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Chương 4 

VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NGÀNH LÂM NGHIỆP  
TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC 

Phạm Thu Thủy 

Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) 

4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với nhu cầu ngày càng tăng từ dân số dự kiến đạt 9 tỷ người vào 

năm 2050, đảm bảo rằng tất cả mọi người và mọi quốc gia đều được 

tiếp cận với thực phẩm đầy đủ và bổ dưỡng được sản xuất theo 

phương thức bền vững về mặt môi trường, kinh tế, văn hóa và xã hội 

là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỉ 21 (Vinceti, 2013). 

An ninh lương thực được đảm bảo khi tất cả mọi người ở mọi thời 

điểm, được tiếp cận về mặt thể chất và kinh tế với thực phẩm đầy đủ, 

an toàn và bổ dưỡng để đáp ứng nhu cầu ăn uống và sở thích thực 

phẩm của họ để có một lối sống năng động và lành mạnh (WFS, 

1996). Một quốc gia vẫn có thể được coi là có tình trạng bất ổn an 

ninh lương thực ngay cả trong trường hợp có đủ lương thực nhưng 

người nghèo không thể tiếp cận được. Đánh giá tác động môi trường 

của các hệ thống lương thực khác nhau trong tương lai là rất quan 

trọng để xây dựng các chiến lược đảm bảo cung ứng lương thực một 

cách bền vững (Theurl và cộng sự, 2020). Dựa vào nhu cầu lương 

thực của con người và vật nuôi cho đến năm 2050 trên toàn cầu, nhiều 

nhà khoa học đã tính toán lượng phát thải trong tương lai để đảm bảo 

nguồn cung ứng lương thực trong lĩnh vực nông nghiệp (không bao 
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gồm thay đổi mục đích sử dụng đất) có thể lên đến 12,5 Gt CO2/năm 

(Theurl và cộng sự, 2020). Việc đảm bảo hệ thống lương thực toàn 

cầu hiện nay cũng là nguyên nhân chính dẫn đến phá rừng, suy thoái 

rừng và tăng lượng phát thải. Điều này gây ra nhiều lo ngại trên toàn 

cầu về việc làm thế nào để hài hòa hóa giữa an ninh lương thực và 

giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng đất. Trong các 

tranh luận và thảo luận này, vai trò của rừng và ngành lâm nghiệp 

được đặc biệt chú trọng (Uiso và John, 1996; Mapolu, 2002). Tuy 

nhiên, những kiến thức nền tảng và sự hiểu biết của các bên, đặc biệt 

là các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam về vai trò của 

rừng và ngành lâm nghiệp trong việc đảm bảo an ninh lương thực còn 

hạn chế. Dựa trên việc rà soát tài liệu thứ cấp, nhóm tác giả thảo luận 

về giá trị mà rừng đem lại trong việc đảm bảo an ninh lương thực trên 

toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời đưa ra các kiến 

nghị và giải pháp về chính sách để Việt Nam có thể vừa đạt cả mục 

tiêu môi trường và an sinh xã hội cho người dân. 

4.2. VAI TRÒ CỦA RỪNG TRONG ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC 

Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lương thực, 

đảm bảo dinh dưỡng, đem lại các giá trị bảo tồn văn hóa và thu nhập 

cho người dân trên toàn cầu (Temu và Msanga, 1994; Härkönen và 

Vainio-Mattila, 1998; Kajembe và cộng sự, 2000; Ruffo và cộng sự, 

2002; Nyambo và cộng sự, 2005; Caspersen và cộng sự, 2018, Miller 

và cộng sự, 2020; Chamberlain, 2020). Các nhà lãnh đạo châu Á cũng 

đã thừa nhận sự cần thiết của rừng đối với an ninh lương thực, phát 

triển kinh tế và hỗ trợ cộng đồng địa phương tại châu lục này 

(Guerrero và cộng sự, 2015). Các loại trái cây, rau, nấm, thịt thú rừng, 

cá, các loại hạt, côn trùng, hoa, thân, rễ, lá và củ đã góp phần đa dạng 

và đảm bảo dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của nhiều cộng đồng địa 

phương và những đô thị sống gần rừng theo mùa (Jamnadass và cộng 
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sự, 2015). Ước tính khoảng 53% lượng trái cây có sẵn để tiêu thụ trên 

toàn cầu được sản xuất trong hệ sinh thái rừng và nông lâm kết hợp 

(Power và cộng sự, 2013). Rừng cũng đã giúp giải quyết sự thiếu hụt 

dinh dưỡng của nhiều cộng đồng nghèo, đặc biệt là bổ sung dinh 

dưỡng trong thời gian giữa hai vụ mùa hoặc trong trường hợp nhiều 

loại cây nông nghiệp chỉ có theo mùa (Vinceti, 2008; Ruffo và cộng 

sự, 2002; Msuya và cộng sự, 2004). Theo các cơ quan y tế, rừng cung 

cấp 15% lượng trái cây và rau quả, 106% đối với thịt và cá (Rowland 

và cộng sự, 2017). Việc các cộng đồng sống quanh rừng chủ yếu thu 

nhặt củi để nấu thức ăn chín cũng là một thành phần quan trọng trong 

yếu tố dịch tễ và từ đó đảm bảo sức khỏe của con người (Power và 

cộng sự, 2013; Jamnadass và cộng sự, 2015). Nhiều nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng, nhờ có việc thu hoạch các sản phẩm lâm sản, người dân có 

nguồn thu để mua các loại thực phẩm khác (Ruffo và cộng sự, 2002) 

và trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như hạn hán, đói kém, chiến 

tranh, đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu (Vinceti, 2008). 

Người dân có nguồn dinh dưỡng từ rừng để đối mặt với sự thiếu hụt 

lương thực do đóng cửa kinh tế và mất việc làm. Hệ thống nông lâm 

kết hợp cũng hỗ trợ việc cung cấp thức ăn cho động vật thịt và sữa, và 

phân bón xanh để hỗ trợ sản xuất cây trồng (Jamnadass và cộng sự, 

2015). Đa dạng sinh học của rừng cũng giúp sự vững bền của ngành 

nông nghiệp, đặc biệt thúc đẩy và cung ứng các loại dịch vụ môi 

trường như thụ phấn, cung cấp nước, cải thiện độ màu mỡ của đất và 

nguồn gen, từ đó nâng cao sản lượng lương thực (Sène, 2000; Power 

và cộng sự, 2013; Jamnadass và cộng sự, 2015). 

Thống kê hàng năm, có khoảng 3,1 triệu trẻ em trên thế giới qua 

đời vì đói và suy dinh dưỡng đã gây ra các vấn đề về phát triển vận 

động và nhận thức, dẫn đến hiệu quả giáo dục kém và năng suất làm 

việc hạn chế sau này trong cuộc sống của nhiều trẻ em khác 

(Rasolofoson và cộng sự, 2020). Đảm bảo và bổ sung dinh dưỡng cho 
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phụ nữ và trẻ em được coi là một trong chính sách quan trọng của 

nhiều quốc gia (Bronwen và cộng sự, 2013). Phụ nữ và người nghèo 

có thể tiếp cận thực phẩm rừng về mặt kinh tế và dinh dưỡng (Ogle, 

1996; Kilonzo, 2009). Một nghiên cứu tiến hành trên 25 quốc gia trên 

thế giới đã chỉ ra khi người dân có điều kiện tiếp cận với tài nguyên 

rừng, tình trạng thấp còi ở trẻ em giảm trung bình ít nhất 7,11% mỗi 

năm (Rasolofoson và cộng sự, 2020). Okia và cộng sự (2019) cũng chỉ 

ra rằng các quốc gia nào có độ che phủ rừng càng cao và người dân có 

điều kiện tiếp xúc với tài nguyên rừng, các quốc gia đó có các chỉ số 

dinh dưỡng cần thiết cao hơn so với các quốc gia khác. Thực phẩm từ 

rừng hiện cũng đang cung cấp 93% lượng vitamin A hàng ngày cần 

thiết của phụ nữ và trẻ em trong các cộng đồng nông thôn sống phụ 

thuộc vào rừng tại nhiều quốc gia châu Phi, trong đó có Cameroon 

(Fungo và cộng sự, 2016a; Fungo và cộng sự, 2016b; Rasolofoson và 

cộng sự, 2020). Ở Lào, thực phẩm hoang dã được 80% dân số tiêu thụ 

hàng ngày và tương tự ở Campuchia, 50-70% thịt và rau được tiêu thụ 

là từ rừng (Guerrero và cộng sự, 2015). Tại Nigeria, các sản phẩm lâm 

sản ngoài gỗ xuất hiện trong bữa ăn của 47 triệu các hộ gia đình với tỷ 

lệ 43,20% (Chukwuone và Okeke, 2012). Tại châu Âu và châu Phi, 

các loại quả dại ăn được là một trong những loại lâm sản ngoài gỗ 

được sử dụng rộng rãi nhất và là nguồn dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh 

và thu nhập quan trọng cho người dân (Sardeshpande và Shackleton, 

2019). Trái cây từ rừng cũng có chứa các axit hữu cơ quan trọng như 

malic, citric và tartaric rất quan trọng cho sức khỏe con người 

(Kochhar, 1981). Ngoài ra, các loài quả và rau rừng thường chứa các 

hoạt chất lên men và hợp chất prebiotic thu hút và kích thích sự phát 

triển của probiotics rất có lợi cho sức khỏe con người cũng như phòng 

chống một số bệnh (Das và cộng sự, 2016). 

Đối với các cư dân thành thị, nhu cầu ăn thực dưỡng, ăn chay với 

chế độ ăn bền vững hướng tới xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe 

môi trường, nâng cao phúc lợi và sức khỏe con người, nâng cao sinh 
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kế bền vững, bảo tồn di sản văn hóa, củng cố mạng lưới thực phẩm địa 

phương, trước bối cảnh nhu cầu lương thực ngày càng tăng và tình 

trạng khan hiếm lương thực do thời tiết, ngày càng được ưa chuộng 

(Ruffo và cộng sự, 2002; Vinceti, 2013). Ngoài việc cung cấp các loài 

thực vật, rừng còn là nơi cung cấp nguồn thịt chính từ động vật hoang 

dã, dinh dưỡng và thu nhập cho nhiều địa phương trên thế giới 

(Wicander và Coad, 2015; Alves và van Vliet, 2018). Ngoài ra, côn 

trùng được coi là món ngon (ví dụ có 470 loài côn trùng được ăn ở 

châu Phi), và thực tế chứng minh hàm lượng vi chất và dinh dưỡng đa 

lượng của côn trùng rất cao có thể so sánh được và đôi khi cao hơn so 

với thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Sản xuất côn trùng hiện 

đang được coi là ngành công nghiệp mới tại nhiều quốc gia (ví dụ: 

Thái Lan, Campuchia) để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi 

khí hậu và cải thiện đa dạng sinh học đóng góp vào an ninh lương 

thực (Kelemu và cộng sự, 2015; Imathiu, 2020). 

Tại Việt Nam, rừng và các sản phẩm từ rừng cũng đóng vai trò 

quan trọng trong đảm bảo dinh dưỡng và sinh kế của người dân (Dang 

và Tran, 2006). Tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, người dân hiện thu 

hoạch trên 100 loài thực vật để dùng cho bữa ăn hàng ngày và bán ra 

ngoài (Dinh và cộng sự, 2012). Tại vùng Tây Bắc, người H’mong 

đang dùng tối thiểu 249 loài cây vừa để dùng cho bữa ăn, chữa bệnh 

và tạo ra nguồn thu nhập (Dao và Holscher, 2018). Tại đồng bằng 

sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên, các loại rau dại từ rừng đóng 

góp đáng kể vào lượng vi chất dinh dưỡng tổng thể, chủ yếu là lượng 

hấp thụ caroten, vitamin C và canxi cho phụ nữ ở các khu vực này 

(Britta và cộng sự, 2001). Việc thu hái và bán các loại lâm sản ngoài 

gỗ như măng, cỏ lau và rau rừng đã giúp người dân vượt qua tình 

trạng thiếu lương thực trầm trọng tại nhiều địa phương tại Việt Nam 

(Jakobsen, 2006). Vùng cao phía bắc Việt Nam có sự phát triển nhanh 

chóng của thị trường hàng hóa cho nhiều loại lâm sản đặc biệt như cây 
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thảo quả đen (Amomum aromaum), nay là nguồn thu nhập chủ đạo 

cho nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số ở vùng cao này (Claire và 

Sarah, 2013). 

4.3. CHUỖI GIÁ TRỊ CÁC SẢN PHẨM TỪ RỪNG 

Ước tính các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ đã đóng góp 25% thu 

nhập của gần một tỷ người trên toàn cầu (Guerrero và cộng sự, 2015). 

Một nghiên cứu khác ở 24 quốc gia trên toàn cầu cũng cho thấy 

khoảng 55% hộ gia đình nông thôn tại 24 quốc gia này có thu nhập từ 

mức trung bình đến mức khá giả nhờ có tiếp cận và thu nhập từ rừng 

(Hickey và cộng sự, 2016). Các sản phẩm từ rừng còn được sử dụng 

để phát triển các loại thuốc chữa bệnh và có khả năng đem lại giá trị 

lớn lên tới 9.5 triệu USD/năm, như trong trường hợp của miền nam 

Cameroon (Ingram và cộng sự, 2017). 

Chuỗi giá trị liên quan đến các sản phẩm từ rừng bao gồm người 

khai thác quy mô nhỏ, thương nhân, vận chuyển, nhà xuất khẩu và 

người tiêu dùng. Rừng cung cấp nhiều chuỗi giá trị sản phẩm và 

trong mỗi chuỗi giá trị này, có nhiều bên có liên quan tham gia với 

mức độ phụ thuộc và ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, Gnetum - một 

loại rau rừng là thực phẩm quan trọng cho người dân châu Phi, và đã 

tạo ra nguồn thu 1.268 USD/năm cho các hộ gia đình bán lẻ (đóng 

góp 75% trong tổng thu nhập của họ) nhưng lại tạo ra nguồn thu 

7.000 USD của các nhà xuất khẩu (chiếm 58% thu nhập hàng năm) 

(Ingram và cộng sự, 2012). Điều đáng nói là giá trị tạo ra bởi người 

thu thập và bán lẻ sản phẩm này tại các nơi gần rừng rất thấp trong 

khi người bán sống xa rừng lại có giá trị thu nhập rất cao từ việc bán 

các sản phẩm từ rừng (Ingram và cộng sự, 2012). Giá trị của sản 

phẩm bán ra cũng phụ thuộc vào phương thức tổ chức và xuất khẩu. 
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Tại châu Phi, các nhà buôn rau rừng của Nigeria có thu nhập gấp đôi 

so với các nhà buôn của Cameroon khi họ biết đầu tư bài bản và tổ 

chức chuỗi giá trị của mình có hệ thống (Ingram và cộng sự, 2012). 

Đối với chuỗi giá trị sản phẩm thịt rừng trên toàn cầu, người đi săn, 

trung bình, thu được lợi nhuận cao hơn những người buôn bán bởi 

những người này chịu chi phí vận chuyển, tiền phạt và hối lộ cao 

nhất (Van Vliet và cộng sự, 2019). 

Tại Việt Nam, các bên liên quan chính trong chuỗi giá trị lâm sản 

ngoài gỗ được xác định là: người thu gom, thương nhân địa phương, 

người bán phân phối, người trung gian và người bán buôn (Ngansop 

và cộng sự, 2019). Do tổ chức thu gom kém, khả năng tiếp cận thông 

tin thị trường thấp, khả năng thương lượng giá thấp, thiếu kho chứa và 

phương tiện sấy khô, môi trường xung quanh nghèo đói ở các vùng 

nông thôn cũng như sức mua cao của những người bán buôn can thiệp 

vào giá trị chuỗi, người thu gom sống gần rừng lại là người ít được 

hưởng lợi và có thu nhập ít nhất từ chuỗi giá trị này (Ngansop và cộng 

sự, 2019). 

Quyết định có trồng và tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm lâm 

sản ngoài gỗ tại Việt Nam phụ thuộc vào kinh nghiệm sản xuất lâm 

nghiệp, số lượng lao động của gia đình, thu nhập từ nông nghiệp, thu 

nhập từ gỗ, thu nhập bình quân đầu người, nguồn tài chính hiện có hay 

khả năng có thể vay ngân hàng, khoảng cách giữa các rừng, trình độ 

học vấn và năng lực cũng như khoảng cách từ nhà tới rừng. Trong các 

sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ từ rừng, nguồn thu từ thảo dược đóng 

góp lớn nhất sau đó là các sản phẩm từ rừng tạo ra thực phẩm, dầu và 

nhựa. Một đặc điểm quan trọng của chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ của 

Việt Nam đó là phần lớn trong số họ đều các hộ gia đình nghèo và tỷ 

lệ lao động nữ cao (Dang và Tran, 2006). 
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4.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHO VIỆC THÚC ĐẨY CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN 
RỪNG NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC 

Tại nhiều quốc gia, thu hái và sử dụng các sản phẩm thực phẩm 

từ rừng được coi là một chiến lược xóa đói giảm nghèo (Ogle, 1996; 

Arnold và Bird, 1999; Cavendish, 2000; Maharjani và Chettri, 2006), 

thích ứng với đói nghèo trong bối cảnh nhu cầu lương thực ngày càng 

tăng và tình trạng khan hiếm lương thực do thời tiết (Ruffo và cộng 

sự, 2002; Kilonzo, 2009). Ngoài việc tăng cường an ninh lương thực, 

các loại thực phẩm rừng bản địa có ý nghĩa văn hóa to lớn đối với 

người dân nông thôn ở các nước đang phát triển (Kwesiga và 

Mwanza, 1994; Msuya và cộng sự, 2003). 

Rừng có tiềm năng và khả năng lớn trong việc giải quyết vấn đề 

biến đổi khí hậu, mở rộng hệ thống lương thực và chuyển đổi sang nền 

kinh tế sinh học (Chamberlain và cộng sự, 2020). Người dùng trên 

toàn cầu hiện đang hướng tới chọn lựa các sản phẩm sinh thái, có lợi 

cho sức khỏe và lĩnh vực làm đẹp đã biến ngành công nghiệp thực 

phẩm và làm đẹp từ các sản phẩm từ rừng trở thành ngành công 

nghiệp có giá trị hàng tỷ USD, khiến các chính phủ và khối doanh 

nghiệp ngày càng quan tâm hơn tới lĩnh vực này (Phạm và cộng sự, 

2019; Chamberlain và cộng sự, 2020). Mối quan tâm và sự hiểu biết 

của cộng đồng thế giới về hàm lượng dinh dưỡng từ các loại thực 

phẩm từ rừng cũng đang ngày càng gia tăng (Maharjani và Khatri-

Chettri 2006). Các quốc gia ngày càng thắt chặt hơn các chính sách về 

bảo vệ phát triển rừng, tìm nguồn thu mới bền vững cho ngành lâm 

nghiệp, trong đó có đi tìm giải pháp nâng cao đóng góp của ngành lâm 

nghiệp vào đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra, các kiến thức bản 

địa và kiến thức khoa học đã được tổng hợp trong nhiều chương trình 

nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Tất cả các yếu tố này tạo ra điều kiện 

thuận lợi cho ngành lâm nghiệp phát triển và đóng góp nhiều hơn 

trong việc đảm bảo an ninh lương thực. 
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Việc đảm bảo và nâng cao vai trò của rừng trong việc đảm bảo an 

ninh lương thực trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng còn 

gặp nhiều thách thức. 

Thứ nhất, mặc dù rừng đang cung ứng và đảm bảo nguồn lương 

thực, dinh dưỡng, thuốc men và nguồn thu nhập cho người dân, việc 

dân số tăng lên và quá trình mở rộng diện tích đô thị, nhu cầu thị 

trường nông sản gia tăng, nhu cầu săn bắn động vật hoang dã không 

bền vững đã dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng, gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến an ninh lương thực lâu dài của cộng đồng và các 

mục tiêu bảo tồn động vật hoang dã (Ruffo và cộng sự, 2002; 

Walelign và cộng sự, 2019; Okia và cộng sự, 2019). Thiếu các giải 

pháp tạo ra sinh kế thay thế bền vững cho người nghèo, sức ép của 

con người ngày càng gia tăng đối với tài nguyên thiên nhiên và tần 

suất các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã làm gia tăng sự phụ thuộc 

của các hộ gia đình nông thôn vào tài nguyên rừng để đảm bảo an ninh 

lương thực (Idowu, 2009; Hughes, 2009). 

Thứ hai, việc khai thác rừng không bền vững, thu mua thương 

mại các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ thiếu kiểm soát có thể làm suy 

giảm trầm trọng số lượng loài và quần thể các loại động thực vật trong 

các khu rừng của Việt Nam (Dang và Tran, 2006; Schabel, 2010, Dinh 

và cộng sự, 2012). Việc săn bắt và buôn bán động vật hoang dã vẫn 

diễn ra phổ biến ở Việt Nam gắn liền vào thói quen văn hóa và kinh tế 

đã dẫn tới sụt giảm đa dạng sinh học của rừng (Douglas và Nguyễn, 

2013). Hơn nữa, thực thi pháp luật kém hiệu quả và sự thiếu vắng của 

các hệ thống giám sát và theo dõi thường xuyên việc buôn bán động 

thực vật hoang dã trái phép (Van Vliet và cộng sự, 2019) càng dẫn tới 

suy giảm nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của các sản phẩm 

mà rừng đem loại cho loài người. 

Thứ ba, vai trò của các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ chưa được ghi 

nhận đầy đủ và do vậy hầu như không xuất hiện trong các kế hoạch an 
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ninh lương thực hoặc các mô hình thử nghiệm, quy hoạch sử dụng đất 

cũng như không nhận được chính sách cơ chế khuyến khích đầu tư, 

tiếp cận thị trường và áp dụng công nghệ để phát triển (Guerrero và 

cộng sự, 2015). Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trước đây ghi nhận vai 

trò của rừng trong việc đảm bảo an ninh lương thực tại Việt Nam, các 

nghiên cứu này còn hạn chế, chưa được hệ thống hóa và đưa vào 

chính sách cụ thể (Van Vliet và cộng sự, 2019) hoặc thậm chí còn 

chưa được điều tra và ghi nhận trong các số liệu thống kê chính thức 

(Chamberlain và cộng sự, 2020). Tầm quan trọng của rừng trong việc 

bảo vệ sản xuất nông nghiệp thông qua việc điều chỉnh các dịch vụ hệ 

sinh thái như nước sạch, bảo vệ đất và điều hòa khí hậu đã được ghi 

nhận rõ ràng, tuy nhiên những đóng góp của rừng và cây cối trong 

việc cung cấp lương thực cho nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng của 

con người vẫn chưa được đánh giá và ghi nhận đầy đủ (Chamberlain 

và cộng sự, 2020). Sự hiểu biết của các bên có liên quan về tiềm năng 

và vai trò của rừng, ảnh hưởng của các loại hình canh tác (trong đó có 

rừng và nông lâm kết hợp) đối với an ninh lương thực cũng hạn chế do 

vậy các chính sách của ngành lâm nghiệp và chính sách an ninh lương 

thực thường bỏ qua vai trò quan trọng này của rừng (Jamnadass và 

cộng sự, 2015). Cần xây dựng các hệ thống theo dõi giám sát, đánh 

giá lĩnh vực này và có thêm các nghiên cứu giải quyết vấn đề cụ thể 

lồng ghép vai trò của rừng vào chính sách an ninh lương thực và giải 

quyết các hậu quả của COVID-19 gây ra. 

Thứ tư, năng lực của các bên có liên quan trong chuỗi giá trị các 

sản phẩm lâm sản và lâm sản ngoài gỗ của các nước phát triển và Việt 

Nam còn yếu. Thực phẩm rừng ít được quan tâm nghiên cứu, thương 

mại hóa và tiếp thị kém, thiếu khung chính sách hiệu quả để khai thác 

tiềm năng của rừng (Idowu, 2009). Trình độ chế biến các sản phẩm từ 

rừng của các bên liên quan cũng còn yếu và đầu ra sản xuất thường có 

chất lượng thấp (Caspersen và cộng sự, 2018), do vậy ảnh hưởng tới 
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giá thành và thị trường tiếp cận. Các thách thức cho chuỗi giá trị chính 

của lâm sản ngoài gỗ trên toàn cầu và Việt Nam bao gồm đảm bảo 

tránh các tác động tiêu cực đối với phụ nữ, các bên tham gia vào chuỗi 

giá trị lâm sản thiếu kiến thức, kỹ năng chung trong việc thu thập và 

chế biến sản phẩm và thiếu thông tin về xu hướng thị trường (Okia và 

cộng sự, 2019). 

Thứ năm, mối liên hệ giữa động vật hoang dã và các loại bệnh 

truyền nhiễm có thể lây sang người cũng là một vấn đề cần nhiều các 

nghiên cứu chứng minh (Kelemu và cộng sự, 2015). Các dịch bệnh 

truyền nhiễm có liên quan đến động vật hoang dã thường có xuất phát 

từ việc môi trường sinh thái ngày càng bị thu hẹp, diện tích rừng bị 

mất nhanh chóng và sự thiếu hiểu biết của các bên có liên quan về yếu 

tố dịch tễ. Do vậy, cần có nhiều nghiên cứu tương lai để giải quyết lỗ 

hổng kiến thức này. 

4.5. THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN 

Trước vai trò quan trọng của rừng trong việc đảm bảo an ninh 

lương thực trên toàn cầu, các quốc gia nên ghi nhận vai trò và đóng 

góp của của ngành lâm nghiệp trong các chính sách phát triển quốc 

gia và quốc tế (Jamnadass và cộng sự, 2015). 

Đối với chính sách trong tương lai của ngành lâm nghiệp, cần xây 

dựng các mô hình và đảm bảo tài chính bền vững cho các mô hình 

quản lý rừng cảnh quan kết hợp đa mục đích gắn liền với đa dạng sinh 

học rừng (Vinceti và cộng sự, 2013; Van Vliet và cộng sự, 2019). 

Chính phủ Việt Nam cũng cần xây dựng các kế hoạch, chính sách và 

chiến lược hỗ trợ người dân vay vốn ngân hàng lãi suất thấp; nâng cao 

năng lực cho người dân để phát triển từng loại lâm sản ngoài gỗ phù 

hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng (Nguyễn và cộng sự, 2020). 

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh lương thực, ngoài việc thực thi các 
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chính sách lâm nghiệp bền vững Chính phủ Việt Nam cần có các 

chính sách đi kèm và chiến lược truyền thông nhằm điều chỉnh khẩu 

phần ăn, thành phần và số lượng thức ăn của con người chăn nuôi để 

có sự cân bằng trong dinh dưỡng và hệ sinh thái, đồng thời giảm phát 

thải khí phát kính từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp (Theurl và 

cộng sự, 2020). Trong thực tế, các mô hình nuôi động vật hoang dã tại 

các trang trại đóng góp một phần không nhỏ vào phát triển kinh tế 

quốc gia và tạo ra nguồn lực tài chính chủ đạo cho các hoạt động bảo 

tồn động vật hoang dã ngoài tự nhiên. Trong khi phần lớn các quốc 

gia đều tính đến giải pháp đóng cửa thị trường buôn bán thịt từ động 

vật rừng, nhiều học giả quốc tế đã cảnh báo chính sách đóng cửa trang 

trại động vật hoang dã này cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối 

cảnh cụ thể, có tính đến sự khác biệt về thị trường mở hay thị trường 

bất hợp pháp, sự kết nối từ chuỗi thương mại địa phương đến quốc tế, 

và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng cung - cầu (Van Vliet và cộng 

sự, 2019). Thiết lập các hệ thống theo dõi, giám sát và báo cáo về tài 

nguyên rừng và vai trò của rừng trong việc đảm bảo an toàn an ninh 

lương thực; sử dụng khoa học công nghệ cũng là ưu tiên cần phải 

được xem xét và thực thi bởi các chính phủ (Guerrero và cộng sự, 

2015). Để đạt được các mục tiêu giảm suy dinh dưỡng toàn cầu, các 

ưu tiên không chỉ nên tập trung cho lĩnh vực y tế, phát triển, giáo dục 

và nông nghiệp, mà còn đối với những người làm việc trong lĩnh vực 

lâm nghiệp và bảo tồn (Powell và cộng sự, 2013). 

Cần có nhiều nghiên về các loại thực phẩm từ rừng để đánh giá 

mức độ đóng góp của chúng đối với an ninh lương thực hộ gia đình và 

đảm bảo tính bền vững của chúng (Tuli và cộng sự, 2010). Nhiều 

nghiên cứu cũng chỉ ra sự cần thiết trong việc nâng cao nhận thức và 

tích hợp tốt hơn thông tin và kiến thức về thực phẩm rừng bổ dưỡng 

vào các chiến lược và chương trình dinh dưỡng quốc gia (Vinceti và 

cộng sự, 2013) và tiến hành nghiên cứu tìm hiểu về cấu trúc văn hóa 
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hình thành niềm tin, thái độ và hành vi của người dùng tính đến các 

đặc điểm địa phương, quốc tế, nông thôn, thành thị, truyền thống, 

phương Tây (Van Vliet và cộng sự, 2019) để xây dựng các chương 

trình truyền thông và các chính sách can thiệp hiệu quả. 

Hiện nay kiến thức và tài liệu khoa học về các quả dại ăn được 

còn hạn chế và phần lớn báo cáo mô tả về loài thực vật và phân loại, 

với tương đối ít nghiên cứu về sinh thái, kinh tế và bảo tồn các loài 

này. Cần có nhiều nghiên cứu và hoạch định chính sách nhằm thúc 

đẩy quản lý và sử dụng bền vững các loại lâm sản cũng như bảo tồn đa 

dạng sinh học và môi trường sống của chúng sau này (Sardeshpande 

và Shackleton, 2019). Ngoài ra, các nghiên cứu về cách buôn bán lâm 

sản phù hợp với hệ thống nông nghiệp địa phương và quy trình ra 

quyết định sinh kế hộ gia đình ở vùng cao Việt Nam cũng còn thiếu và 

rất cần thiết trong tương lai (Claire và Sarah, 2009). Các nhà hoạch 

định chính sách cũng cần phải thúc đẩy thực hành an toàn và vệ sinh 

thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị động vật hoang dã kể cả trong 

quá trình thu hoạch ngoài tự nhiên (Imathiu, 2020). 

Các bên tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm lâm sản và lâm sản 

ngoài gỗ cũng cần được hỗ trợ nâng cao năng lực, đặc biệt là hộ gia 

đình, phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Các chương trình của nhà 

nước và doanh nghiệp cần hỗ trợ các nhóm này trong việc củng cố, 

mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và kết nối trong toàn bộ chuỗi giá 

trị (Guerrero và cộng sự, 2015). Tăng cường năng lực cho người dân 

địa phương về kỹ thuật sấy, bảo quản và chế biến; định giá; nguyên 

tắc mua bán theo nhóm; sự thành lập và trao quyền cho tổ chức người 

thu gom; mở rộng và tăng cường mạng lưới của họ với người mua; sự 

phát triển của hệ thống thông tin thị trường cũng sẽ giúp cải thiện lợi 

nhuận của chuỗi giá trị của các sản phẩm từ rừng (Ngansop và cộng 

sự, 2019; Okia và cộng sự, 2019). Tái định hướng sản xuất nông 
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nghiệp tạo cơ hội mở rộng vai trò của rừng trong sản xuất lương thực. 

Để thiết lập lại hệ thống lương thực bằng cách tích hợp rừng cũng nên 

được xem xét trong các chương trình phát triển nông lâm nghiệp và 

các chính sách an ninh lương thực quốc gia (Suparna và cộng sự, 

2015; Chamberlain và cộng sự, 2020). 
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