
với bên có nghĩa vụ và phải bồi thường hợp lý. Nếu rừng phúc lợi công cộng được điều chỉnh, cần 
được phê duyệt bởi cơ quan phân định ban đầu và được công bố. Các quy định về phân định và 
quản lý rừng phúc lợi công cộng cấp nhà nước được xây dựng bởi Hội đồng Nhà nước; các quy 
định về phân định và quản lý rừng phúc lợi công cộng cấp địa phương được xây dựng bởi chính 
quyền nhân dân của các tỉnh, khu tự trị và đô thị trực thuộc chính quyền trung ương. Nhà nước bảo 
vệ nghiêm ngặt các khu rừng phúc lợi công cộng.

3.3.6 Lâm nghiệp đô thị 

Khái niệm đô thị lâm nghiệp lần đầu tiên được thảo luận trên thế giới vào năm 1894s tại Mỹ và 
được hiện thực hóa vào những năm 1960 khi hội đồng khoa học Mỹ chính thức công nhận đây là 
một ngành nghiên cứu khoa học liên ngành (Konijnendijk và cộng sự 2006). Tại các bang ở Mỹ, lâm 
nghiệp đô thị trở thành một ngành chủ lực tạo ra nguồn thu cho ngân sách bang từ các khóa học 
đào tạo cho công chúng và những người quan tâm biết cách trồng cây lâm nghiệp phù hợp cho 
việc tạo cảnh quan lâm nghiệp tại các khu chung cư, đô thị, cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ 
chức và cá nhân để hoạt động trong lĩnh vực cảnh quan môi trường đô thị. Lâm nghiệp đô thị sau 
này trở thành một khái niệm và ngành nghề ngày càng phát triển tại Mỹ, mở rộng sang Châu Âu 
và gần đây là các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tại Trung Quốc, lâm nghiệp đô thị 
trở thành khái niệm buộc phải làm đối với cảnh quan đô thị (FAO 2019). Chương trình thành phố 
rừng và lâm nghiệp quốc gia đã được phát động vào năm 2004, giúp gia tăng tỉ lệ che phủ cây rừng 
trong thành phố tăng từ 10% năm 1981 lên đến lên trên 40%. Tính tới thời điểm cuối năm 2018, 
138 thành phố tại Trung Quốc đã được chứng nhận là thành phố rừng quốc gia và Trung Quốc đặt 
mục tiêu sẽ có tới 300 thành phố rừng vào năm 2025 (FAO 2019). Để đạt được chứng nhận là thành 
phố rừng/thành phố lâm nghiệp, một thành phố sẽ phải trải qua các quá trình đánh giá, chứng 
minh và thẩm định dựa trên 38 tiêu chuẩn và tiêu chí trong 3 lãnh vực : tổ chức hành chính và vận 
hành; hệ thống quản lí; và phát triển rừng.

Năm 2007, Hàn Quốc công bố chương trình Kế hoạch lâm nghiệp đô thị với tầm nhìn “Thành phố 
trong rừng và rừng trong thành phố” với mục tiêu cải thiện chất lượng sống tại đô thị bao gồm 
thiết lập một mạng lưới lâm nghiệp đô thị, bao gồm cây trên phố, các trường lâm nghiệp, các công 
viên lâm nghiệp và cảnh quan lâm nghiệp để tăng chỉ số xanh của cây lên từ 9.91m2/người năm 
2015 lên đến 15 m2/người (FAO 2019). Malaysia cũng đang ra mục tiêu sẽ trở thành quốc gia vườn 
xanh vào năm 2020. Nghiên cứu về xu thế phát triển lâm nghiệp của khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương của FAO (2019) chỉ rõ việc áp dụng và mở rộng cảnh quan lâm nghiệp và lâm nghiệp đô thị 
đã giúp ngành bất động sản của Hồng Kong và Quảng Châu, Trung Quốc có giá trị nhảy vọt. 

Mục tiêu của chương trình Toàn cầu về cây xanh trong thành phố đã được công bố năm 2018 như 
một phần quan trọng để thực hiện mục tiêu thiên niên kỉ (FAO 2019). Tại Việt Nam, khu đô thị sinh 
thái Ecopark cũng là một ví dụ điển hình của việc kết hợp cảnh quan sinh thái để hấp dẫn người 
mua và đã chứng tỏ được vị thế của mình. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh tại Việt Nam, bắt 
kịp xu thế thời đại về lâm nghiệp đô thị, tạo ra các ngành nghề mới phù hợp với yêu cầu thị trường 
và thực tế phát triển đô thị sẽ tạo đi hướng đi mới cho ngành lâm nghiệp. 

3.3.7 Chiến lược huy động tài chính cho ngành lâm nghiệp

Đảm bảo tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng luôn là một trong những ưu tiên chính 
sách của các quốc gia toàn cầu. Bảng 9 tóm tắt các xu thế tài chính trong tương lai cũng như thực 
trạng tình hình tài chính dành cho biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng.

Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho phát triển lâm nghiệp luôn là một trong những ưu tiên 
hàng đầu của nhiều quốc gia nghiên cứu. Tuy nhiên Thái Lan và Scốt-len là hai nước xây dựng cụ 
thể Chiến lược huy động và đảm bảo nguồn tài chính cho ngành. Chiến lược huy động tài chính 
cho ngành Lâm nghiệp ở Thái Lan bao gồm 5 nguồn sau:
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• Ngân sách chính phủ thông qua bộ chính là Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài chính).
• Ngân sách chính phủ thông qua các bộ khác và ngân sách thông qua các tổ chức hành chính 

cấp huyện và tỉnh, quỹ môi trường quốc gia và quỹ nghiên cứu quốc gia.
• Tổ chức khu vực tư nhân: Các tổ chức khu vực tư nhân đang hoạt động và ngày càng hỗ trợ các 

dự án và hoạt động quản lý rừng bền vững trong nước, chủ yếu thông qua các chương trình và 
sáng kiến   về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như tái trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái, 
phòng chống cháy rừng, hỗ trợ sinh kế địa phương phát triển và trao giải thưởng cho các khu 
rừng cộng đồng xuất sắc, v.v ... Một số tổ chức thuộc khu vực tư nhân như Toyota Thái Lan, Isuzu 
Thái Lan, PTT Global Chemical (PTT GC), RATCH Group, Siam Xi măng (SCG), Charoen Pokphand 
(CP), Siam Commercial Bank (SCB), Kasikorn Bank, v.v. ... Ước tính sự hỗ trợ từ các tổ chức khu 
vực tư nhân trị giá hơn 544 triệu Baht hoặc 17,85 triệu USD trong năm năm qua.

• Nhà tài trợ song phương và đa phương.
• Xây dựng Quỹ rừng. Quỹ rừng có thể là một cơ chế khác để tập hợp tài chính từ các nguồn khác 

nhau và nhằm mục đích quản lý rừng bền vững. Đây cũng sẽ là một nền tảng chiến lược cho sự 

Bảng 9. Xu thế tài chính cho biến đổi khí hậu và bảo vệ và phát triển rừng
Tình hình tài chính dành cho biến đổi khí hậu Tài chính dành cho ngành lâm nghiệp

 • Tài chính xám  (xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát 
triển nông nghiệp) cho phát triển nông nghiệp gấp 
15 lần so với tài chính xanh cho bảo vệ và phát triển 
rừng

 • Tài chính xanh (tài chính có mục đích rõ ràng về bảo 
tồn, bảo vệ và phát triển bền vững) cho ngành lâm 
nghiệp chỉ dưới ngưỡng 22 tỉ USD từ năm 2010 cho 
tới nay, trong khi đó cùng chu kì này, ngành năng 
lượng tái tạo đã nhận được tài chính gấp 100 lần so 
với con số này (Reytar và cộng sự. 2019). 

 • Khối tư nhân chưa thực sự cam kết sản xuất nông 
nghiệp không phá rừng và các ngành kinh tế khác 
tiếp tục gây áp lực ngày càng tăng đối với rừng.

 • Lâm nghiệp chỉ nhận được có 1,5% tiền hỗ trợ 
biến đổi khí hậu cho tất cả các ngành trên toàn 
cầu.

 • Theo ước tính để có thể giảm 10% mức độ và 
quy mô phá rừng trên toàn cầu vào năm 2030, 
chi phí cần phải bỏ ra cho các hoạt động nâng 
cao năng lực cho các dự án REDD+ ở các vùng 
có rủi ro cao tối thiểu là 2-3 triệu USD/năm, 
trong khi chi phí để thực hiện và cải thiện các 
yếu tố cần có để thực hiện REDD+ sẽ là 0,4 
tỉ USD/năm và chi phí để hỗ trợ ngành nông 
nghiệp loại bỏ sản xuất hàng hóa liên quan 
đến phá rừng sẽ là 223 tỉ USD. Chi phí cơ hội 
phải bồi hoàn cho các loại hình sử dụng đất 
khác để giảm phá rừng và suy thoái rừng sẽ 
khoảng 5-60 tỉ USD (Climate Focus 2017). 

 • Chi phí để phục hồi rừng dao động khác nhau 
tùy vào thực trạng bị suy thoái, bối cảnh kinh 
tế, chính trị, sinh thái cụ thể của từng địa 
phương, nhưng chi phí phải trả ra trên toàn cầu 
cho việc phục hồi rừng giao động vào khoảng 
2.390 USD – 3.450.286 USD. Nói một cách khác, 
để thực hiện Thách Thức Bonn cần phải có 
359 tỉ USD – 518 tỉ USD (đạt mục tiêu 150 triệu 
hecta) và 837- 1208 tỉ USD để thực hiện tuyên 
bố New York. Chi phí này sẽ đến từ cơ quan tài 
chính tùy thuộc vào mức độ rủi ro của việc đầu 
tư. 

 • Mặc dù đã có 4,7 tỷ đô cam kết cho việc chi trả 
dựa vào kết quả từ 2010, cho tới tháng 4 năm 
2019 chỉ có 35% được giải ngân nhưng chủ yếu 
là cho Brazil với nguồn từ Na Uy. Indonesia là 
nước lớn thứ 2 trên toàn cầu được Na Uy cam 
kết trả 1 tỉ đô la Mỹ cho việc giảm phá rừng và 
suy thoái rừng dựa vào kết quả. Tuy nhiên cho 
tới nay, mới chỉ có 13% số tiền này được giải 
ngân để hỗ trợ Indonesia thực hiện các hoạt 
động.

Nguồn: NYDF Assessment Partners 2019, OECD (2012), Besacier (2016)
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hợp tác của các bên liên quan bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương. 
Quỹ sẽ giúp tăng cường quy trình quản lý rừng của các cộng đồng địa phương ở các vùng khác 
nhau trong việc tiếp cận hỗ trợ tài chính, xây dựng các dự án tiềm năng hoặc sử dụng để trong 
quá trình xin tài trợ như cơ chế đồng tài trợ trong đề xuất dự án.

Nguồn của quỹ phát triển rừng bền vững tại Thái Lan có thể là từ việc gây quỹ trong nước hoặc quỹ 
từ các nhà tài trợ quốc tế, khu vực tư nhân, các cá nhân quan tâm hoặc các khoản tài trợ dự án lớn 
nhằm hỗ trợ cộng đồng quản lý rừng bền vững. Do đó, cơ cấu chi tiết và quản lý quỹ rừng cần được 
thiết kế và thảo luận giữa các bên liên quan để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu chung của phát triển 
tài chính rừng. Để có thể tạo ra cơ chế khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào bảo vệ và phát triển 
rừng, Thái Lan để xây dựng hệ thống chứng nhận dựa trên tín dụng các-bon (chứ không phải là lâm 
sản truyền thống) với 3 lựa chọn:
• Tín dụng các-bon sẽ cần phải được chứng nhận thông qua quy trình và hệ thống chứng nhận 

rừng quốc gia từ việc tránh phát thải từ tránh phá rừng (ví dụ từ bảo vệ rừng) và cô lập các-bon 
(ví dụ: trồng lại rừng/trồng rừng, phục hồi rừng).

• Thiết lập một chứng chỉ rừng nơi mà các khoản tín dụng các-bon không được thiết kế để được 
bán trên thị trường các-bon. Thay vào đó, các khoản tín dụng có thể được cung cấp cho một 
khu vực tư nhân có thể yêu cầu các khoản tín dụng như là một phần của các sáng kiến   trách 
nhiệm xã hội của công ty (CSR). Việc thiết lập này có thể đạt được thông qua thỏa thuận hợp tác 
giữa khu vực tư nhân (doanh nghiệp kinh doanh) và khu vực rừng được quản lý bởi người quản 
lý rừng (ví dụ: cộng đồng lâm nghiệp địa phương).

• Hỗ trợ và hợp tác không phải thông qua tín dụng các-bon mà là thông qua các hoạt động lâm 
nghiệp thực tế (phục hồi rừng, phục hồi, trồng rừng, trồng rừng). Mối quan hệ đối tác có thể 
được củng cố trong đó cộng đồng địa phương có thể được hỗ trợ bởi khu vực tư nhân để thực 
hiện các hoạt động quản lý rừng khác nhau như: phục hồi rừng, tái sinh tự nhiên, trồng rừng và 
bảo vệ rừng.

Tại Châu Phi, Quỹ phát triển rừng cũng là hình thức mà các quốc gia Châu Phi xây dựng nhằm tạo 
nguồn thu cho ngành lâm nghiệp. Theo quan điểm của nhiều quốc gia, vai trò của rừng trong việc 
cung cấp lợi ích công cộng và tư nhân, quản lý bền vững rất lớn và phải có sự quản lý và đầu tư 
công trong việc phát triển tiềm năng sản xuất của ngành. Các quỹ phát triển lâm nghiệp, trong đó 
một phần tiền thu được từ các sản phẩm và dịch vụ lâm nghiệp được thu thập, đưa ra các ưu đãi và 
đền bù để liên tục cung cấp các dịch vụ kinh tế, sinh thái và xã hội vì lợi ích công cộng.

3.3.8 Mua bán phát thải, thương mại phát thải

Thị trường mua bán và thương mại phát thải đã được hình thành nhiều nơi trên thế giới, nhưng 
có lẽ phát triển nhất là 5 cơ chế và thị trường phát thải của Cộng đồng Châu Âu, Hàn Quốc, tỉnh 
Quảng Đông Trung Quốc, Ontario và Quebec của Canada, và California của Mỹ. Xây dựng cơ chế và 
thị trường mua bán phát thải thương mại luôn được coi là một chính sách quan trọng của các quốc 
gia trong cuộc chiến đối mặt với biến đổi khí hậu. 

Tại Califonia, thương mại phát thải được áp dụng với các công ty nhiệt điện, các khu công nghiệp 
lớn, các nhà máy sản xuất xi măng, dầu, gas, thủy tinh, điện lưới, các chuỗi cung ứng và bán dầu 
nhiên liệu. Khoảng 450 doanh nghiệp, sản xuất 85% lượng phát thải tại California, buộc phải tuân 
thủ chính sách này. Các công ty trong bang ngoài bang mang có thể bồi hoàn tín chỉ giảm phát 
thải thông qua việc mua từ các công ty khác. Mua bán thương mại phát thải cũng tạo ra các thị 
trường và ngân sách từ việc đấu giá và do vậy có thể tái đầu tư vào các hoạt động giảm phát thải 
khác (Pacific Forest Trust 2020). Các công ty phải mua giấy phép hoạt động hoặc quota từ nhà nước 
cho từng tấn CO2 họ phát thải ra. Số lượng giấy phép hoặc quota bị hạn chế (cap) và sẽ giảm dần 
theo các năm theo định hướng và cam kết phát thải của nhà nước. Các công ty được phép bán 
quota mà họ mua (trade) và họ sẽ cố gắng giảm phát thải dưới hạn mức mà họ đã mua nhằm có 
thể bán các quota còn thừa (Zwick n.d.). Các công ty cũng có một lựa chọn khác đó là thay thế một 
phần nhỏ hạn mức cho phép của bằng cách bồi hoàn phát thái. Bồi hoàn phát thải là giảm phát 
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thải ngoài ngành bị ra quy định để đảm bảo cam kết ràng buộc về trách nhiệm giảm phát thải của 
họ. Ví dụ, Bộ tộc Yurok tại Bắc California quản lí và bảo vệ rừng rốt, sau khi được bên thứ 3 thẩm 
định đã bán được 800,000 tín chỉ các-bon từ rừng của họ cho một công ty buộc phải cam kết giảm 
phát thải tại California (Zwick n.d.).

Hiện nay, California đã tiếp tục kí thỏa thuận hợp tác với Brazil và Mexico để các doanh nghiệp có 
thể bồi hoàn phát thải từ việc giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng và tiến hành chi trả cho 
toàn ngành nông lâm nghiệp chứ không chỉ tập trung vào các dự án quy mô nhỏ. Chương trình 
bồi hoàn phát thải quốc tế theo ngành của Califorinia không tập trung vào các dự án mà trên toàn 
cảnh quan vùng. Đây là cơ chế tài chính mới mà thế giới đang kì vọng có thể tạo nguồn thu mới 
cho bảo vệ và phát triển rừng, cũng như giảm phát thải mà vẫn đảm bảo các biện pháp đảm bảo 
an toàn cả về môi trường lẫn xã hội (Zwick n.d.). 

3.3.9 Thuế và thuế giá trị gia tăng của hệ sinh thái rừng

Để giảm phát thải và bảo vệ và bảo tồn rừng, nhiều quốc gia đã xây dựng chính sách ấn định thuế 
và thuế giá trị gia tăng của hệ sinh thái rừng. Nổi bật nhất trên thế giới là chính sách ấn định thuế 
của Brazil và Ấn Độ, trong đó xác định diện tích, độ che phủ và chất lượng rừng là một tiêu chí quan 
trọng để phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thu được từ thuế (Hộp 2). 

3.3.10 Thị trường chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu rừng 

Dự đoán sự khan hiếm và phát triển của các dịch vụ môi trường trong tương lai, nhiều quốc gia đã 
xây dựng thị trường chứng khoán, cổ phiếu và trái phiếu rừng. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là Chile 
khi trong có vài năm đã giao dịch gần 13 triệu đô la Mỹ trái phiếu rừng. Các trái phiếu này được các 
nhà đầu tư lớn như Quỹ hưu trí, các ngân hàng và các công ty bảo hiểm mua. Khi bán các trái phiếu 
này, tiền thu được sẽ được sử dụng để mua các cây non mới trồng và chi trả cho phí quản lí và tái 
sinh rừng tại các khu vực này. Các nhà đầu tư có thể mua lại các rừng mới trồng, các rừng non mà 
nếu không có người mua sẽ bị chặt bỏ và đầu tư vào những diện tích rừng trồng đó. Khi đầu tư như 
vậy thì cả người sỡ hữu trái phiếu và chủ rừng sẽ cùng chia sẻ lợi nhuận trong việc quản lí và bảo vệ 
diện tích rừng này (Ministry of Finance - The Republic of Chile 2019). 

Một mô hình chứng khoán, cổ phiếu và trái phiếu liên quan đến rừng được thảo luận nhiều nhất 
hiện nay trong cộng đồng đầu tư trên thế giới là Trái phiếu rừng của Tập đoàn tài chính quốc tế 
(IFC). Trái phiếu IFC được tạo ra nhằm hướng dòng vốn vào những dự án tư nhân tuân theo khuôn 

Hộp 2. Phân bổ thuế sinh thái để thúc đẩy bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng của chính phủ.

Năm 2014, Ấn Độ triển khai chính sách phẩn bổ nguồn thuế tài chính cho hệ sinh thái để bảo vệ và 
bảo tồn rừng theo đề xuất của Ban kinh tế trung ương. 5 năm 1 lần, Ủy Ban kinh tế trung ương sẽ xác 
định các tiêu chí có thể đo đếm được để phân bổ nguồn thuế từ Trung ương như gia tăng dân số, tỉ 
lệ đói nghèo, phân bổ khu vực, năng lực quản lí tài chính. Năm 2014, Ban kinh tế trung ương bổ sung 
thêm tiêu chí diện tích rừng là một trong những tiêu chí để phân bổ ngân sách nhà nước và tiêu chí 
này chiếm tới 7.5% tiêu chí phân bổ. Con số này được tính toán dựa trên lập luận rằng nhà nước phải 
đền bù cho các chi phí cơ hội của công tác bảo tồn rừng. Kết quả điều tra để đánh giá tỉ lệ che phủ rừng 
được tiến hành vào năm 2013 sẽ được sử dụng để phân bổ ngân sách. Bang nào bảo vệ và bảo tồn rừng 
tốt hơn, sẽ nhận được nhiều tiền phân bổ từ ngân sách hơn, từ đó tạo ra cơ chế khuyến khích để các 
bang trồng mới và tái sinh rừng. Số tiền phân bổ này hàng năm trong giai đoạn 2015- 2020 theo cơ chế 
này sẽ dao động từ USD 6.9–12 tỉ (khoảng USD 174–303/ha/năm).  Tuy chưa có đánh giá cụ thể và tác 
động của cơ chế này, báo cáo tài nguyên năm 2017 đã ghi nhận những thay đổi tích cực. Ban kinh tế 
trung ương nhiệm kì 15 hiện đang rà soát lại cơ chế này để tiếp tục áp dụng cho giai đoạn 2020–2025 
(Busch and Mukherjee 2017).
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khổ chương trình giảm phát thải từ rừng và suy thoái rừng (REDD+) để khuyến khích tài chính và 
đầu tư vào tăng trưởng các-bon thấp. Vào tháng 10 năm 2016, IFC đã phát hành trái phiếu rừng 
đầu tiên và huy động được 152 triệu đô la (IFC, Forest Bond). Khi tham gia vào thị trường trái phiếu 
rừng, các nhà đầu tư sẽ nhận trái tức (coupon). Có bốn hình thức trái tức cho các nhà đầu tư có thể 
lựa chọn (IFC 2016a):
• tiền mặt;
• một phần tiền mặt và phần còn lại dạng tín dụng các-bon;
• tín dụng các-bon và “kết thúc” quyền phát thải của tín dụng (retire) để bồi hoàn phát thải khí 

nhà kính; 
• tín dụng các-bon và bán chúng trên thị trường các-bon.

Tín dụng các-bon có thể hiểu là một chứng chỉ hoặc giấy phép có thể mua bán được đại diện cho 
quyền được phát thải 1 tấn các-bon đi-o-xít (CO2) hoặc khối lượng của một loại khí nhà kính khác 
tương đương với 1 tấn CO2. Nhà đầu tư chọn trái tức tín dụng các-bon có thể “kết thúc” quyền phát 
thải của tín dụng để bồi hoàn phát thải khí nhà kính doanh nghiệp của mình, hoặc bán chúng trên 
thị trường các-bon (IFC 2016a). Tại Kenya, trái tức dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc bảo tồn rừng và đưa ra 
một lựa chọn cho chuyển giao tín chỉ REDD+ cho các chủ trái phiếu. Dự án được hỗ trợ cũng được 
kỳ vọng sẽ giảm phá rừng, bảo vệ các loài động thực vật đang bị đe dọa, và phát triển kinh tế bền 
vững cho cộng đồng ở Kenya. 

Trình tự của quy trình phát hành trái phiếu rừng như sau:
1. Vào ngày phát hành, các nhà đầu tư trong thương phiếu (notes) sẽ trả tổng cộng đến 150 triệu 

đôla cho IFC dạng tiền thu phát hành, với sự xem xét việc phát hành thương phiếu.
2. Người giữ thương phiếu (noteholders) sẽ nhận thường niên một khoản trái tức tiền mặt cố 

định trong đó một phần hoặc toàn phần trái tức có thể chuyển giao được trong các đơn vị các-
bon đã thẩm tra (VCUs) cho mỗi thương phiếu tại mức giá cố định là 5 đô-la mỗi VCU.

3. Bên cạnh khả năng kết thúc quyền phát thải của VCU trong lưu hành, người giữ thương phiếu 
có thể bán chúng một cách độc lập cho thị trường VCU.

4. IFC sẽ mua các VCU được tạo ra bởi dự án trên cơ sở hằng năm.
5. Đối với mỗi ngày thanh toán lãi tức, IFC sẽ sử dụng các VCU mua được từ dự án để đáp ứng nhu 

cầu của nhà đầu tư đối với việc giao VCU thực tế, và tổ chức sẽ đưa vào tập đoàn BHP Billiton1 
tất cả các VCU chưa sử dụng, tức số lượng các VCU mà người giữ thương phiếu chưa được chọn 
để nhận. 

6. Các nhà đầu tư không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro tín dụng hoặc rủi rỏ kết quả hoạt động nào 
của BHP Billiton.

7. Tổng giá trị tiền mặt của hỗ trợ giá cung cấp bởi BHP Billiton sẽ được ký quỹ vào hoặc trước 
ngày phát hành thương phiếu. Nếu bất kỳ phần nào hoặc tất cả giá hỗ trợ hàng năm bởi BHP 
Billiton dưới Quyền Chọn bán (Put Option) không được sử dụng, thì BHP Billiton có thể, thông 
qua IFC, áp dụng phần còn lại để mua VCU từ dự án cho tài khoản riêng của BHP Billiton.

Theo IFC (2016b), trái phiếu rừng có giá trị và hấp dẫn với nhà đầu tư bởi: 
• sẽ giúp công ty bồi hoàn phát thải nhà kính của doanh nghiệp thông qua việc trực tiếp đầu tư 

vào bảo vệ rừng;
• có đầy đủ sự bảo vệ và bảo đảm về mặt tài chính lâu dài;
• không phát sinh thêm chi phí thẩm định dự án được hỗ trợ bởi trái phiếu rừng;
• khả năng được nhận lãi tức dưới dạng tín chỉ các-bon được phát hành từ dự án REDD+
• khả năng đa dạng hồ sơ đầu tư trách nhiệm xã hội; 
• lợi nhuận xã hội và môi trường có thể đo lường được dự kiến từ đánh giá và thẩm định dự án 

được hỗ trợ hằng năm; 

1 BHP Billiton là một tập đoàn khai thác mỏ, thép và dầu khí đa quốc gia. IFC phát triển Trái phiếu Rừng cùng với tập 
đoàn BHP Billition, và tổ chức bảo tồn quốc tế Conservation International. BHP Billiton cung cấp một thỏa thuận hỗ trợ 
giá để đảm bảo rằng dự án sẽ bán một lượng đơn vị VCU tối thiểu mỗi năm cho đến khi Trái phiếu Rừng IFC đáo hạn. Các 
dự án REDD thường phải bán một lượng VCU nhất định mỗi năm để được bền vững (BHP Billiton 2016).
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• các dự án thường được yêu cầu phải đạt được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của IFC về môi 
trường, xã hội và quản trị cũng như Tiêu chuẩn kiểm chứng các-bon tự nguyện (VCS) và đẳng 
cấp vàng (Gold) của Tiêu chuẩn Khí hậu, Cộng đồng và Đa dạng sinh học (CCB); 

• giá lãi tức tiền mặt phù hợp với đường cong lãi suất giản đơn của IFC. 

3.3.11 Cách tiếp cận đối vời Quyền sử dụng rừng truyền thống. 

Tại nhiều quốc gia, quyền sử dụng rừng truyền thống thường được thừa nhận trong luật pháp của 
tất cả các quốc gia tuy nhiên bị giới hạn chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà loại trừ việc sử dụng lâm 
sản. Có một sự khác biệt quan trọng trong việc thực thi các quyền truyền thống trong các vườn 
quốc gia hoặc các vùng quy hoạch tại các nước Châu Phi. Quyền sử dụng rừng truyền thống sẽ 
được tôn trọng tuyệt đối trên các loại hình sử dụng đất khác, nhưng có thể bị hạn chế hoặc thậm 
chí bị bãi bỏ trong các khu rừng đã áp dụng các kế hoạch quản lý. Việc Australia có Chiến lược phát 
triển ngành lâm nghiệp đối với Người dân Bản địa (Hộp 3) hay Butan với Chiến lược phát triển lâm 
nghiệp dựa vào cộng đồng (Hộp 4) cũng thể hiện định xu thế đi rất khác biệt so với các nước khác. 

3.3.12 Cách tiếp cận với việc xử lí cháy rừng khác nhau. 

Liên quan đến việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy, các văn bản phản ánh hai quan điểm khác 
nhau của 12 nước Châu Phi. Một số quốc gia thừa nhận hỏa hoạn và chăn thả là các hình thức sử 
dụng truyền thống trong các khu vực rừng và xác định các tiêu chí theo đó các mục đích sử dụng 
này có thể bị hạn chế và ở mức độ nào nhưng không có biện pháp cấm nghiêm ngặt. Trong lúc đó, 
có một số nước lại quy định việc sử dụng lửa và chăn thả là các hoạt động bị cấm.

3.3.13  Các khái niệm kinh tế mới đã ra đời quyết định và ảnh hướng tới xu thế phát 
triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. 

Trong 5 năm trở lại đây, nhiều khái niệm kinh tế đột phá mới đã ra đời và được các nước Châu Âu và 
Mỹ đề cập thường xuyên trong chính sách phát triển kinh tế và phát triển lâm nghiệp. Đặc biệt là 3 
khái niệm dưới đây:
i. Ngành kinh tế sinh học (Bioeconomy) là ngành kinh tế sản xuất, sử dụng và bảo vệ các tài 

nguyên sinh học tái tạo từ đất và biển như rừng, thủy sản, các loại vi sinh vật để sản xuất thực 
phẩm, nguyên liệu sản xuất và năng lượng, đồng thời chuyển hóa chất thải thành giá trị gia 
tăng (BiOStep 2018). Ngành kinh tế sinh học này sẽ mở ra nhiều tiềm năng mới (BiOStep 2018) 
bởi việc sản xuất xăng dầu, nguyên liệu hóa thạch gây ra nhiều hậu quả cho biến đổi khí hậu, 
thế giới đang đòi hỏi phải thay thế bởi các nguồn năng lượng tái tạo mới. 

ii. Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) là khái niệm Châu Âu phát triển và thúc đẩy mạnh mẽ 
trong những năm vừa qua (The European Commission 2020). Nền kinh tế tuần hoàn là một 
nền kinh tế thay thế mô hình phát triển cũ (tạo ra, sử dụng và vứt bỏ hàng hóa). Thay vào đó, 
loài người sẽ giữ tài nguyên lâu nhất có thể, sử dụng tối đa giá trị của hàng hóa này khi đang sử 
dụng và sau đó phục hồi, tái tạo và tái sử dụng lại sản phẩm và chất liệu.

iii. Nền kinh tế chiếc bánh vòng (Donut economy) là cách nhìn cho phát triển bền vững, được 
sắp xếp lại theo hình chiếc bánh tròn Donut. Khung của nền kinh tế được dựa trên tính hiệu 
quả của nền kinh tế đảm bảo các nhu cầu của con người đều được đáp ứng nhưng không phá 
vỡ trần sinh thái của trái đất (Kate 2017). Lỗ hổng của bánh thể hiện số người còn đang không 
thể tiếp cận với điều kiện sống cơ bản (đào tạo, chăm sóc sức khỏe, công bằng) và vỏ bánh thể 
hiện mức trần sinh thái của trái đất mà mọi sự sống phụ thuộc vào nên không thể bị phá vỡ 
(George 2017). Dựa trên nguyên tắc này, một nền kinh tế sẽ được coi là phát triển thịnh vương 
khi 11 nền tảng xã hội xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển bền vững (lương thực; sức khỏe; 
giáo dục; thu nhập và việc làm; hòa bình và công lý; tiếng nói chính trị; bình đẳng và công 
bằng xã hội; nhà cửa chỗ ở; mạng lưới; năng lượng; nước) được đáp ứng đẩy đủ mà không vượt 
quá 9 trần sinh thái của trái đất (biến đổi khí hậu, biển bị axit hóa, ô nhiễm hóa học, lạm dụng 
Nitrogen và Phosphorus, thiếu hụt nước ngọt, chuyển đổi đất, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm 
không khí và phá hủy tầng Ozone. 
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Hiện nay các chính sách phát triển kinh tế và môi trường (trong đó có ngành lâm nghiệp) tại các 
nước đang phát triển đặc biệt là Châu Âu đang được xây dựng và thực hiện trên 3 khái niệm kinh 
tế này. Chiến lược tới năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan (tầm nhìn đến năm 
2030) định hướng sự phát triển của ngành lâm nghiệp sẽ đóng góp vào nền kinh tế sinh học và 
kinh tế tuần hoàn có trách nhiệm với tài nguyên và xã hội, đồng thời trở thành một phần không 
thể thiếu trong việc xây dựng Phần Lan trở thành một nước cạnh tranh và có phúc lợi cao vào năm 
2030. Đây là một định hướng mới do vậy Phần Lan và Khối Châu Âu đã dành rất nhiều ngân sách để 
tổ chức nghiên cứu hiện thực hóa tầm nhìn này.

3.3.14 Cách nhìn nhận, tiếp cận và đánh giá đầy đủ về lâm nghiệp, rừng và xoá đói 
giảm nghèo

Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ngành lâm nghiệp luôn kì vọng sẽ đóng góp tích 
cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi cũng được đặt ra là sao ở nơi 
nào có nhiều rừng nhất lại là nơi có nhiều người nghèo nhất. Các bên liên quan thậm chí đặt câu 
hỏi “Liệu có phải vì có nhiều rừng nên người dân nghèo?”. Việc trả lời các câu hỏi này bằng kết quả 
nghiên cứu khoa học sẽ xác định lại đúng vị thế và vai trò của lâm nghiệp trong bối cảnh phát triển 
kinh tế xã hội của quốc gia. 

Hiện nay, khi nói về việc đóng góp của lâm nghiệp vào xóa đói giảm nghèo, các bên mới chỉ nghĩ 
đến việc ngành lâm nghiệp đóng góp vào thu nhập của người nghèo là bao nhiêu. Quan niệm và 
góc nhìn hạn hẹp này vừa không thể hiện đầy đủ khái niệm đói nghèo vừa không đánh giá tầm 
quan trọng của lâm nghiệp trong việc xóa đói giảm nghèo. 

Hộp 3. Chiến lược Lâm nghiệp Bản địa Úc (Chính phủ Úc 2005)

Chiến lược bảo vệ và phát triển rừng cho người bản địa sẽ định hướng cho việc nhà nước bảo hộ và 
nâng cao sự tham gia của người bản địa trong lĩnh vực lâm sản và gỗ. Cụ thể hơn, chiến lược này có các 
mục tiêu sau:
• Đối với cộng đồng dân cư bản địa. Đời sống kinh tế của người bản địa được cải thiện, nâng cao sự 

tham gia của họ vào chuỗi sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành công nghiệp gỗ, phát triển kinh tế 
xã hội,  quản lý tài nguyên bền vững

• Đối với ngành công nghiệp gỗ. Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp gỗ và lâm 
sản ngoài gỗ thông qua  phát triển quan hệ đối tác kinh doanh với người Úc bản địa, từ đó có thể 
đàm phán, thỏa thuận kinh doanh để tiếp cận vùng đất bản địa và nguồn nhân lực dồi dào. Thông 
qua quan hệ đối tác này, tri thức và giao lưu văn hóa sẽ được cải thiện

• Đối với cộng đồng và công chúng nói chung.  Việc  quản lý rừng tốt hơn sẽ giúp cải thiện điều kiện xã 
hội, kinh tế, môi trường, văn hóa cũng như thúc đẩy và cải thiện sự tham gia của cộng đồng bản địa 
trong quan hệ đối tác kinh tế và xã hội mới.

Chiến lược này nhằm đảm bảo:
• Đóng góp vào sự phát triển chung và bền vững của các cộng đồng và cảnh quan bản địa nhưng vẫn 

đặt mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên là quan trọng hàng đầu.
• Người dân bản địa tiếp tục có quyền và trách nhiệm đối với vùng đất và vùng biển truyền thống
• Vai trò của người bản địa trong việc quản lý và bảo tồn đất rừng và các tài nguyên thiên nhiên liên 

quan phải được công nhận.
• Di sản văn hóa và các giá trị phải được tôn trọng.
• Các hoạt động phải nhất quán và có trách nhiệm trong một cách tiếp cận tổng thể, tích hợp để quản 

lý rừng và rừng trồng
•  Các hoạt động phải thiết thực và có tính đến các quy trình pháp lý và quy định, cùng với các cấu trúc 

chính trị và xã hội.
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Nghèo đói là một khái niệm có nhiều khía cạnh. Định nghĩa về nghèo đói đã thay đổi nhanh chóng 
và thay đổi theo thời gian. Các quốc gia trên thế giới không còn đánh giá nghèo đói dựa vào thu 
nhập và của cải vật chất, mà bao gồm nhiều mặt (bao gồm các khía cạnh phi vật chất của cuộc 
sống con người, như dinh dưỡng và an ninh lương thực, y tế, giáo dục, kiểm soát và an ninh, trao 
quyền, cơ hội tiếp cận với tài nguyên và tự do lựa chọn) (World Bank 2000; Angelsen và Wunder 
2003). Chính vì vậy, khi thảo luận và nhìn nhận về vai trò của rừng và lâm nghiệp trong xóa đói 
giảm nghèo cũng cần phải nhìn trên đa phương diện. 

Cải thiện, đa dạng sinh kế và tránh rủi ro trong các điều kiện bất thường. Rừng có vai trò quan 
trọng cho người nghèo trong việc duy trì cuộc sống (Byron và Arnold 1999, Angelsen và Wunder 
2003, Vedeld và cộng sự 2004) và trong một số trường hợp là nguồn cải thiện thu nhập (Ruíz-Pérez 
và cộng sự 2004). Trên thế giới, nguồn thu từ lâm nghiệp đóng góp trung bình khoảng 28% tổng 
thu nhập của người dân. Việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập rất quan trọng đối với người nghèo 
ở nông thôn như là một biện pháp để giảm thiểu rủi ro (Ellis 2000). Tài nguyên rừng cung cấp một 
nguồn thu nhập lấp đầy khoảng trống giữa các vụ thu hoạch nông nghiệp và là mạng lưới an 
toàn trong trường hợp thiên tai, nạn đói, lũ lụt, bão hoặc chiến tranh (Angelsen và Wunder 2003, 
Takasaki và cộng sự 2004). Rừng có thể là một hình thức tiết kiệm (Chambers và cộng sự 1993) và là 
bảo đảm cuộc sống từ thiên nhiên (Pattanayak và Sills 2001, McSweeney 2004). Tại Việt Nam, nhiều 

Hộp 4. Bhutan/ Chiến lược quốc gia về lâm nghiệp cộng đồng 2010 – 2020 (Bộ Nông nghiệp và Lâm 
nghiệp Bhutan 2010)

Các cộng đồng nông thôn được trao quyền quản lý rừng cộng đồng một cách bền vững để đáp ứng 
phần lớn nhu cầu gỗ và các hàng hóa và dịch vụ lâm nghiệp khác, thu được lợi ích kinh tế từ việc bán 
lâm sản và dịch vụ, và góp phần giảm đói nghèo ở nông thôn. Cụ thể:
1. Tăng cường khung pháp lý cho Lâm nghiệp Cộng đồng để đảm bảo sự khích lệ thay vì bắt buộc
2. Quản lý rừng cộng đồng bằng cách áp dụng các nguyên tắc quản lý rừng bền vững để đạt được cả 

kết quả bảo tồn và phát triển
3. Quản lý rừng cộng đồng để tạo thu nhập cũng như một loạt các hàng hóa và dịch vụ khác
4. Quản lý rừng cộng đồng để góp phần giảm đói nghèo ở nông thôn
5. Đáp ứng yêu cầu gỗ ở nông thôn từ Rừng Cộng đồng ở mức độ tối ưu nhất có thể
6. Trên cơ sở quản lý rừng cộng đồng dựa vào nguyên tắc quản trị tốt (minh bạch, trách nhiệm, tham 

gia, có tầm nhìn, trao quyền, tính bao quát, chia sẻ công bằng và lợi ích) và phù hợp với các chính 
sách chia sẻ lợi ích và phân quyền cho các cấp 

7. Nâng cao nhận thức của công chúng và cán bộ nhà nước về tất cả các khía cạnh của Lâm nghiệp 
cộng đồng

8. Xây dựng năng lực lập kế hoạch và quản lý Rừng cộng đồng
9. Xây dựng cơ sở kỹ thuật và phương pháp kinh tế xã hội đối với Lâm nghiệp cộng đồng về khoa học 

tốt
10. Theo dõi và đánh giá kết quả môi trường và kinh tế xã hội của Lâm nghiệp cộng đồng

Tầm nhìn:
• Rừng cộng đồng được trao cho tất cả các cộng đồng nông thôn có khả năng và sẵn sàng quản lý 

chúng và được quản lý bền vững để tạo ra nhiều loại hàng hóa và dịch vụ;
• Rừng cộng đồng được quản lý để cung cấp: phần lớn lâm sản cần thiết để duy trì sinh kế cơ bản ở 

nông thôn; thu nhập từ khai thác thương mại và tiếp thị gỗ, các sản phẩm lâm sản và dịch vụ môi 
trường; góp phần xóa đói giảm nghèo;

• Các cán bộ lâm nghiệp của chính phủ được đào tạo trở thành cố vấn cộng đồng và khuyến nông 
để hỗ trợ quản lý Rừng cộng đồng bằng Nhóm quản lí rừng Cộng đồng;

• Quản lý Rừng cộng đồng dựa trên nền tảng khoa học bền vững.
• Quản lý được thực hiện một cách linh hoạt và hành động kịp thời để phản ứng tích cực với hệ quả 

xã hội và hậu quả không lường trước cũng như những cú sốc trong tương lai từ biến đổi khí hậu 
hoặc các sự kiện khác.
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khảo sát của CIFOR tại các vùng núi cho thấy người giàu chủ yếu đầu tư vào trồng rừng vì họ coi 
đó là một khoản đầu tư lâu dài cho con cái của họ. Khai thác gỗ và công nghiệp gỗ, mặc dù luôn 
được coi ngành khó tiếp cận đối với người nghèo vì lợi nhuận rơi vào những bên có nguồn lực tài 
chính, cũng có thể giúp giảm nghèo. Dù vậy, khai thác rừng đòi hỏi vốn, kỹ năng, quyền sử dụng 
đất, công nghệ, hệ thống sản xuất và thời gian khai thác lâu mà chỉ những bên có nguồn lực mới 
có (Angelsen và Wunder 2003). Bên cạnh việc phân bổ quyền kinh tế không đồng đều, về mặt kinh 
tế, giá trị sản phẩm gỗ giảm dưới sự khai thác người nghèo. Tuy nhiên, việc tái đầu tư lợi nhuận từ 
gỗ vào các lĩnh vực khác của nền kinh tế, phát triển lâm nghiệp của đất nước, tác động tích cực đến 
giá lâm sản đô thị, và tác động phát triển đến cộng đồng địa phương (cơ sở hạ tầng) có thể gián 
tiếp mang lại lợi ích cho toàn xã hội, bao gồm người nghèo (Angelsen và Wunder 2003). Ngoài thu 
nhập từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, người nghèo có thể hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(PFES). Nghiên cứu của Phạm và cộng sự (2019) chỉ rõ, chương trình PFES tại Việt Nam ưu tiên chi 
trả cho nhóm người nghèo và trong thực tế tại nhiều địa phương, trên 90% người nghèo của thôn 
bản được tham gia và hưởng lợi từ PFES. Nguồn thu PFES đã giúp họ đảm bảo lương thực để sống 
qua ngày. 

Cung cấp và giảm các chi phí dịch vụ y tế cho người nghèo. Nhiều nghiên cứu trên toàn thế giới đã 
chỉ rõ một người nghèo sống ở thành thị có thể có thu nhập cao hơn ở nông thôn hoặc một người 
dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, khi họ bị bệnh, họ sẽ phải trả các chi phí cho khám chữa bệnh tại thành 
phố khá đắt đỏ. Trong khi đó, tại các vùng có rừng, rừng cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ miễn 
phí từ thiên nhiên (Anderson và cộng sự 1991) dưới dạng thực phẩm, nhiên liệu và thuốc (Byron và 
Arnold 1999, Hickey và cộng sự 2016). Các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ và khai thác gỗ cũng đóng 
góp quan trọng vào thu nhập của người dân địa phương. 

Điều kiện an sinh và tiếp cận với tài nguyên. Tại sao nơi nghèo nhất lại là nơi có nhiều rừng nhất ? 
Nghiên cứu trên toàn cầu đã chỉ rõ người nghèo hoặc người yếu thế thường tìm đến vùng có nhiều 
rừng để tìm đất canh tác bởi họ không thể tiếp cận được với đất đai ở những nơi phát triển do đất 
ở các nơi này thường đắt đỏ và nằm trong tay của nhóm có quyền lực. Đặc tính dễ tiếp cận của 
các khu vực rộng của rừng công cộng ở các nước đang phát triển, việc các diện tích rừng thường ở 
nơi hẻo lánh, nơi thực thi pháp luật thường không hiệu quả và thường xuyên đảm bảo rằng người 
nghèo không bị cản trở trong việc sử dụng tài nguyên rừng (Sunderlin và cộng sự 2008). Điều này 
cũng xảy ra trong bối cảnh của Việt Nam khi các cộng đồng dân tộc thiểu số di dân trên các vùng 
núi của Điện Biên, Lai Châu để tìm đất canh tác. Rừng đã giúp họ có đất nông nghiệp mới, phục hồi 
độ phì nhiêu của đất trên đất hoang được sử dụng trong chu kỳ canh tác nương rẫy, có nguồn vật 
liệu xây dựng nhà cửa, và tiếp cận với nước ngọt thông qua chức năng rừng đầu nguồn (Sunderlin 
và cộng sự 2008). 

Xóa đói giảm nghèo cụ thể gì ? Khi xây dựng chính sách lâm nghiệp hướng tới giảm nghèo và đánh 
giá đóng góp của ngành tới xóa đói giảm nghèo Angelsen và Wunder (2003) cho rằng xóa đói giảm 
nghèo bao gồm 2 khía cạnh:
• Giảm nghèo là các đóng góp và hoạt động của ngành lâm nghiệp giúp người đân nâng cao 

điều kiện sống tốt hơn theo thời gian, theo nghĩa tuyệt đối (không có đủ điều kiện sinh sống) 
hoặc tương đối (bất bình đẳng trong thu nhập và điều kiện sống). 

• Chống đói nghèo mô tả vai trò của rừng trong việc giúp mọi người duy trì mức sống tối thiểu và 
giúp họ sống sót. Chống đói nghèo đảm bảo rằng các điều kiện của mọi người sẽ không trở nên 
tồi tệ hơn nhưng cũng không cải thiện tình trạng đói nghèo. 

Do vậy phát triển rừng vì người nghèo (pro-poor) hiệu quả đòi hỏi cả việc tăng giá trị gia tăng của 
sản phẩm cũng như đảm bảo phần thu nhập của người nghèo không bị giảm. Phát triển khung 
chính sách hỗ trợ người nghèo cũng cần có có các chính sách và chương trình, bồi dưỡng kỹ năng, 
kế hoạch tiếp thị và giảm vai trò của người trung gian là một trong những yếu tố tối cần thiết để 
đạt được mục tiêu này (Arnold 2001). 
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3.3.15 Chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng với luật chơi mới trên thị trường quốc tế - sản 
xuất và kinh doanh không liên quan tới phá rừng và suy thoái rừng

Sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng là yêu cầu của thị trường toàn cầu từ nay tới 
năm 2030. Hơn 1000 thể chế tài chính (ví dụ: ngân hàng, quỹ ủy thác, nhà tài trợ), và 600 tập đoàn 
đa quốc gia trên toàn cầu đã cam kết sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông sản không liên quan 
đến phá rừng và đang xây dựng quy trình kiểm tra, sàng lọc, cấp chứng chỉ cho các bên cung ứng 
dịch vụ và các nước sản xuất sản phẩm nông lâm sản. Chính phủ của các nước khối Châu Âu, Châu 
Mỹ và Châu Úc cũng đang ráo riết xây dựng hành lang pháp lí để kiểm duyệt và cấp chứng chỉ cho 
các sản phẩm nhập khẩu vào nước họ.

Tại Việt Nam, có 92 công ty trong và ngoài nước kinh doanh trên 21 lĩnh vực và ngành nghề đã kí 
cam kết vào lộ trình không phá rừng cho tới năm 2020. 21 lĩnh vực bao gồm: Thời trang – trang 
phục và giày dép, Nông nghiệp, Xây dựng, Mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân, Chuỗi bán lẻ thực phẩm, 
Lâm nghiệp; Nhà cửa – Nội thất và sàn nhà – Vật dụng sửa chữa nhà cửa; Hàng tiêu dùng Thực 
phẩm, Giấy và bao bì, in ấn và xuất bản, Công nghiệp ô tô – Cao su – Sản xuất ô tô. Các công ty 
này đóng góp lớn cho GDP quốc gia và phát triển kinh tế địa phương, đồng thời là người mua chủ 
lực cho các mặt hàng nông sản bao gồm cà phê, gỗ, đỗ tương, thịt gia súc, gia cầm (Phạm và cộng 
sự 2019). 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm sản tại Việt Nam chưa hề được 
chuẩn bị cả về kiến thức, kĩ năng và quy trình để đáp ứng với các đòi hỏi mới này của thị trường. 
Nếu hiện trạng này không được nghiên cứu và có phương hướng chuẩn bị lâu dài, ngành nông lâm 
sản của Việt Nam có nguy cơ không còn cạnh tranh trong thị trường mới, dẫn đến thiệt hại kinh tế 
to lớn cho nền kinh tế nước nhà.

Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lí để hỗ trợ và giám sát các công ty thực hiện cam kết này, 
đồng thời nâng cao năng lực cho các bên có liên quan để đón đầu và đáp ứng với yêu cầu của thị 
trường mới, đảm bảo vị thế vững chắc của các ngành nông lâm sản và đóng góp bền vững của 
các ngành này vào nền kinh tế quốc dân trong 30 năm sắp tới (Phạm và cộng sự 2019). Việc thực 
hiện cơ chế giám giát, hướng dẫn và xây dựng các hệ thống cấp chứng chỉ các sản phẩm của Việt 
Nam không liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng sẽ tạo nguồn thu mới cho ngành lâm nghiệp, 
cũng như nâng cao giá trị sinh thái của các mặt hàng trong 21 ngành nghề kể trên.  

3.3.16 Kinh tế biển xanh và các-bon từ biển

Tại các cuộc họp thường niên về Biến đổi khí hậu (COP), vai trò của hệ sinh thái biển trong đó có 
rừng ngập mặn và tảo biển đối với giảm khí phát thải đã được nhấn mạnh từ năm 1992. Tuy nhiên 
chỉ đến năm 2013, IPPC mới ra các hướng dẫn cụ thể về việc báo cáo cũng như xây dựng các chính 
sách liên quan đến bảo vệ hệ sinh thái biển và các-bon từ biển này.

Hướng dẫn bổ sung IPPC Wetlands supplement 2013 cung cấp các phương pháp tính toán phát 
thải và loại bỏ phát thải CO2 và phổ rộng của các phải thải ngoài CO2 cho đất ngập nước và đất 
ngập nước ven biển. Hướng dẫn đất ngập nước ven biển cung cấp các phương pháp xác định phát 
thải và loại bỏ phát thải CO2 cho từng loại hình quản lí đất, phát thải N2O từ canh tác thủy hải sản và 
CH4 từ đất ướt.

Hướng dẫn IPCC về đo đếm phát thải và loại bỏ phát thải từ CO2 đối với các hoạt động cụ thể bao 
gồm: Quản lí và bảo vệ rừng ngập mặn, Khai thác tài nguyên (ví dụ: xây dựng cầu cảng, xây dựng 
các khu nuôi trồng thủy hải sản và sản xuất muối), Làm đất ẩm, tái sinh rừng và tạo cảnh quan, đảm 
bảo hệ thống tưới tiêu (Tanabe 2019).

Tại thời điểm này, theo yêu cầu của UNFCCC, các quốc gia nằm trong Annex 1 bao gồm các quốc 
gia phát triển được yêu cầu và khuyến khích báo cáo phát thải sử dụng hướng dẫn này (Quyết định 
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24/CP.19 của COP). Tuy nhiên, từ năm 2024 trở đi, theo Thỏa thuận Paris, tất cả các quốc gia bao 
gồm cả nước phát triển và đang phát triển được khuyến khích và yêu cầu dùng các hướng dẫn này 
(Decision 18/CMA.1 của COP). Nhằm hướng tới mục tiêu này, các nước trên thế giới đang ráo riết 
xây dựng các chính sách liên quan đến Blue các-bon. Năm 2016, trong tổng số 175 quốc gia đã nộp 
cam kết tự nguyện quốc gia (NDC), có 28 quốc gia đã đề cập về định hướng và chính sách liên quan 
đến kinh tế biển xanh và các-bon từ biển để giảm thiểu và 59 quốc gia để thích ứng với biển đổi khí 
hậu (Heer và Landis 2016). 

Vấn đề Kinh tế biển xanh (Blue economy) và các-bon từ hệ sinh thái rừng còn mới mẻ và ít được 
đề cập tại Việt Nam. Tuy nhiên với vai trò to lớn của rừng ngập mặn trong việc đóng góp vào 
giảm phát thải và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế biển xanh đồng thời trước yêu cầu của Liên 
Hợp Quốc báo cáo về phát thải, Việt Nam cần xem xét và xây dựng các hướng dẫn và chính sách 
phù hợp.



4 Tỉ lệ che phủ rừng

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới và theo Công ước về đa dạng sinh học (CBD), để đảm bảo sự 
tồn tại, sức khỏe và phát triển bền vững của hệ sinh thái rừng, tối thiểu 30% diện tích đất của mỗi 
quốc gia phải là đất có rừng. Bởi vậy, nhiều chính phủ trên thế giới luôn muốn xây dựng hệ thống 
khu bảo tồn và vườn quốc gia với diện tích chiếm 30% diện tích đất tự nhiên trên cả nước và coi đó 
là một trong những thành tựu trong việc đảm bảo độ đa dạng sinh học của quốc gia. Bảng 1 cho 
thấy các quốc gia nghiên cứu xác định tỉ lệ che phủ rừng của mình dao động từ 23% cho đến 70%. 
Mặc dù một số nước chưa đạt đến tỉ lệ 30% (ví dụ: Trung Quốc), các chiến lược dài hạn khác của 
quốc gia đều có xu thế tiến gần tới mục tiêu này trong tương lai. Mức dao động trong tỉ lệ che phủ 
rừng ở các nước chủ yếu phụ thuộc vào thể chế chính trị và mục tiêu phát triển chính trị, kinh tế và 
xã hội. 

Các quốc gia lựa chọn 3 phương án trong việc xác định tỉ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính 
sách phát triển lâm nghiệp của mình (Bảng 10):
i. Đề cập cụ thể tỉ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính sách (Trung Quốc, Cam-pu-chia, 

Scốt-len, Thái Lan, Bhutan, Lào)
ii. Không đề cập đến tỷ lệ che phủ rừng trong chiến lược và chính sách (EU, G8, 12 nước Châu Phi 

Sub-Saharan, Hung-ga-ry, Úc, Áo)
iii. Có đề cập đến mục tiêu quản lí bảo vệ rừng nhưng không lựa chọn giải pháp tỉ lệ che phủ rừng 

mà tập trung vào đảm bảo diện tích rừng được sử dụng cho các mục đích cụ thể (Phần Lan, Hà 
Lan). 

Bảng 10. Định hướng về độ che phủ rừng ở một số nước nghiên cứu
Quốc gia/tên Chiến lược, chính 
sách

Định hướng về độ che phủ rừng

Trung Quốc/Luật Lâm Nghiệp 
2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 
năm 2020 

Theo kế hoạch trồng rừng dài hạn, Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tỷ lệ 
che phủ rừng lên 23,04% vào năm 2020 và lên 26% vào năm 2035, 
như một phần trong kế hoạch xây dựng một “Trung Quốc tươi đẹp”.

Cam-pu-chia/Chiến lược lâm 
nghiệp quốc gia 2010- 2029

Diện tích che phủ rừng sẽ tăng, chiếm đến 60% tổng diện tích đất 
vào 2029.
Rừng phòng hộ đạt diện tích 3,0 triệu ha
500.000 ha rừng trồng thương mại có giá trị cao được thành lập 
Hai triệu ha đất lâm nghiệp được giao cho các nhóm Lâm nghiệp 
Cộng đồng (khoảng 1.000 cộng đồng) được công nhận hoàn toàn với 
các thỏa thuận lâm nghiệp xã hội

Scốt-len/ Chiến Lược Lâm Nghiệp 
Scotland 2019- 2029

Tăng độ che phủ rừng lên 21% vào năm 2032

Phần Lan/Chiến lược Lâm nghiệp 
Phần Lan 2025: Hướng tới tăng 
trưởng phúc lợi.

Mục tiêu tăng trưởng rừng hàng năm cho đến năm 2025 đặt ở mức 
110 m3 đối với rừng sản xuất thương mại và 115 triệu m3 đối với tất cả 
các loại rừng

EU/ Chiến lược lâm nghiệp mới của 
EU: đối với rừng và ngành dựa vào 
tài nguyên rừng 2013- 2020

Không đề cập

Xem tiếp ở trang sau
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G8 (Mỹ, Italy, Nga, Nhật Bản, UK, 
Canada, Đức và Pháp)/Chương 
trình hành động lâm nghiệp khối 
G8 2002

Không đề cập

12 nước Châu Phi Sub-Saharan 
(Bénin, Burkina Faso, Cameroon, 
Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, 
Lesentine, Madagascar, Senegal, 
Tanzania và Zimbabwe)/ Luật Lâm 
nghiệp quốc gia của các nướca

Không đề cập

Thái Lan/ Chiến lược Tài chính Lâm 
nghiệp Quốc gia Thái Lan

Từ năm 1985- 2017: tối thiểu 40% (25% rừng bảo tồn và 15% rừng 
phát triển kinh tế và rừng cộng đồng). Riêng đối với 15% rừng kinh 
tế và rừng cộng đồng, không được phép để dưới con số 15% này. Từ 
năm 2018 cho tới nay đang dự thảo chiến lược phát triển lâm nghiệp 
mới.

Hung-ga-ry/ Chiến lược Lâm 
nghiệp Quốc gia 2016-2030

Không đề cập

Rwanda (2017- 2026)/ Chính sách 
lâm nghiệp quốc gia 2017/ Chương 
trình chiến lược phát triển ngành 
lâm nghiệp 2017- 2022 và Kế 
Hoạch quản Lý Rừng 2017- 2026 

Mục tiêu che phủ rừng quốc gia là 30% diện tích đất Rwanda
Mục tiêu quốc gia Rwanda để bảo vệ để duy trì đa dạng sinh học là 
10,3% diện tích đất

Úc/ Chiến lược Lâm nghiệp Bản địa 
2005 

Không đề cập

Bhutan/ Chiến lược quốc gia về lâm 
nghiệp cộng đồng 2010 – 2020 

Tỉ lệ che phủ rừng ít nhất 60%

Áo/ Chiến lược đa dạng sinh học 
Áo 2020+ 

Không đề cập

Hà Lan/ Kế hoạch Tài chính Lâm 
nghiệp quốc gia 2021 – 2025

Mạng lưới thiên nhiên quốc gia là một mạng lưới gắn kết của các khu 
bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước và đất liền chất lượng cao, bao 
gồm cả rừng. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2017 đã hoàn thành 594 
kHa của mạng (IPO 2017). Mục đích là mở rộng mạng lưới lên 640 kHa 
vào năm 2027. Tăng thêm 100.000 ha (tăng 25% diện tích rừng hiện 
tại) của rừng mới ở Hà Lan và tăng sử dụng gỗ thay thế cho năng 
lượng hóa thạch vật liệu chuyên sâu, ví dụ, xây dựng.

Lào/ Cam kết đóng góp quốc gia tự 
quyết định tháng 09/2015

Tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 70% toàn bộ diện tích đất của Lào (tương 
đương với 16,58 triệu hécta) vào năm 2020 bằng cách trồng rừng 
và tái sinh rừng bao gồm rừng trồng công nghiệp và bảo tồn những 
diện tích rừng tự nhiên sẵn có. Tỷ lệ che phủ năm 2015 là 58% còn số 
liệu 2019 chưa được báo cáo chính thức 

a  1. Bénin 1993: Luật 93-009 ngày 2 tháng 7 năm 1993 về chế độ rừng ở Cộng hòa Bénin; 2. Burkina Faso 1997: Luật 
006/97 / ADP về luật rừng ở Burkina Faso; 3. Cameroon 1994: Luật 94/01 tháng 1 năm 1994 về chế độ rừng, động vật 
hoang dã và đánh cá; 4. Ethiopia 1994: Tuyên bố 94/1994 để cung cấp cho việc bảo tồn, phát triển và sử dụng rừng; 5. 
Gabon 2001; 5.Luật 016/01 về Bộ luật lâm nghiệp ở Cộng hòa Gabon; 6. Gambia 1998: Đạo luật rừng 1998; 7. Guinea 
1999: Luật L / 99/013 / AN về Bộ luật lâm nghiệp ;8. Lesentine 1998: Luật lâm nghiệp 1998;9. Madagascar 1997: Luật 97-
017 ngày 16 tháng 7 năm 1997 sửa đổi luật lâm nghiệp 10. Sénégal 1998: Luật 98-03 tháng 1 năm 1998 về Bộ luật lâm 
nghiệp;11. Tanzania 2002: Đạo luật rừng 2002, ngày 7 tháng 6 năm 2002; 12. Zimbabwe 1996: Đạo luật rừng, Chương 
19:05, Phiên bản sửa đổi 1996
Nguồn: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 2019, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Cam-pu-chia 2010, Scotland 
Wildfire Trust 2018, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan 2019, Liên minh Châu Âu (EU) 2013, G8 2002, Kohler và 
Schmithüsen 2005, Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan 2019, Eustafor, Bộ Tài nguyên Rwanda 2017, Chính phủ Úc 
2019, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Bhutan 2010, Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp Môi trường và Nước Áo 2014, Arets và 
Schelhaas 2019, Vongvisouk và cộng sự. 2020

Bảng 10. Tiếp trang trước
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Việc lựa chọn phương án nào phụ thuộc vào thể chế chính trị, độ chính xác và mức độ hiện có của 
thông tin cũng như định hướng vai trò của ngành lâm nghiệp trong tổng thể phát triển kinh tế và 
xã hội.

Bảng 11. Phương án lựa chọn về việc đề cập tỉ lệ che phủ rừng hay không
Phương án Ưu điểm Nhược điểm

Đề cập cụ thể tỉ 
lệ che phủ rừng 
trong chiến lược 
và chính sách 
(Trung Quốc, 
Cam-pu-chia, 
Scốt-len, Thái 
Lan, Bhutan, Lào)

Việc xác định mục tiêu cụ thể sẽ giúp việc 
theo dõi, giám sát và đánh giá tiến trình và 
kết quả của chiến lược dễ dàng hơn. Ngoài 
ra việc xác định con số cụ thể sẽ giúp định 
hướng ngân sách, nguồn lực và các chính 
sách cụ thể để đạt được mục tiêu này

Mục tiêu đặt cho tương lai dài hạn 
nhưng biến động của thiên nhiên, tình 
hình kinh tế và chính trị của cả trong và 
ngoài nước sẽ khiến các mục tiêu này 
có thể không khả thi và sẽ phải điều 
chỉnh lại, gây tốn kém về nguồn lực con 
người và ngân sách

Không đề cập 
đến tỷ lệ che phủ 
rừng trong chiến 
lược và chính 
sách (EU, G8, 12 
nước Châu Phi 
Sub-Saharan, 
Hung-ga-ry, Úc, 
Áo)

Các nước chọn giải pháp tập trung vào tầm 
nhìn chung và định hướng chúng cho phát 
triển lâm nghiệp. Phần lớn các nước này đều 
là nước đã phát triển. Việc chỉ đề cập đến 
định hướng và tầm nhìn chung sẽ tạo nền 
tảng cho phép các chính sách lâm nghiệp 
được linh hoạt và sáng tạo miễn là đạt được 
mục tiêu chung của ngành. Việc này cũng 
giúp các quốc gia gắn liền chính sách lâm 
nghiệp với các ngành khác để tiếp cận vốn và 
ủng hộ chính trị. Ngoài ra, không phải nước 
nào cũng có thể xác định được tỉ lệ che phủ 
rừng khi diện tích đất rừng là tài sản tư hữu 
và nhà nước không có quyền can thiệp (ví dụ:
 Phần Lan)

Rất khó theo dõi và đánh giá và trong 
một số trường hợp sẽ không chủ động 
về mặt tài chính vì ngân sách phân bổ 
cho ngành lâm nghiệp có thể lại được 
nằm trong ngân sách của ngành khác

Có đề cập đến 
mục tiêu quản 
lí bảo vệ rừng 
nhưng không lựa 
chọn giải pháp tỉ 
lệ che phủ rừng 
mà tập trung vào 
đảm bảo diện 
tích rừng được 
sử dụng cho các 
mục đích cụ thể 
(Phần Lan, Hà 
Lan). 

Việc có đề cập đến mục tiêu cụ thể thông 
qua mục tiêu diện tích và trữ lượng gỗ vừa 
giúp hệ thống giám sát và đánh giá tiến trình 
thực hiện dễ dàng hơn và cũng tránh rơi vào 
trường hợp xây dựng tỉ lệ che phủ rừng trước 
nhiều yếu tố chính trị, kinh tế và xã hội không 
chắc chắn

Các con số cụ thể về diện tích và trữ 
lượng cần có các thông tin đầu vào 
chuẩn xác

Với mỗi phương án đều có những ưu, nhược điểm (Bảng 11)



5 Kết luận và các bài học kinh nghiệm đối 
với Việt Nam

Báo cáo cho thấy trước diễn biến thay đổi nhanh chóng và phức tạp về tình hình môi trường, kinh 
tế, chính trị và xã hội từ nay cho tới năm 2050, các quốc gia, các nhà tài trợ và các bên có liên quan 
đang tích cực xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp phù hợp và đón đầu trong bối cảnh mới. 
Tuy nhiên, tùy thuộc vào thể chế chính trị, năng lực và nguồn lực, trình độ phát triển khoa học, điều 
kiện và ưu tiên phát triển kinh tế, môi trường, xã hội khác nhau, các nước có cách tiếp cận và xây 
dựng Chiến lược Phát triển khác nhau. Quá trình xây dựng và phát triển chiến lược lâm nghiệp của 
những nước này cũng cung cấp một số bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể xem xét trong quá 
trình xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2020- 2030, tầm nhìn 2045. 

5.1 Xác định tỉ lệ che phủ rừng

Trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, các 
chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, cùng với các nhóm kĩ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thiết lập cũng đã xem xét và phân tích các kịch bản tỉ lệ che phủ rừng của Việt Nam 
dựa trên khả năng cung cầu của thị trường, định hướng phát triển kinh tế, nhân lực, trình độ khoa 
học kĩ thuật và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều mô hình toán học đã được sử 
dụng để hỗ trợ xác định tỉ lệ che phủ rừng bao gồm:
• Mô hình dự báo nhu cầu thị trường về các sản phẩm lâm nghiệp trong và ngoài nước
• Mô hình phát triển toàn ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế cạnh tranh.

Hai mô hình này nhằm phát triển các kịch bản phát triển công nghiệp và thương mại đối với ngành 
lâm nghiệp Việt Nam theo các định hướng khác nhau, ví dụ như tự chủ trong việc cung cấp sản 
lượng gỗ cho ngành công nghiệp và mục tiêu xuất khẩu dài hạn cho gỗ ván và gỗ xẻ, từ đó tính 
toán diện tích rừng cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Diện tích rừng cần có cũng sẽ phải đáp ứng 
nhu cầu và khả năng trồng rừng của các bên có liên quan, khả năng tăng năng suất của diện tích 
rừng hiện có và khả năng giải quyết các thiếu hụt trong nguyên liệu bằng cách mở rộng diện tích 
rừng trồng. Trong quá trình xây dựng kịch bản khác nhau cho tỉ lệ che phủ rừng vào năm 2004 cho 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006- 2020, các kịch bản đều tuân thủ theo ưu tiên đối 
với bảo tồn diện tích rừng tự nhiên hiện có. Từ việc xây dựng mô hình phát triển ngành lâm nghiệp 
với kịch bản khác nhau, nhóm chuyên gia không chỉ xác định được diện tích rừng và tỉ lệ che phủ 
rừng cần có cho mỗi kịch bản, mà còn cả ngân sách và nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu 
này, từ đó làm đầu vào cho quyết định nhà nước nên chọn tỉ lệ che phủ rừng nào là phù hợp. Tuy 
nhiên, Chiến Lược ra đời đã lựa chọn tỉ lệ che phủ rừng với mục tiêu 42-43% vào năm 2010 và 47% 
vào năm 2020 theo quyết định của Chính Phủ và Đảng. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật gần đây 
trong đó có Kế Hoạch Hành Động Tăng trưởng xanh, Cam kết tự nguyện quốc gia, Chương trình 
hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính, và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 
triển ngành lâm nghiệp một cách bền vừng giai đoạn 2016- 2020 đều đặt ra mục tiêu là 42% năm 
2020 và 45% năm 2030. 

Mặc dù vậy, điểm quan trọng cần lưu ý đó là tỉ lệ che phủ rừng không phải là tiêu chí quan trọng 
nhất để phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam. Công tác quản lí rừng bền vững, đảm bảo chất 
lượng và độ đa dạng sinh học của rừng để rừng có thể cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm, giúp 
bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội mới là điều cốt lõi trong định hướng phát triển 
ngành. Việc định hướng tỉ lệ che phủ rừng trong tương lai từ năm 2020 cần dựa trên:
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• Số liệu hiện có về tình trạng rừng của Việt Nam cũng như các dự báo về thay đổi tỉ lệ che phủ 
rừng trong tương lai.

• Số liệu về xu thế phát triển của thị trường các sản phẩm lâm sản và lâm sản ngoài gỗ
• Tình hình biến động chính trị, kinh tế, xã hội trên toàn cầu.
• Năng lực của các doanh nghiệp trong nước và thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng, trình độ năng 

lực và nguồn đào tạo nhân lực.
• Xác định ưu tiên của quốc gia và hài hòa hóa giữa các mục tiêu này. Việt Nam sẽ tự chủ trong 

việc cung ứng và sản xuất sản phẩm gỗ ? Xuất khẩu tối đa sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ ? 
Hạn chế tối đa việc tuyệt chủng của các loài trong sách đỏ và các loài nguy cấp ? bảo vệ xói lở 
bờ biển và giảm thiểu tác động của nước biển dâng ? Tập trung nguồn thu từ việc phát triển 
dịch vụ môi trường rừng?

• Xác định có cần thiết phải tăng tỉ lệ che phủ rừng không và mục đích của việc tăng tỉ lệ che phủ 
rừng là gì. Sản xuất các phẩm lâm sản và dịch vụ rừng hiện nay chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị 
trường? Giải pháp khác và chi phí cơ hội của diện tích rừng muốn chuyển đổi thành đất rừng để 
tăng tỉ lệ che phủ rừng? Liệu diện tích rừng và đất đang suy thoái có thể trở thành rừng được 
không? Liệu diện tích đất đang muốn chuyển thành rừng để nâng cao tỉ lệ che phủ rừng có 
được quy hoạch hay sử dụng bởi các ngành khác? Ngân sách để tăng tỉ lệ che phủ rừng là bao 
nhiêu?

• Việc đề cập tới con số tỉ lệ che phủ rừng chỉ là bước đầu tiên, điều quan trọng và con số tỉ lệ che 
phủ rừng này sẽ được phân bổ và hiện thực hóa như thế nào đối với các loại rừng khác nhau, 
mục đích sử dụng rừng khác nhau, người quản lí rừng khác nhau, chất lượng và trữ lượng rừng 
khác nhau. 

• Đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất, chính sách phát triển của từng ngành có liên quan để đảm 
bảo tính khá thi của tỉ lệ che phủ rừng.

5.2 Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các giải pháp giải quyết thực trạng phá 
rừng và suy thoái rừng

Giải quyết áp lực đối với rừng yêu cầu sự liên kết đa ngành. Hiện nay chính phủ Việt Nam đã có 
nhiều giải pháp, tuy nhiên một số giải pháp các nước đang áp dụng có thể được xem xét để nâng 
cao hiệu quả giảm phá rừng và suy thoái rừng bao gồm:
• Điều chỉnh và thay đổi nhu cầu của người mua và xã hội. Phần trên của báo cáo đã cho thấy 

nhu cầu mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, không liên quan đến phá rừng và suy 
thoái rừng đã khiến nhiều doanh nghiệp và nhiều cuộc gia phải thay đổi chính sách giảm tác 
động vào rừng. Tuy nhiên, nhu cầu này ngoài việc phụ thuộc vào thu nhập còn phụ thuộc rất 
nhiều vào chiến lược và hiệu quả truyền thông. Bổ sung nguồn lực để xây dựng các chương 
trình truyền thông về thay đổi hành vi cần phải được đảm bảo. Ngoài ra, thực thi pháp luật để 
ngăn chặn các hành vi buôn bán động vật hoang dã cũng rất quan trọng

• Giải quyết các nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng ngoài ngành lâm nghiệp 
bao gồm nhu cầu lương thực, xăng dầu, xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi chính sách ở cấp cao 
hơn về hài hòa hóa giữa mục tiêu phát triển và bảo tồn. Gỡ bỏ các trợ giá và bao cấp cho các sản 
phẩm gây ô nhiễm như xăng dầu

• Đảm bảo các nhà đầu tư, các ngân hàng, các cơ quan tài chính cho vay quy mô lớn có các 
biện pháp đảm bảo an toàn để không đầu tư hoặc cho vay các dự án liên quan đến phá rừng. 
Điều này đòi hỏi sự nhận thức và thay đổi trong ngành tài chính, ngân hàng, cũng như các quỹ 
đầu tư phát triển. 

• Việc tái sinh rừng phải được tiến hành cùng một lúc với việc giảm phá rừng hiện có. Các chính 
sách tái sinh, trồng mới rừng và bảo vệ rừng hiện có cần phải tiến hành song song, bởi nếu chỉ 
tập trung vào việc tái sinh rừng mà không bảo vệ rừng hiện có thì giá trị đa dạng sinh học sẽ 
không thể phục hồi được. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào việc bảo vệ rừng hiện có mà không 
có chính sách tái sinh rừng thì cũng hạn chế tiềm năng lâu dài mà tái sinh có thể đem lại. 
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5.3 Xây dựng chiến lược tài chính và huy động nguồn vốn cho bảo vệ phát triển 
rừng

Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho ngành lâm nghiệp, một số bài học mà các nước thực hiện và 
Việt Nam có thể xem xét áp dụng bao gồm:
• Xây dựng cơ chế đầu tư và kêu gọi nguồn vốn phát triển rừng hiệu quả hơn. Các cơ kêu gọi đầu 

tư phải phù hợp với từng đối tượng. Ví dụ, việc tái sinh rừng ở các vùng suy thoái nghiêm trọng 
với khả năng đem lại kinh tế sẽ chỉ có thể được thực hiện với ngân sách của NGO và các chương 
trình CSR (Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp), trong khi những nơi có tiềm năng phục hồi rừng 
lớn với lợi nhuận cao sẽ dành cho các nhà đầu tư truyền thống bao gồm các tổ chức tài chính và 
ngân hàng thương mại 

• Quy định chi phí phát thải cao hơn nhiều lần so với các hình thức thân thiện môi trường (ví dụ: 
thuế môi trường, cơ chế thương mại phát thải)

• Hoàn thiện và mở rộng nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng 
• Xem xét xây dựng các chính sách mới liên quan đến xây dựng thị trường nội địa bán phát thải
• Mở rộng nguồn thu cho ngành lâm nghiệp thông qua các đóng góp vào ngành y tế
• Mở rộng thị trường các sản phẩm lâm nghiệp như các mặt hàng mĩ phẩm, thực phẩm chức năng 

và thức ăn từ rừng

Cũng theo Berg và Lingqvist (2019), 5 vấn đề mà các nhà nước và doanh nghiệp trong ngành lâm 
nghiệp cần làm từ 2020 trở đi là:
1. Quản lí hiệu quả các giai đoạn ngắn hạn đến trung hạn bất ổn trong thị trường các sản phẩm 

gỗ. Trong những năm qua thị trường gỗ và các sản phẩm gỗ đã chứng kiến nhiều biến động, 
đặc biệt khi ngành báo điện tử đã thay đổi nhiều sản phẩm giấy báo truyền thống hay các nhà 
sản xuất tại Châu Âu đã thay đổi công nghệ sản xuất và thay đổi máy móc để sản xuất các sản 
phẩm đóng gói hộp bìa. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị vốn để đối mặt với các giai đoạn biến 
động này. 

2. Xây dựng các giải pháp tối ưu hóa chi phí bỏ ra. Việc đầu tư công nghệ để giảm chi phí hoạt 
động cũng như tìm kiếm các nguồn cung ứng sản phẩm với chi phí rẻ hơn sẽ vẫn tiếp tục là 
chiến lược quan trọng hàng đầu cho các công ty sản xuất các sản phẩm gỗ. Ngành sản xuất 
giấy và các sản phẩm lâm nghiệp có thể giảm tới 15% chi phí hiện nay nếu áp dụng khoa học 
và công nghệ. 

3. Tìm kiếm các giá trị gia tăng và phát triển cho các sản phẩm gỗ trong bối cảnh kinh doanh 
thay đổi nhanh chóng và đa dạng. Việc tìm kiếm các kênh bán hàng không thuộc ngành lâm 
nghiệp, kết hợp kinh doanh với các ngành nghề khác như công nghệ thông tin, y tế và vận 
tải sẽ là điều cần thiết trong tương lai để đảm bảo và mở rộng thị trường các sản phẩm lâm 
nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp trên toàn cầu đang tập trung xây dựng các chiến lược phát 
triển kinh doanh, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm như giảm phát thải, đảm bảo an toàn 
hệ sinh thái để tạo ra sự khác biệt với từng sản phẩm của họ. Cả thế giới đang trong kỉ nguyên 
phát triển các sản phẩm sinh thái và những nghiên cứu trong ngành gỗ không phải là ngoại 
lệ. Những ứng dụng kết hợp công nghệ nano, công nghệ các-bon với các sản phẩm sợi gỗ, các 
phương pháp tách đường và các hoạt chất hóa học từ gỗ mà vẫn giữ gỗ đang được đầu tư rất 
bài bản ở nhiều nước. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là làm thế nào để các sản phẩm có nguồn gốc 
từ gỗ này có thể cạnh tranh về mặt giá cả với các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu hoặc từ các 
sản phẩm thay thế khác có giá thành rẻ hơn.

4. Đầu tư nhân lực và chất xám trí tuệ: các kĩ năng và chuyên môn cần xây dựng trong tương lai 
phát triển của ngành lâm nghiệp, bao gồm xây dựng các kịch bản và mô hình phát triển kinh 
tế online, các kĩ năng sáng tạo trong khoa học, công nghệ và thương mại hóa sản phẩm, ứng 
dụng số hóa trong mọi công đoạn từ sản xuất, vận chuyển, thương mại và bảo hành hàng hóa. 
Cần xây dựng đội ngũ có hiểu biết về chăm sóc khách hàng, có kĩ năng tốt về số hóa và các sản 
phẩm thân thiện đối với môi trường. Điều quan trọng là nhận định những thay đổi trong tương 
lai đặc biệt là tính cạnh tranh trong công việc. Theo nhiều tính toán cho tới nay, trên 60% các 
công việc trong ngành lâm nghiệp đã có thể thay thế bằng tự động và số hóa. Trong 15 năm 
tới đây, trên 30% công việc đang được làm thủ công có khả năng sẽ dần bị biến mất. 
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5. Đầu tư phát triển thương mại giá trị cao. Trong tương lai, các công ty sẽ không tập trung vào 
sản lượng và khối lượng bán ra mà tập trung vào giá trị sản phẩm tạo ra để tăng thu nhập từ 
giá trị gia tăng. 

5.4 Đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng khoa học kĩ thuật

Trong thời đại công nghệ số, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kĩ thuật phục vụ cho quản lí và bảo 
vệ rừng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lí bảo vệ rừng mà còn có thể tạo ra nguồn thu mới cho 
ngành lâm nghiệp. Đầu tư vào phát triển nguồn lực và mở rộng các lĩnh vực đào tạo đón kịp với xu 
thế thế giới sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành lâm 
nghiệp Việt Nam. 

5.5 Xác định vai trò và tính cạnh tranh của ngành lâm nghiệp Việt Nam để xây 
dựng chính sách phát triển phù hợp

Trong bối cảnh thị trường các sản phẩm gỗ thay đổi trong tương lai, xác định đâu là tính cạnh tranh 
và ưu thế của Việt Nam sẽ giúp Việt Nam xác định định hướng và đầu tư phát triển lâu dài.

5.6 Đưa nông-lâm kết hợp thành một biện pháp giúp đạt được mục tiêu quản lý 
rừng bền vững

Vai trò của NLKH đã được minh chứng trong việc gia tăng an ninh lương thực và cải thiện sinh kế 
và việc làm cho người dân sống trong và quanh rừng, qua đó hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; 
phục hồi đất khô hạn/sa mạc hóa; bảo tồn đa dạng sinh học; giảm thiểu và thích ứng với biến đổi 
khí hậu; bảo tồn nguồn nước và quản lý rừng bền vững. Việt Nam cần đưa NLKH thành một biện 
pháp giúp đạt được mục tiêu quản lý rừng bền vững. Việc thực hiện NLKH có thể tập trung ở những 
khu vùng đệm giữa rừng (tự nhiên) với đất nông nghiệp để cải thiện hệ sinh thái ở những khu vực 
này. Ngoài ra, NLKH cần được áp dụng ở những nơi đất đang suy thoái và sa mạc hóa để giúp khôi 
phục lại các diện tích đất này.



6 Phụ lục 

Các chính sách, chiến lược đã được tham khảo trong báo cáo này: 
• Luật Lâm Nghiệp Trung Quốc 2019, bắt đầu thực thi vào tháng 7 năm 2020 
• Chiến lược lâm nghiệp quốc gia Cam-pu-chia 2010- 2029
• Chiến Lược Lâm Nghiệp Scốt-len 2019- 2029
• Chiến lược Lâm nghiệp Phần Lan 2025: Hướng tới tăng trưởng phúc lợi
• Chiến lược Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp phần Lan tới năm 2030
• Chiến lược lâm nghiệp mới của EU: đối với rừng và ngành dựa vào tài nguyên rừng 2013- 2020
• Chương trình hành động lâm nghiệp khối G8 2002 (Mỹ, Italy, Nga, Nhật Bản, UK, Canada, Đức và 

Pháp)
• Luật Lâm nghiệp quốc gia của các 12 nước Châu Phi Sub-Saharan (Bénin, Burkina Faso, 

Cameroon, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Lesentine, Madagascar, Senegal, Tanzania và 
Zimbabwe)

• Chiến lược Tài chính Lâm nghiệp Quốc gia Thái Lan
• Chiến lược lâm nghiệp quốc gia Hung-ga-ry 2016-2030
• Chính sách lâm nghiệp quốc gia Rwanda 2017/ Chương trình chiến lược phát triển ngành lâm 

nghiệp Rwanda 2017- 2022 và Kế Hoạch quản Lý Rừng Rwanda 2017- 2026 
• Chiến lược lâm nghiệp bản địa Úc 2005
• Chiến lược quốc gia về lâm nghiệp cộng đồng Bhutan 2010 – 2020
• Chiến lược Lâm nghiệp New Zealand 2020-2050+
• Chiến lược lâm nghiệp và đa dạng sinh học Áo 2020+ 
• Kế hoạch Tài chính Lâm nghiệp quốc gia Hà Lan và đệ trình cấp tham chiếu rừng 2021 – 2025



7 Tài liệu tham khảo

Agroforestry Network. 2018a. “Achieving the Global Goals through Agroforestry.” 28.
Agroforestry Network. 2018b. Scaling up Agroforestry: Potential, Challenges and Barriers. A Review 

of Environmental, Social and Economic Aspects at the Farmer, Community and Landscape Levels. 
Stockholm, Swedden: Agroforestry Network, Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SLU 
Global, SwedBio, and Vi-skogen.

Anderson AB, May PH, and Balick MJ. 1991. The subsidy from nature: palm forests, peasantry, and 
development on an Amazon frontier. New York: Columbia University Press.

Angelsen A, and Wunder S. 2003. Exploring the forest–poverty link: key concepts, issues and research 
implications. CIFOR Occasional Paper Number 40. Bogor, Indonesia: Center for International 
Forestry Research. 

Anon. 1982. “What Is Agroforestry?” Agroforestry Systems 1(1):7–12.
Arets EJMM and Schelhaas M. 2019. National Forestry Accouting Plan: Submission of the 

Forest Reference Level 2021-2025 for the Netherlands. Ministerie LNV. https://english.
rvo.nl/sites/default/files/2019/12/National%20Forestry%20Accounting%20Plan.
pdf?fbclid=IwAR0yLOZYxkqKMTRL9tEBmNLrFBhDnJz91kzv5rk7LExIcMln1vodpDGFDyY

Arnold JEM. 2001. Forestry, poverty and aid. CIFOR Occasional Paper No. 33. Bogor, Indonesia: Center 
for International Forestry Research (CIFOR).

Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. n.d. 62 forest across Japan. Tokyo: 
Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. Accessed 15 November 2019. 
https://www.fo-society.jp/quarter/cn49/pg937.html.

Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. n.d. Forest Therapy Guide Training 
– Southern California-Spring 2020. Tokyo: Association of Nature and Forest Therapy Guides and 
Programs. https://www.natureandforesttherapy.org/event/southern-california-spring-2020.

Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. Tokyo: Association of Nature 
and Forest Therapy Guides and Programs. Accessed 15 November 2019. https://www.
natureandforesttherapy.org/.

Berg P và Lingqvist O. 2019. Pulp, paper, and packaging in the next decade: Transformational 
change. Ngày truy cập 8 tháng 5, 2020 tại https://www.mckinsey.com/industries/paper-
forest-products-and-packaging/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-
transformational-change

Besacier C. 2016. Forest and Landscape Restoration Financing: Joint discussion paper on 
sustainable financing for FLR. Policy brief for public policy makers (GM & FAO). Presented at the 
Regional Capacity Building Workshop, Bangkok, Thailand. https://www.cbd.int/doc/meetings/
ecr/ecrws-2016-02/other/ ecrws-2016-02-presentation-day5-01-en.pdf

BHP Billiton. 2016. BHP Billiton and IFC collaborate on new Forests Bond. Melbourne: BHP 
Billiton. Accessed 15 November 2019. https://www.bhp.com/media-and-insights/news-
releases/2016/10/bhp-billiton-and-ifc-collaborate-on-new-forests-bond

BiOStep. 2018. What is Bioeconomy? Ngày truy cập 8 tháng 5, 2020 tại http://www.bio-step.eu/
background/what-is-bioeconomy/

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Bhutan. 2010. Chiến lược quốc gia về lâm nghiệp cộng 
đồng - Con đường phía trước. http://dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2016/03/
Community-Forestry-Strategy.pdf?fbclid=IwAR1H9U2UZlNa9LSKsTj3_
rNRnaW0yYjQa9VClWFj1aPZUHeSxdUihpmCQ8A

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan. 2019. Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia Phần Lan 
2025: Hướng tới tăng trưởng phúc lợi. https://mmm.fi/documents/1410837/2000444/
Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf/9e32e0b9-ee2a-b906-8222-
8c3a7df5f7d0/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/National%20Forestry%20Accounting%20Plan.pdf?fbclid=IwAR0yLOZYxkqKMTRL9tEBmNLrFBhDnJz91kzv5rk7LExIcMln1vodpDGFDyY
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/National%20Forestry%20Accounting%20Plan.pdf?fbclid=IwAR0yLOZYxkqKMTRL9tEBmNLrFBhDnJz91kzv5rk7LExIcMln1vodpDGFDyY
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/National%20Forestry%20Accounting%20Plan.pdf?fbclid=IwAR0yLOZYxkqKMTRL9tEBmNLrFBhDnJz91kzv5rk7LExIcMln1vodpDGFDyY
https://www.fo-society.jp/quarter/cn49/pg937.html
https://www.natureandforesttherapy.org/event/southern-california-spring-2020
https://www.natureandforesttherapy.org/
https://www.natureandforesttherapy.org/
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-transformational-change
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-transformational-change
https://www.mckinsey.com/industries/paper-forest-products-and-packaging/our-insights/pulp-paper-and-packaging-in-the-next-decade-transformational-change
https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2016/10/bhp-billiton-and-ifc-collaborate-on-new-forests-bond
https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2016/10/bhp-billiton-and-ifc-collaborate-on-new-forests-bond
http://www.bio-step.eu/background/what-is-bioeconomy/
http://www.bio-step.eu/background/what-is-bioeconomy/
http://dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2016/03/Community-Forestry-Strategy.pdf?fbclid=IwAR1H9U2UZlNa9LSKsTj3_rNRnaW0yYjQa9VClWFj1aPZUHeSxdUihpmCQ8A
http://dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2016/03/Community-Forestry-Strategy.pdf?fbclid=IwAR1H9U2UZlNa9LSKsTj3_rNRnaW0yYjQa9VClWFj1aPZUHeSxdUihpmCQ8A
http://dofps.gov.bt/wp-content/uploads/2016/03/Community-Forestry-Strategy.pdf?fbclid=IwAR1H9U2UZlNa9LSKsTj3_rNRnaW0yYjQa9VClWFj1aPZUHeSxdUihpmCQ8A
https://mmm.fi/documents/1410837/2000444/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf/9e32e0b9-ee2a-b906-8222-8c3a7df5f7d0/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/2000444/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf/9e32e0b9-ee2a-b906-8222-8c3a7df5f7d0/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf
https://mmm.fi/documents/1410837/2000444/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf/9e32e0b9-ee2a-b906-8222-8c3a7df5f7d0/Brochure_National_Forest_Strategy_2025_updated_version.pdf


Chuẩn bị cho Việt Nam sẵn sàng với luật chơi mới trên thị trường quốc tế   57

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan. n.d. Chiến lược tới năm 2030. https://mmm.fi/
documents/1410837/1708297/Ministry+of+Agriculture+and+Forestry%27s+Strategy+2030/
d2c8f012-b2a8-74ea-ca9c-55bf043be6a5/
Ministry+of+Agriculture+and+Forestry%27s+Strategy+2030.pdf.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Cam-pu-chia. 2010. Chương trình Lâm nghiệp Quốc gia 
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Sự phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp toàn cầu giai đoạn 2020- 2050 phụ thuộc rất nhiều vào định hướng 
phát triển chính sách ngành tại của từng quốc gia. Báo cáo này rà soát báo cáo của Liên hợp quốc, báo cáo của 
các nhà tài trợ, các dự báo của các nhà khoa học và chiến lược và chính phát triển lâm nghiệp của 53 nước trên thế 
giới  nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho Tổng Cục Lâm Nghiệp trong quá trình xây dựng Chiến lược Phát triển 
lâm nghiệp Việt Nam 2021- 2030, tầm nhìn 2050. 

Xem xét các xu thế không những có thể giúp Việt Nam tiệm cận với những gì đang được xây dựng và tiến hành 
trên thế giới mà còn mở ra những cánh cửa mới cho tìm kiếm nguồn thu mới cho ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, để 
thực hiện được chính sách nói trên cần có hành lang pháp lí, xây dựng năng lực cho các bên có liên quan ngay từ 
bây giờ. Ngoài ra cần tiến hành các nghiên cứu xác định tiềm năng và tác động của chính sách này tới kinh tế, diện 
tích và chất lượng rừng của Việt Nam để cung cấp các thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách trong 
thời gian tới. Phát triển chính sách dựa trên thế mạnh sẵn có đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho Việt Nam trong việc 
tham gia vào các thị trường mới trong tương lai sẽ giúp ngành lâm nghiệp ngày càng vững mạnh.

Các báo cáo chuyên đề của CIFOR bao gồm các kết quả nghiên cứu sơ bộ hoặc nâng cao về các vấn đề về rừng 
ở các khu vực nhiệt đới và cần được công bố vào thời điểm thích hợp để tạo ra và thúc đẩy các cuộc thảo 
luận. Nội dung báo cáo đã được rà soát nội bộ nhưng chưa trải qua quá trình bình duyệt từ các chuyên gia 
bên ngoài tổ chức.

Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) 
CIFOR thúc đẩy sự phồn vinh của nhân loại, cải thiện bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua 
tiến hành các nghiên cứu sáng tạo, nâng cao năng lực của các bên đối tác, tích cực tham gia đối thoại với các 
bên liên quan để hỗ trợ định hình chính sách và thực tiễn tác động tới rừng và con người. CIFOR là tổ chức 
nghiên cứu thuộc liên minh CGIAR và chủ trì các chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông 
lâm kết hợp (FTA). Trụ sở chính của CIFOR đặt tại Bogor, Indonesia và các văn phòng của CIFOR có mặt tại 
Nairobi, Kenya; Yaounde, Cameroon; Lima, Peru và Bonn, Germany.

DOI: 10.17528/cifor/007717

Chương trình nghiên cứu của CGIAR về Rừng, Cây gỗ và Nông lâm kết hợp (FTA) là chương trình 
phát triển nghiên cứu lớn nhất thế giới nhằm nâng cao vai trò của rừng, cây gỗ và nông lâm kết hợp 
với mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo lương thực để ứng phó với biến đổi khí hậu. CIFOR 
chủ trì các nghiên cứu FTA trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Bioversity International, CATIE, 
CIRAD, INBAR, ICRAF và TBI.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ đối tác CGIAR: cigar.org/funders/
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