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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). Báo cáo cũng là sản phẩm hợp tác giữa Vụ Kế Hoạch và Tài Chính, Tổng 
cục Lâm Nghiệp (VNFOREST). 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) 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 chân thành cảm ơn tới 
ông Nguyễn Văn Vũ, ông Nguyễn Văn Diễn và ông Phạm Văn Trung (VNFOREST) đã trao đổi và chia 
sẻ những ý kiến đóng góp quý báu để nhóm nghiên cứu có thể hoàn thiện báo cáo này.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia bao gồm ông Nguyễn Đức Tú, bà Paula 
Williams, ông Martin Herold, bà Akiko Inoguchi, bà Nikki De Sy, ông Manuel Guariguata và ông 
Daniel Murdiyarso đã dành thời gian quý báu để chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến đóng góp cho báo 
cáo. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thủy Anh, bà Nguyễn Thị Vân Anh và bà Trần 
Ngọc Mỹ Hoa đã hỗ trợ chúng tôi trong quá trình hoàn thiện báo cáo. 

http://www.cifor. org/gcs
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Tóm tắt tổng quan

Phân loại rừng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng cũng 
như xác định mục tiêu quản lí và các chính sách phù hợp để phát triển rừng bền vững. 

Báo cáo này rà soát hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế nói chung và chính 
sách tại 62 quốc gia cụ thể nhằm cung cấp đầu vào tổng quan cho Ban soạn thảo Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Báo cáo nhằm trả lời 3 câu hỏi chính: 
i. Quốc tế có những hệ thống quy chuẩn phân loại rừng nào?
ii. Trong thực tế, các nước trên thế giới quy định phân loại rừng trong luật pháp của họ ra sao? Có 

nước nào cũng phân chia 3 loại rừng giống như Việt Nam hay không?
iii. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình ra quyết định liên quan đến phân loại rừng

Báo cáo chỉ ra rằng hiện nay đang có 10 hệ thống đưa ra các phương thức tiếp cận về việc phân loại đất, 
đất rừng, khu bảo tồn và hệ sinh thái được các cơ quan liên hợp quốc và các chính phủ xem xét sử dụng 
trong quá trình phân loại rừng. 10 hệ thống này bao gồm: Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến 
đổi Khí hậu (UNFCCC), Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Tổ chức quốc tế gỗ nhiệt đới 
(ITTO), Tổ Chức Bảo Tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Công ước đa dạng sinh học (CBD), Tổ chức nông 
lương thế giới (FAO), Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF), Hướng dẫn UNEP/CBD/SBSTTA 2001, Viện 
sáng kiến tài nguyên toàn cầu (WRI) và Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc – Trung Tâm giám 
sát bảo tồn (UNEP-WCMC). Các hệ thống này được xây dựng dựa trên các mục tiêu khác nhau ví dụ như 
theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng và các loại hình sở hữu rừng, hướng dẫn thành lập khu bảo 
tồn và khu bảo vệ, và đề cập đến phân loại rừng này dựa trên ba yếu tố chính: (i) điều kiện sinh cảnh tự 
nhiên (e.g. cấu trúc thảm thực vật, vị trí địa lí, điều kiện khí hậu, đặc điểm sinh học), (ii) mục đích sử dụng 
(e.g. bảo tồn, sản xuất, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội); và (iii) loại hình sở hữu rừng (e.g. tư nhân, 
nhà nước, cộng đồng, hợp tác công tư). Với phương thức tiếp cận này, rừng có thể được phân loại từ 2 
– 26 loại. Tất cả các hệ thống phân loại này chỉ mang tính hướng dẫn chung để quốc gia xem xét và đều 
nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia có thể tự thiết kế hệ thống phân loại rừng riêng của mình tùy vào mục 
tiêu quốc gia liên quan đến chính trị, kinh tế, môi trường và xã hội và mục tiêu quản lí rừng bền vững 
ngành lâm nghiệp đề ra. 

Mặc dù 62 quốc gia khảo sát đều cân nhắc 10 hệ thống hướng dẫn kể trên, mỗi nước đều áp dụng 
theo cách riêng của mình. 50% quốc gia khảo sát phân loại rừng của họ từ 3 - 5 loại và chỉ có 13% 
tổng số quốc gia khảo sát phân loại rừng thành 2 loại. Phần lớn các quốc gia khảo sát (45%), cân 
nhắc, kết hợp và hài hòa hóa giữa 3 yếu tố chính điều kiện sinh cảnh tự nhiên, mục đích sử dụng 
và loại hình sở hữu rừng để phân loại rừng. 28% các nước khao sát đề cập trong chính sách của 
họ việc phân loại dựa vào mục tiêu quản lí và sử dụng. Kết quả rà soát tài liệu cũng cho thấy hiện 
cũng có nhiều quốc gia đang phân ra 3 loại rừng để quản lí (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) giống 
như Việt Nam như Bulgaria, Campuchia, Cộng hòa Séc, Croatia, Đức, Indonesia, Lào, Mozambique, 
Papua New Guinea, Slovakia và Thái Lan. Riêng với mục đích quản lí, xu thế chung của 62 quốc gia 
là phân theo 8 mục đích quản lí chính như sau: (i) phòng hộ, (ii) bảo đảm giá trị bảo tồn đa dạng 
sinh học; (iii) sản xuất, (iv) rừng đô thị, (v) rừng phục vụ an sinh xã hội, (vi) rừng đa mục đích, (vii) 
rừng tín ngưỡng, và (viii) an ninh quốc phòng. 

Báo cáo cũng chỉ rõ các quốc gia cân nhắc hệ thống phân loại rừng cũng như các chính sách đi kèm 
dựa vào mục tiêu chính trị, xã hội, môi trường, và kinh tế; vấn đề ưu tiên của ngành lâm nghiệp; khả 
năng xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá cho các loại rừng này để có thể báo cáo với 
quốc tế. Việc phân loại rừng chỉ là bước đầu trong việc định hướng chung. Đảm bảo cam kết chính 
trị, nguồn tài chính bền vững và hành lang pháp lí phù hợp với bối cảnh quốc gia mới đóng vai trò 
then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển lâm nghiệp.



1 Mở đầu

Phân loại rừng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng cũng 
như xác định mục tiêu quản lí và các chính sách phù hợp để phát triển rừng bền vững (De Cáceres 
và cộng sự 2019). Tuy nhiên, quá trình và phương pháp tiếp cận trong việc phân loại rừng không 
chỉ cần phải phù hợp với các thông lệ quốc tế mà còn phải phù hợp với bối cảnh chính trị, văn 
hóa, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Hiện nay Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đang 
xem xét việc phân loại rừng trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 
2021- 2030, tầm nhìn 2050. Có nhiều thảo luận xoay quanh việc nên phân loại rừng thành mấy 
loại tại Việt Nam để có thể thực hiện hiệu quả định hướng phát triển ngành lâm nghiệp, đồng thời 
giải quyết các thách thức hiện có khi tiến hành phân loại rừng thành 3 loại: phòng hộ, đặc dụng và 
sản xuất như hiện nay. Ngoài ra, trong bối cảnh toán cầu hóa, Việt Nam đã có định hướng rõ rang 
trong việc hội nhập quốc tế cũng như đã kí nhiều công ước quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững, việc xây dựng chính sách lâm nghiệp nói chung và phân loại rừng 
nói riêng cần phải cân nhắc tới xu thế toàn cầu. 

Tóm lược ngắn gọn này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về hệ thống và chính sách phân loại 
rừng quốc tế làm đầu vào cho quá trình ra quyết định liên quan đến phân loại rừng tại Việt Nam. Cụ 
thể hơn, tài liệu này được xây dựng nhằm trả lời cho 3 câu hỏi chính:
i. Quốc tế có những hệ thống quy chuẩn phân loại rừng nào?
ii. Trong thực tế, các nước trên thế giới quy định phân loại rừng trong luật pháp của họ ra sao? Có 

nước nào cũng phân chia 3 loại rừng giống như Việt Nam hay không?
iii. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình ra quyết định liên quan đến phân loại rừng



2 Phương pháp 

Để có thể trả lời 3 câu hỏi trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 3 hoạt động chính (Hình 1).

Hình 1. Quá trình nghiên cứu

i)  các hệ thống này dựa 
vào tiêu chí gì để phân 
loại rừng?

ii)  các hệ thống phân ra 
bao nhiêu loại rừng?

iii)  có xu thế quốc tế chung 
nào trong việc quy định 
phân loại rừng không?

1. Rà soát các quy định và hệ 
thống phân loại quốc tế

(i)  các quốc gia phân loại rừng 
như thế nào (tiêu chí và số 
loại rừng) trong chính sách 
của họ?

(ii)  có xu thế chung nào trong 
việc các nước phân loại 
rừng trong chính sách của 
họ không?

(iii) có quốc gia nào hiện đang 
phân loại rừng như Việt 
Nam hay không?

2. Rà soát chính sách và hành 
lang pháp lí của 62 nước trên 
thế giới.

(i)  hệ thống phân loại quốc tế 
chung đang được đề xuất 
và sử dụng (ưu + nhược 
điềm); 

(ii)  chính sách và phương thức 
phân loại rừng của các quốc 
gia trên thế giới;

(iii)  các vấn đề Việt Nam cần 
xem xét trong quá trình 
phân loại rừng.

3. Trao đổi kĩ thuật với chuyên 
gia (IUCN, FAO, IPCC, UNFCCC, 
USAID, Finland)  

Rà soát các quy định và hệ thống phân loại quốc tế. Nhóm nghiên cứu rà soát lại các hướng dẫn và 
hệ thống phân loại quốc tế do Liên hợp quốc, các nhà tài trợ và các liên minh bảo tồn quốc tế đề 
xuất và được nhiều quốc gia áp dụng để trả lời các câu hỏi sau: i) các hệ thống này dựa vào tiêu chí 
gì để phân loại rừng; ii) các hệ thống phân ra bao nhiêu loại rừng ? ; (iii) có xu thế quốc tế chung 
nào trong việc quy định phân loại rừng không ?

Rà soát chính sách và hành lang pháp lí của 62 nước trên thế giới. Nhóm nghiên cứu rà soát chính 
sách và hành lang pháp lí của 62 quốc gia trên thế giới để trả lời các câu hỏi sau: (i) các quốc gia 
phân loại rừng như thế nào (tiêu chí và số loại rừng) trong chính sách của họ ?; (ii) có xu thế chung 
nào trong việc các nước phân loại rừng trong chính sách của họ không ? (iii) có quốc gia nào hiện 
đang phân loại rừng như Việt Nam hay không ? 62 quốc gia này được lựa chọn bởi các lí do sau: (i) 
đại điện về vị trí địa lí (Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu đại dương); (ii) đại diện mức độ 
tăng trưởng kinh tế (nước phát triển vs. nước đang phát triển); (iii) các nước có diện tích và chất 
lượng rừng khác nhau; (iv) nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận với các tài liệu để rà soát. 

Trao đổi kĩ thuật với chuyên gia. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành trao đổi kĩ thuật với 7 chuyên gia 
(Bảng 1). 
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Các chuyên gia này được lựa chọn bởi: i) họ đã từng rà soát các báo cáo của các nước trên thế giới 
nộp cho Liên hợp quốc về hiệu quả chính sách lâm nghiệp (bao gồm chính sách phân loại rừng); (ii) 
họ đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng các hướng dẫn quốc tế trong việc hướng dẫn theo 
dõi, đánh giá, theo dõi chính sách và tài nguyên rừng; (iii) có kinh nghiệm hỗ trợ nhiều quốc gia 
trên thế giới (trong đó có Việt Nam) trong việc xây dựng chính sách lâm nghiệp và hệ thống giám 
sát và đánh giá ngành. Thảo luận với các chuyên gia này tập trung vào: (i) hệ thống phân loại quốc 
tế chung đang được đề xuất và sử dụng; (ii) chính sách và phương thức phân loại rừng của các 
quốc gia trên thế giới; (iii) các vấn đề Việt Nam cần xem xét trong quá trình phân loại rừng. 

Bảng 1. Các tổ chức nhóm nghiên cứu thảo luận kĩ thuật và nội dung báo cáo

Bên tham gia thảo luận kĩ thuật Số lượng người 
tham gia

IUCN 1

Thành viên Ban thư kí của Công ước đa dạng sinh học (CBD)/CIFOR 1

Tác giả chính của các báo cáo cho Ủy ban Liên minh chính phủ về Biến đổi khí hậu 
(IPPC/UNFCCC) 3

FAO 1

Chuyên gia của các dự án do USAID và Phần Lan hỗ trợ cho quá trình xây dựng Luật 
Bảo vệ Phát Triển rừng Việt Nam 2004 và Luật Lâm Nghiệp mới của Lào 1

Tổng 7



3 Quốc tế có những hệ thống phân loại?

Kết quả rà soát tài liệu thứ cấp và trao đổi kĩ thuật với các chuyên gia cho thấy hiện nay trên thế giới 
có 10 hệ thống hướng dẫn phân loại rừng, đất rừng, các loại hình sử dụng đất, khu bảo tồn đang 
được nhiều quốc gia xem xét sử dụng trong quá trình xây dựng chính sách và hệ thống phân loại 
rừng của họ. Các hệ thống hướng dẫn phân loại này dựa vào 3 yếu tố chính: (i) điều kiện sinh cảnh 
tự nhiên, (ii) mục đích sử dụng và (iii) theo loại hình sở hữu rừng (Bảng 2).

Bảng 2. Hệ thống hướng dẫn phân loại rừng quốc tế

Hệ thống 
hướng dẫn

Phân loại theo điều kiện tự 
nhiên1

Phân loại theo mục đích sử 
dụng và mục đích quản lí2

Phân loại theo loại 
hình sở hữu

1.Công 
ước khung 
của Liên hợp 
quốc về biến 
đổi khí hậu 
(UNFCCC) 

Rừng nhiệt đới, rừng ôn đới, 
rừng Taiga, đồng cỏ nhiệt 
đới, đồng cỏ ôn đới, sa mạc 
và bán sa mạc, đài nguyên và 
đất ngập nước

Trong bối cảnh của giảm phát 
thải từ phá rừng và suy thoái 
rừng (REDD+), hệ thống giám 
sát và đánh giá phần loại 
rừng dựa trên 5 mục đích của 
REDD+ (rừng quản lí nhằm 
mục tiêu giảm phá rừng, rừng 
quản lí nhằm mục tiêu giảm 
suy thoái rừng, rừng quản lí 
nằm mục tiêu nâng cao trữ 
lượng carbon, rừng quản 
lí nhằm bảo tồn trữ lượng 
carbon, rừng nhằm mục đích 
quản lí rừng bền vững)

2. IUCN Rừng Taiga, Cận Bắc Cực, Cận 
Nam Cực, Ôn đới, Nhiệt đới/
Cận nhiệt đới khô, Nhiệt đới/
cận nhiệt đới ẩm, Rừng ngập 
mặn nhiệt đới/cận nhiệt đới 
trên mực nước triều, Đầm lầy 
nhiệt đới/cận nhiệt đới, Vùng 
núi ẩm nhiệt đới/cận nhiệt 
đới

Áp dụng theo phân loại các 
khu bảo tồn:
Loại Ia: Khu bảo tồn thiên 
nhiên nghiêm ngặt
Loại Ib: Khu vực hoang dã
Loại II: Vườn quốc gia
Loại III: Di tích hoặc Di tích tự 
nhiên
Loại IV: Môi trường sống/Khu 
vực quản lý loài
Loại V: Cảnh quan/Cảnh biển 
được bảo vệ
Loại VI: Khu bảo tồn sử dụng 
bền vững tài nguyên thiên 
nhiên

1  Phân loại rừng theo điều kiện tự nhiên nhằm mục đích theo dõi, giám sát, đánh giá tài nguyên rừng, đồng thời thực 
hiện các nghiên cứu khoa học cũng như các đề xuất tác động lâm sinh để cải thiện chất lượng rừng

2  Khi nói về việc quản lí rừng, UNFCCC, FAO/FRA và ITTO có cách hiểu và định nghĩa khác nhau. Quản lí rừng bao gồm 
các hoạt động được tiến hành theo các kế hoạch chính thức và không chính thức, thường xuyên trong một khoảng thời 
gian dài (5 năm hoặc nhiều hơn) (FAO 1998 (FRA Working Paper No. 1). ITTO (2002) lại định nghĩa mục đích quản lí rừng 
bao gồm đảm bảo cung cấp gỗ và các sản phẩm ngoài gỗ bền vững, quản lí động vật hoang dã, và các dịch vụ được đảm 
bảo. UNFCCC (2001) lại định nghĩa rằng, quản lí rừng bao gồm các hoạt động của một chủ thể rừng cụ thể hướng tới đảm 
bảo rừng và đất rừng cung cấp các chức năng sinh thái (bao gồm đa dạng sinh học), kinh tế, xã hội một cách bền vững. 
Trong khi khái niệm về quản lí rừng của ITTO và UNFCCC đề cập rõ về việc đảm bảo duy trì bền vững tất cả các chức năng 
của rừng thì khái niệm do FAO/FRA đề ra không nói về điều này 
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Bảng 2. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo

Hệ thống 
hướng dẫn

Phân loại theo điều kiện tự 
nhiên1

Phân loại theo mục đích sử 
dụng và mục đích quản lí2

Phân loại theo loại 
hình sở hữu

3. UNEP/CBD/
SBSTTA 2001

Phân loại rừng dựa trên các 
yếu tố sinh thái và điều kiện 
tự nhiên của thảm thực vật 
đáp ứng với các điều kiện khí 
hậu khác nhau trên toàn cầu 
(Forest Biomes). Hệ thống này 
phân rừng thành 5 loại: rừng 
lá kim, rừng rụng lá, rừng lá 
hỗn hợp, rừng Địa Trung Hải 
và rừng mưa nhiệt đới.

4. Đánh giá tài 
nguyên rừng 
(FRA) 2000, 
2001, 2020 
(FAO 2001)

2000: Rừng đóng3, Rừng mở và 
rừng không tập trung, rải rác4. 
2001: Phân rừng thành 5 loại 
dựa trên các yếu tố khí hậu: 
Nhiệt đới, Cận nhiệt đới, Ôn 
đới, vùng địa cực. Cụ thể bao 
gồm: Rừng mưa nhiệt đới, 
Rừng nhiệt đới ẩm rụng lá, 
Rừng nhiệt đới khô, Rừng cận 
nhiệt đới ẩm, Rừng cận nhiệt 
đới khô, Rừng ôn đới hải 
dương, Rừng ôn đới lục địa, 
Rừng cây lá kim phía bắc mỹ, 
Rừng cây lãnh nguyên phía 
Bắc mỹ.
2020: Rừng trồng; Rừng tái 
sinh tự nhiên

Trong mục 3a của hướng dẫn 
về FRA, phân loại rừng dựa 
vào mục đích quản lí được 
phân ra thành 6 loại (FAO 
2020): rừng sản xuất, rừng 
bảo vệ đất và nước, rừng bảo 
tồn đa dạng sinh học, rừng 
dịch vụ xã hội, rừng đa mục 
đích, rừng khác ngoài 5 mục 
đích quản lí trên (Chính phủ 
cần ghi rõ trong báo cáo của 
mình ví dụ như rừng được 
bảo vệ để nâng cao trữ lượng 
carbon) và Rừng không rõ 
mục tiêu chính quản lí là gì

Rừng sở hữu bởi tư 
nhân (bao gồm cá nhân 
và các doanh nghiệp, 
cơ quan tổ chức kinh tế; 
Cộng đồng địa phương, 
người bản xứ, người 
bản địa); Rừng do nhà 
nước quản lí; Các loại 
hình sở hữu khác

5. WWF (WWF 
2020)

Phân loại dựa vào vùng sinh 
thái, vị trí địa lí (cách xa bao 
nhiêu so với đường xích đạo, 
kinh độ, vĩ độ và điều kiện 
thời tiết khí hậu). Bao gồm: 
Rừng nhiệt đới; Rừng cận 
nhiệt đới; Rừng Địa Trung Hải; 
Rừng ôn đới; Rừng lá kim; 
Rừng trên núi; Cây lá kim; 
Rừng ngập mặn

3  Đất có cây cối che phủ với độ tàn che trên 40 phần trăm và chiều cao trên 5 mét. Bao gồm rừng tự nhiên và rừng 
trồng. Thường được tìm thấy ở Rừng nhiệt đới/cận nhiệt đới ẩm, Rừng ôn đới hỗn giao lá rộng, Rừng cận nhiệt đới/ôn đới 
cây hạt trần, Rừng cây hạt trần

4  Đất có cây cối che phủ với độ tàn che từ 10% đến 40% và chiều cao trên 5 mét (rừng thưa) hoặc ghép của rừng và đất 
chưa có rừng (rừng phân tán). Bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Tìm thấy trong rừng cây lá kim hoặc rừng hỗn giao 
cây thông hoặc rừng taiga, rừng Nam Phi, rừng nhiệt đới không tập trung/suy thoái
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Hệ thống 
hướng dẫn

Phân loại theo điều kiện tự 
nhiên1

Phân loại theo mục đích sử 
dụng và mục đích quản lí2

Phân loại theo loại 
hình sở hữu

6. Chương 
trình Môi 
trường của 
Liên Hợp 
Quốc – Trung 
Tâm giám 
sát bảo tồn 
trên toàn cầu 
(UNEP-WCMC) 

26 loại rừng dựa vào các yếu tố 
khí hậu và sinh thái của cây.
Các loại rừng ôn đới và rừng 
phương Bắc: Rừng ôn đới lá 
kim thường xanh; Rừng ôn 
đới lá kim rụng lá theo mùa; 
Rừng ôn đới hỗn hợp lá rộng/
lá kim; Rừng ôn đới lá rộng 
thường xanh; Rừng ôn đới lá 
rộng rụng lá theo mùa; Rừng 
ôn đới đầm lầy nước ngọt; 
Rừng ôn đới khô lá cứng; 
Rừng ôn đới tự nhiên hỗn 
hợp; Công viên và khu vực 
cây thưa thớt; Rừng trồng cây 
ngoại lai; Rừng trồng cây  
bản địa 

Các loại rừng nhiệt đới: Rừng 
mưa lá rộng thường xanh 
đất thấp; Rừng nhiệt đới núi 
thấp; Rừng nhiệt đới núi cao; 
Rừng nhiệt đới đầm lầy nước 
ngọt; Rừng nhiệt đới ẩm lá 
rộng bán thường xanh; Rừng 
nhiệt đới hỗn hợp lá rộng lá 
kim; Rừng nhiệt đới lá kim; 
Rừng ngập mặn; Rừng nhiệt 
đới tự nhiên hỗn hợp; Rừng 
nhiệt đới lá rộng rụng lá/bán 
rụng lá; Rừng nhiệt đới khô 
lá cứng; Rừng gai nhiệt đới; 
Công viên và khu vực cây thưa 
thớt; Rừng trồng cây ngoại lai; 
Rừng trồng cây bản địa

7. CBD Rừng được phân loại dựa trên 
các nhóm hệ sinh thái rừng 
có cấu trúc sinh thái giống 
nhau. 22 kiểu rừng thuộc 5 
loại chính: Rừng kim sinh ôn 
đới; ôn đới lá rộng và hỗn 
hợp; ẩm nhiệt đới; khô nhiệt 
đới; và cây cối thưa thớt và 
đất công viên.

8. ITTO  • Rừng được phân loại dựa 
trên một quần thể cây và 
các loài cây tương đồng 
có đặc điểm tự nhiên 
giống nhau trong một 
điều kiện khí hậu đồng 
nhất, với cấu trúc thảm 
thực vật tương đối ổn 
định qua thời gian. 

 • Đề xuất áp dụng hệ thống 
của IUCN và WWF

Phân loại rừng nhiệt đới 
thành 4 loại: rừng nguyên 
sinh (khu bảo tồn và khu bảo 
vệ); rừng trồng, rừng thứ sinh 
và rừng suy thoái

Bảng 2. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Hệ thống 
hướng dẫn

Phân loại theo điều kiện tự 
nhiên1

Phân loại theo mục đích sử 
dụng và mục đích quản lí2

Phân loại theo loại 
hình sở hữu

9.WRI Nhà nước (do nhà nước 
quản lí, phân cho cho 
cộng đồng và người 
dân tộc thiểu số quản lí)
Tư nhân (cộng đồng/
các dân tộc thiếu số, 
các công ty tư nhân)

10. IPCC Không có hướng dẫn hay 
miêu tả cụ thể nào về phân 
loại rừng và loại rừng. Tuy 
nhiên, báo cáo sử dụng nền 
tảng số liệu được sử dụng 
trong hệ thống của FRA/FAO

Nguồn: Rakonczay (2002); Domke và cộng sự (2019); RRI (2015); Blaser và cộng sự (2011), ITTO (2002); FAO (2002), CBD 
(2007); Schmitt và cộng sự (2009); FAO (2000), FAO (2001), FAO (2020); IUCN (2020)

Bảng 2 cũng cho thấy, 10 hệ thống hướng dẫn quốc tế này phân rừng thành từ 2- 26 loại rừng tùy 
vào mục đích cụ thể. Do đây là các hệ thống hướng dẫn quốc tế, việc phân loại rừng thường đảm 
bảo phổ rộng tối đa về loại rừng để các quốc gia, với các điều kiện đa dạng khác nhau, có thể dựa 
vào đó xây dựng hệ thống của mình. Hình 2 cũng cho thấy 50% hệ thống hướng dẫn phân loại kết 
hợp cả 3 yếu tố điều kiện tự nhiên, mục đích quản lí và sử dụng và theo loại hình sở hữu để phân 
loại rừng. 

Trong quá trình phân loại rừng, đôi khi cũng có nhiều sự nhầm lẫn từ các bên về cách tiếp cận 
trong việc đưa ra luận cứ phân loại rừng. Báo cáo này thảo luận 2 nhầm lẫn phổ biến giúp các bên 
có các thông tin bổ sung. 

Bảng 2. Tiếp tục

Hình 2. Phương thức các hệ thống phân loại áp dụng

Phân loại theo điều kiện tự nhiên
(UNEP/CBD/SBSTTA 2001, WWF, UNEP-

WCMC, CBD)

Kết hợp từ 2 loại hình phân loại kể trên (UNFCCC,
IUCN, FAO, ITTO, IPCC)

0

0

Phân loại theo loại hình sở hữu (WRI)

Số hệ thống sử dụng

Phân loại theo mục đích quản lý và sử dụng

1

1

2 3 4

4

5

5

6
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Nhầm lẫn 1. Có hệ thống quy chuẩn quốc tế về phân loại rừng các quốc gia phải 
tuân theo

Nhiều bên cho rằng đã có hệ thống quy chuẩn của quốc tế về phân loại rừng và quốc gia phải tuân 
theo. Tuy nhiên, kết quả rà soát tài liệu quốc tế và thảo luận với các chuyên gia cho thấy trong thực 
tế không có hệ thống quy chuẩn nào của quốc tế về hướng dẫn phân loại rừng. Tất 10 hệ thống 
hướng dẫn hiện nay cũng chỉ mang tính hướng dẫn để các nước sử dụng làm tài liệu tham khảo 
chứ tính chính thống buộc. Tất cả các hướng dẫn này đều nhấn mạnh về việc các quốc gia có thể tự 
xây dựng riêng phân loại rừng của mình tùy vào bối cảnh chính trị. 

Kết quả rà soát tài liệu và phỏng vấn chuyên gia cho thấy 10 hệ thống phân loại rừng được xây 
dựng với các mục tiêu đánh giá và áp dụng riêng biệt nên không có xu thế chung đồng nhất. Ví 
dụ, hệ thống của IUCN được xây dựng nhằm phân loại các khu bảo tồn trong khi hệ thống của WRI 
được xây dựng để phân loại rừng theo chủ sỡ hữu. Ngoài ra, tuy một số hệ thống cùng phân loại 
số lượng loại rừng giống nhau (ví dụ 3-5 loại rừng) nhưng nội hàm và định nghĩa mỗi loại rừng lại 
khác nhau nên cũng không chia sẻ xu thế chung nào. Ví dụ, 5 loại rừng được CBD phân loại là Rừng 
kim sinh ôn đới; ôn đới lá rộng và hỗn hợp; ẩm nhiệt đới; khô nhiệt đới; và cây cối thưa thớt và đất 
công viên trong khi 5 loại rừng mà FAO phân loại là Nhiệt đới, Cận nhiệt đới, Ôn đới, rừng Bắc Mỹ/
rừng Taiga và vùng địa cực.

Nhầm lẫn 2. Luận cứ để phân rừng thành 2 loại là dựa vào hệ thống hướng dẫn 
của IUCN.

IUCN chưa từng đưa ra hướng dẫn nào về việc phân loại rừng thành 2 loại. Sự hiểm nhầm này có 
thể bắt nguồn từ việc IUCN có 2 hướng dẫn phân loại hướng tới mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học 
dưới đây (Bảng 3).

Bảng 3. Hai hệ thống phân loại của IUCN

Hệ thống phân loại Chi tiết

Hệ thống phân hạng các 
‘khu bảo vệ’ (IUCN n.d)

 • Đây là hệ thống được thừa nhận và áp dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế 
giới cũng như bởi hầu hết các tổ chức và các hiệp ước quốc tế.

 • Như đã trình bày trong Bảng 3, hệ thống này sử dụng phân loại theo mục 
đích quản lí và sử dụng (6 loại hình quản lí sử dụng – Xin xem thêm Bảng 3)

 • Tuy không được xây dựng với mục tiêu là để phân loại rừng mà hướng tới 
mục tiêu phân loại sử dụng đất dựa trên mục tiêu quản lý, đi kèm vời nó là 
các hướng dẫn về áp dụng và các nguyên tắc, biện pháp quản lý với từng 
phân hạng cụ thể, nhưng bởi phần lớn các phần diện tích được bảo vệ nằm 
trong diện tích rừng nên rất nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia xem xét, áp 
dụng hệ thống của IUCN trong việc phân loại rừng của mình, đặc biệt là các 
nước Châu Âu

Khung phân loại sinh 
cảnh (phiên bản 3.1) 
(IUCN Red List 2012) 
được IUCN đề xuất để 
phân loại các kiểu sinh 
cảnh phục vụ cho việc 
đánh giá tình trạng loài 
trong khuôn khổ Danh 
lục Đỏ các loài bị đe dọa 
toàn cầu của IUCN

 • Khung phân loại này không được thiết kế với mục tiêu ban đầu không phải 
nhằm mục đích phân loại rừng trên toán cầu mà để phục vụ cho mục đích 
phân loại 9 sinh cảnh phục vụ cho đánh giá danh lục sách đỏ (Xem thêm 
Bảng 2)

 • Tuy nhiên, bởi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cam kết vào mục tiêu 
bảo tồn đa dạng, rất nhiều tổ chức quốc tế đã sử dụng khung phân loại này để 
phân loại rừng trên thế giới và nhiều quốc gia cũng áp dụng phương thức này 
trong việc phân loại rừng và xây dựng các chính sách quốc gia đi kèm. 

Điều này cho thấy lập luận phân loại rừng thành 2 loại dựa vào hệ thống của IUCN là không có căn cứ.



4 Trong thực tế, các nước trên thế giới quy 
định phân loại rừng trong luật pháp của họ 
ra sao? Có nước nào cũng phân chia 3 loại 
rừng giống như Việt Nam không?

Hình 3 cho thấy trong số 62 quốc gia nghiên cứu (Xin xem thêm chi tiết ở Bảng 4), phần lớn (50%) 
quốc gia phân rừng từ 3-5 loại và chỉ có 13% quốc gia nghiên cứu phân loại rừng thành 2 loại. 

Kết quả rà soát tài liệu cũng cho thấy hiện có nhiều quốc gia đang phân ra 3 loại rừng để quản lí 
(đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) giống như Việt Nam. Các nước đó bao gồm Bulgaria, Campuchia, 
Cộng hòa Séc, Croatia, Đức, Indonesia, Lào, Mozambique, Papua New Guinea, Slovakia và Thái Lan.

Riêng với mục đích quản lí, xu thế chung của 62 quốc gia là phân theo 8 mục đích quản lí chính như sau: 
(i) phòng hộ, (ii) bảo đảm giá trị bảo tồn đa dạng sinh học; (iii) sản xuất, (iv) rừng đô thị, (v) rừng phục vụ 
an sinh xã hội, (vi) rừng đa mục đích, (vii) rừng tín ngưỡng, và (viii) an ninh quốc phòng (Bảng 4). 

Hình 4. Cách thức phân loại rừng của các quốc gia trên thế giới

11%

28%45%

16%

Phân loại theo điều kiện
tự nhiên

Phân loại theo mục đích
quản lý và sử dụng

Phân loại theo loại hình
sở hữu

Kết hợp từ 2 loại hình
phân loại kể trên

13%

50%

29%

8%

1 đến 2

3 đến 5

6 đến 10

Nhiều hơn 10

Hình 3. Số lượng phân loại rừng của các quốc gia trên thế giới

Hình 4 cũng cho thấy 28% quốc gia nghiên cứu phân loại rừng theo mục đích quản lí và sử dụng và 45% 
kết hợp phương thức này với một phương thức phân loại khác (ví dụ điều kiện tự nhiên và sở hữu). 
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Bảng 4. Phân loại rừng của 62 quốc gia trên thế giới 

Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

CHÂU ÂU 

1 Áo    • Rừng sản xuất
 • Rừng phòng hộ còn sản lượng
 • Rừng phòng hộ hết sản lượng
 • Rừng không còn khả năng sản 

xuất

 • Rừng doanh nghiệp 
dưới 50ha

 • Rừng doanh nghiệp 
trên 50ha

 • Rừng chung
 • Rừng thuộc sở hữu 

của nhà thờ
 • Rừng thuộc sở hữu 

của cộng đồng và 
tỉnh

 • Rừng liên bang

2 Ba Lan    • Rừng Bảo tồn tự nhiên
 • Rừng chức năng kinh tế
 • Rừng bảo vệ nguồn nước
 • Rừng bảo vệ giá trị tự nhiên
 • Rừng bị thiệt hại do  

công nghiệp
 • Rừng xung quanh 

thành phố
 • Rừng bảo vệ đất
 • Rừng an ninh phòng thủ quốc 

gia
 • Các loại rừng khác

 • Rừng nhà nước
 • Rừng thuộc thành phố
 • Rừng cá nhân
 • Rừng tư nhân
 • Rừng công cộng

3 Bỉ  • Rừng lá rộng 
 • Rừng lá kim

   • Rừng tư nhân
 • Rừng công cộng 

4 Bồ Đào Nha  • Rừng bạch đàn 
 • Rừng sồi thuần loại 

loài rotundifolia
 • Rừng sồi nói 

chung chung 
 • Rừng sồi thuần 

loài Suber
 • Rừng thông biển sao 
 • Rừng thông ưu thế 

pinus pinea
 • Rừng lá rộng khác 
 • Rừng lá kim khác

   

5 Bulgaria    • Rừng phòng hộ 
 • Rừng đặc dụng 
 • Rừng sản xuất

 

6 Cộng hòa Séc    • Rừng phòng hộ 
 • Rừng đặc dụng 
 • Rừng thương mại

 

7 Croatia  • Rừng lục địa 
 • Rừng karst

 • Rừng thương mại 
 • Rừng phòng hộ 
 • Rừng đặc dụng

 

8 Đan Mạch  Rừng cây lá rộng  • Rừng bảo tồn
 • Rừng đa mục đích
 • Rừng sản xuất

 • Rừng công cộng 
 • Rừng tư nhân

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

9 Đức    • Rừng phòng hộ 
 • Rừng tái tạo
 • rừng sản xuất

 • Rừng quốc gia 
 • Rừng đoàn thể
 • Rừng cộng đồng
 • Rừng tư nhân

10 Estonia    • Rừng được bảo vệ 
 • Rừng phòng hộ 
 • Rừng thương mại 

 

11 Hà Lan    • Rừng sản xuất
 • Rừng bảo tồn đa dạng  

sinh học
 • Rừng đa mục đích sử dụng

 • Rừng sở hữu công
 • Rừng tư nhân

12 Hungary  • Rừng tự nhiên 
 • Rừng bán tự nhiên
 • Rừng chồi bản địa
 • Rừng chồi ngoại lai
 • Rừng trồng 50 đến 

70% loài ngoại lai
 • Rừng trồng ngoại lai

   

13 Hy Lạp      • Rừng Công cộng
 • Rừng Tư nhân

14 Ireland  • Vân sam Sitka
 • Vân sam Na-uy
 • Thông Scots
 • Thông khác
 • Linh sam Douglas
 • Tùng
 • Các loài lá kim khác
 • Sồi có thân và 

không cuống
 • Sồi
 • Tần bì
 • Sung
 • Bạch dương
 • Tống quán sủi 
 • Loài lá rộng ngắn ngày
 • Loài lá rộng lâu ngày

   • Rừng công cộng
 • Rừng tư nhân (được 

tài trợ)
 • Rừng tư nhân (khác)

15 Latvia    • Rừng được bảo vệ (trong khu 
bảo tồn nhà nước, vườn quốc 
gia và rừng chống xói mòn)

 • Rừng quản lý hạn chế (trong 
khu bảo tồn cảnh quan, trong 
khu cây xanh và các khu rừng 
khác có ý nghĩa bảo vệ môi 
trường)

 • Rừng có thể khai thác

 • Rừng thuộc sở hữu 
nhà nước, nghĩa là 
đất rừng do các tổ 
chức lâm nghiệp nhà 
nước quản lý

 • Rừng nông nghiệp 
do các nông trường 
quốc doanh hoặc tập 
thể quản lý 

 • Rừng thuộc sở hữu 
khác

16 Litva    • Rừng bảo tồn nghiêm ngặt
 • Rừng đặc dụng
 • Rừng phòng hộ
 • Rừng sản xuất

 • Rừng nhà nước
 • Rừng tư nhân

Bảng 4. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

17 Luxembourg     Rừng tư nhân và rừng 
công cộng

18 Phần Lan Năm 2000:
 • Rừng nhiệt đới, 
 • Cận nhiệt đới, 
 • Ôn đới và 
 • Vùng cực bắc (năm 

2000) 

Năm 2005: 
 • Rừng nguyên sinh, 
 • Rừng biến đổi tự nhiên, 
 • Rừng bán tự nhiên, 
 • Rừng trồng sản xuất

 • Rừng sản xuất, 
 • Rừng phòng hộ, 
 • Rừng cho mục đích bảo tồn, 
 • Rừng dành cho các dịch vụ xã 

hội, 
 • Rừng đa chức năng, và 
 • Rừng khác

 • Rừng công cộng, 
 • Rừng tư nhân, 
 • Các loại rừng khác 

19 Pháp      • Rừng công cộng của 
Bang

 • Rừng của quận
 • Rừng tư nhân

20 Romania   Theo chức năng rừng được phân 
thành hai nhóm: 
 • Nhóm I gồm rừng có chức 

năng phòng hộ đặc biệt về 
nước, thổ nhưỡng, khí hậu,

 • Nhóm II là rừng có chức năng 
phòng hộ, rừng sản xuất 

21 Síp    • Rừng tự nhiên
 • Vườn quốc gia
 • Rừng phòng hộ
 • Công viên

 • Rừng nhà nước
 • Rừng tư nhân
 • Rừng cộng đồng

22 Slovakia    • Rừng phòng hộ
 • Rừng đặc dụng
 • Rừng sản xuất 

 

23 Slovenia    • Rừng sinh thái
 • Rừng dành cho mục đích phát 

triển xã hội
 • Rừng sản xuất 

24 Tây Ban Nha Bốn loại rừng lớn:
 • Rừng thưa Địa Trung 

Hải
 • Rừng lá kim Địa Trung 

Hải 
 • Rừng Đại Tây Dương, 

một nhóm các thành 
tạo hỗn hợp của sồi, 
sồi, dẻ, bạch dương

 • Rừng trồng các loài 
ngoại lai

 • Rừng với các loài 
ngoại lai hoặc bản địa

 • Rừng chống lũ 
 • Rừng để khai thác nhựa
 • Rừng trồng sản xuất 

 • Rừng công cộng, 
 • Rừng cộng đồng và 
 • Rừng tư nhân.

25 Thụy Điển    • Rừng để sản xuất gỗ 
 • Rừng phòng hộ chống xói 

mòn đất

 

Bảng 4. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

26 Ý  • Rừng lá rộng 
 • Rừng lá kim

Rừng quốc gia
Rừng tư nhân

27 Scốt-len Rừng được phân chia 
theo các loại:
 • Cây tùng bách, 
 • Cây lá rộng, 
 • Cây hỗn giao, 
 • Rừng chồi,
 • Khu vực chưa tái sinh
 • Khu vực bị đốn hạ 
 • Đất lâm nghiệp chưa 

có rừng

 Rừng được phân theo 
chủ sở hữu bao gồm: 
 • Cá nhân, 
 • Doanh nghiệp, 
 • Doanh nghiệp lâm 

nghiệp và gỗ, 
 • Tổ chức từ thiện, 
 • Chính quyền địa 

phương, 
 • Uỷ ban lâm nghiệp, 
 • Sở hữu cộng đồng, 
 • Khác

CHÂU Á

28 Bhutan     • Rừng nhà nước
 • Rừng cộng đồng
 • Rừng xã hội

29 Campuchia    • Rừng phòng hộ
 • Rừng đặc dụng
 • Rừng sản xuất

 

30 Indonesia    • Rừng sản xuất
 • Rừng phòng hộ 
 • Rừng bảo tồn

31 Lào   Luật Lâm nghiệp 2007 của Lào 
chia rừng thành 3 loại:
 • Rừng bảo tồn và khu bảo tồn 

quốc gia 
 • Rừng phòng hộ 
 • Rừng sản xuất 

32 Malaysia    • Rừng phòng hộ: Duy trì rừng 
thiết yếu về điều kiện khí hậu 
hoặc vật chất; 

 • Rừng thương mại: Cung cấp gỗ 
và các sản phẩm khác đáp ứng 
nhu cầu thương mại chung; 

 • Rừng nội địa: Cung cấp gỗ và 
các sản phẩm khác cho tiêu 
dùng tại chỗ; 

 • Rừng lễ nghi: Dành cho lễ nghi 
địa phương ;

 • Rừng ngập mặn: Cung cấp gỗ 
rừng ngập mặn hoặc các sản 
phẩm khác đáp ứng nhu cầu 
chung của thương mại và cho 
các hoạt động du lịch sinh thái; 

 • Khu bảo tồn rừng nguyên 
sinh: Dùng cho mục đích 
nghiên cứu rừng; 

 • Khu bảo tồn động vật hoang dã: 
Bảo vệ động vật hoang dã.

Bảng 4. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

33 Myanmar Các loại rừng ở Myanmar:
 • Rừng thuỷ triều/rừng 

ngập mặn
 • Rừng bãi biển và cồn cát
 • Rừng đầm lầy
 • Rừng thường xanh ôn 

đới và cao nguyên

Quản lý theo: 
 • Rừng đặc dụng và rừng công 

được bảo vệ
 • Hệ thống khu bảo tồn

34 Mongolia    • Rừng trong khu vực bảo vệ
 • Rừng trong khu vực mỏ

 • Rừng thuộc sở hữu 
của nhà nước và độc 
quyền trong tay mọi 
người 

 • Rừng trồng bởi tổ 
chức, thực thể kinh tế 
trên đất của họ được 
sở hữu cây

35 Nepal      • Rừng nhà nước
 • Rừng trên đất công 
 • Rừng tư nhân

36 Thái Lan  • Rừng tự nhiên 
 • Rừng tái sinh tự nhiên 
 • Rừng trồng 

 • Rừng sản xuất
 • Rừng phòng hộ 
 • Rừng bảo tồn đa dạng 

sinh học

 • Rừng sở hữu toàn dân 
 • Rừng sở hữu tư nhân 
 • Khác

37 Trung Quốc    • Rừng phúc lợi công cộng
 • Rừng thương mại

 • Sở hữu quốc gia

CHÂU MỸ

38 Bolivia  • Rừng Amazon 
 • Rừng khô hạn 

Chiquitano 
 • Campos Cerrados
 • Rừng Yungas
 • Rừng Tucuman
 • Chaco 
 • Thung lũng Andean

   

39 Brazil  • Rừng tự nhiên
 • Rừng trồng

40 Canada Phân loại theo 4 cách 
chính: 
 • Vùng sinh thái nói 

chung
 • Vùng rừng tập trung
 • Cấu tạo rừng
 • Vùng chống chọi của 

rừng 

 

41 Peru  • Rừng đồng bằng
 • Rừng cao nguyên
 • Rừng núi Tây Bắc 
 • Rừng núi Andean 
 • Rừng khô hạn 

Maranon
 • Rừng khô hạn phía Bắc

Bảng 4. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo
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Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

42 Botswana    • Rừng bảo tồn
 • Những loại cây được bảo vệ
 • Kiểm soát lâm sản 

 • Rừng công
 • Rừng tư nhân

43 Bukina Faso    • Khu dự trữ
 • Khu bảo tồn

 

44 Cameroon    • Rừng vĩnh viễn (Luôn phải giữ 
là rừng không thể thay đổi 
được với bất kì mục đích nào)

 • Rừng không vĩnh viễn (có thể 
thay đổi thành loại hình sử 
dụng khác)

 • Rừng nhà nước, rừng 
hội đồng sở hữu và 
quản lí

 • Rừng cộng đồng và 
rừng tư nhân

45 DRC   Theo Bộ Luật Lâm nghiệp 2002, 
Rừng tại DRC được phân thành 3 
loại: 
 • Rừng phân loại, 
 • Rừng phòng hộ và 
 • Rừng sản xuất lâu dài 

 

46 Ethiopia Các loại rừng:
 • Rừng
 • Rừng vùng cao
 • Rừng trồng

 • Rừng nhà nước
 • Rừng tư nhân
 • Rừng nhà thờ/tu viện
 • Rừng tín ngưỡng 

(phong tục) do cộng 
đồng quản lí

47 Kenya      • Rừng nhà nước
 • Rừng địa phương
 • Rừng tư nhân: cá 

nhân, tổ chức, cơ 
quan, nhóm

48 Lesotho    • Rừng bảo tồn
 • Rừng sản xuất

 • Rừng tư nhân
 • Rừng hợp tác
 • Rừng cộng đồng

49 Malawi    • Khu bảo tồn
 • Rừng thôn bản

 

50 Mozambique    • Rừng sản xuất
 • Rừng bảo tồn
 • Rừng phòng hộ 

 

51 Nam Phi    • Khu bảo tồn thiên nhiên
 • Khu vực rừng hoang dã
 • Công viên quốc gia
 • Khu bảo tồn của tỉnh

 • Rừng quốc gia
 • Rừng tư nhân

52 Namibia      • Rừng bảo tồn nhà nước 
 • Rừng bảo tồn cấp 

tỉnh và khu vực
 • Rừng cộng đồng

53 Rwanda  • Rừng tự nhiên 
 • Rừng nhân tạo 

   

54 Eswatini 
(Swaziland) 

   • Rừng bảo tồn các giá trị tự 
nhiên 

 • Rừng cộng đồng (rừng, nông 
lâm kết hợp)

 • Lâm nghiệp đô thị

 • Rừng công
 • Rừng cộng đồng
 • Rừng tư nhân

Bảng 4. Tiếp tục

Tiếp tục đến trang tiếp theo



16   Nguyễn Thành Nho, Trương Văn Vinh và Phạm Thu Thủy

Tên quốc gia Phân loại theo điều kiện 
tự nhiên

Phân loại theo mục đích sử dụng 
và mục đích quản lí

Phân loại theo loại hình 
sở hữu

55 Tanzania      • Rừng bảo tồn tự 
nhiên quốc gia

 • Rừng bảo tồn tự 
nhiên địa phương

 • Rừng thôn bản
 • Rừng tư nhân

56 Uganda      • Rừng trung ương
 • Rừng địa phương
 • Rừng tư nhân
 • Rừng cộng đồng
 • Rừng thuộc diện tích 

bảo tồn hoang dã 
trong quy chế

57 Zambia      • Rừng quốc gia 
 • Rừng địa phương
 • Khu bảo tồn thực vật 
 • Rừng tư nhân 
 • Quản lý rừng cộng 

đồng
 • Quản lý rừng chung

58 Zanzibar    • Rừng bảo tồn và rừng bảo tồn 
tự nhiên

 • Rừng cộng đồng
 • Rừng đặc dụng

 

59 Zimbabwe    • Rừng sản xuất lâm sản 
 • Rừng biên giới 
 • Khu bảo tồn thiên nhiên

 • Rừng phòng hộ tư 
nhân 

 • Rừng thương mại tư 
nhân

Châu Đại Dương

60 New Zealand  • Rừng với các loài cây 
bản địa

 • Rừng trồng với các 
loài ngoại lai

   • Đất rừng nhà nước
 • Rừng tư nhân

61 Papua New 
Guinea 

   • Rừng sản xuất
 • Rừng phòng hộ
 • Rừng dự trữ 

 

62 Úc  • Rừng bản địa
 • Rừng trồng 
 • Rừng khác

 • Rừng thương mại
 • Rừng cộng đồng cho người 

dân tộc thiểu số
 • Rừng do nhà nước quản lí vì 

mục đích bảo tồn

 

Nguồn: Hanak-Hammerl (1995); Milewski (2018), Jacques và cộng sự (2015), Chính phủ Bồ Đào Nha (2019), Chính phủ Bulgari (1994), 
Chính phủ Séc (1995); Koderová và cộng sự (2004); Chính phủ Croatia (2005); Chính phủ Đan Mạch (1989), Jensen & Bach (2002); Chính 
phủ Đức (1975), Hans-Walter (2004); Chính phủ Estonia (2014); Trung tâm tài nguyên di truyền Hà Lan (2012); Chính phủ Hungary 
(2013); Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc Châu Âu (2020); Chính phủ Ireland (2017); Chính phủ Latvia (2000); FAO (1995); Chính phủ Litva 
(2001); Chính phủ Luxembourg (2019), Uganda và cộng sự (2015); Mongabay n.d, FAO (2015a); Deuffic và cộng sự (2015); Chính phủ 
Romania (1996); Chính phủ Síp (2012); Chính phủ Slovakia (2005); Chính phủ Slovenia (1993); Chính phủ Tây Ban Nha (1993); Chính 
phủ Thụy Điển (1903); Mauro & Antonio (2018, FAO (2005); Ủy ban Lâm nghiệp Scotland (2001); Chính phủ Bhutan (1995) và Chính 
phủ Bhutan (2017); Chính Phủ Campuchia (2015); Indrato và cộng sự (2012); Guilaume và cộng sự (2013); Chính phủ Malaysia (1968); 
Thaung và cộng sự (2020); Chính phủ Mongolia (2012); Naya và cộng sự (2013); Mongabay (2011); Chính phủ Trung Quốc (2019); Chính 
phủ Bolivia (2012); Müller và cộng sự (2014); FAO (2015b); Chính phủ Canada (2020); Hugo & Mary (2014); Chính phủ Botswana (2005); 
Kambire và cộng sự (2016); Chính phủ Cameroon (1994); Mpoyi và cộng sự (2013); Bekele và cộng sự (2015); Chính phủ Kenya (2012); 
Chính phủ Lesotho (1998); Chính phủ Malawi (1997); Almeida và cộng sự (2012); Chính phủ Nam Phi (1998); AldenWily (2000), Chính 
phủ Namibia (2001); Chính phủ Rwanda (2018); Alba (2008); Chính phủ Tanzania (2002); Chính phủ Uganda (2003); Chính phủ Zambia 
(2015); Chính phủ Zanzibar (1996); Chính phủ Zimbabwe (2002); Chính phủ New Zealand (2020); Chính phủ New Zealand (1949); 
Andrea & Gae (2013); Chính phủ Úc (2005), Chính phủ Úc (2019).

Bảng 4. Tiếp tục



5 Kết luận

Các hệ thống hướng dẫn phân loại rừng hiện nay trên toán cầu chỉ mang tính hướng dẫn tham 
khảo, không mang tính quy chuẩn các nước phải tuân theo. Không có hệ thống và thông lệ quốc 
tế quy định phân loại rừng thành 2 loại. Xu thế chung của 62 quốc gia cho thấy phần lớn các quốc 
gia phân rừng thành 3-5 loại để đạt được 8 mục tiêu quản lí chính: (i) phòng hộ, (ii) bảo đảm giá trị 
bảo tồn đa dạng sinh học; (iii) sản xuất, (iv) rừng đô thị, (v) rừng phục vụ an sinh xã hội, (vi) rừng đa 
mục đích, (vii) rừng tín ngưỡng, và (viii) an ninh quốc phòng. Khi phân loại rừng, các tổ chức và các 
quốc gia đều căn nhắc dựa trên mục tiêu chính trị, xã hội, môi trường, và kinh tế, vấn đề ưu tiên của 
ngành lâm nghiệp, khả năng xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá cho các loại rừng 
này để có thể báo cáo với quốc tế. Từ đó, mỗi quốc gia tùy vào bối cảnh và mục tiêu phát triển kinh 
tế, chính trị, xã hội cũng như tầm nhìn, định hướng phát triển bền vững của ngành lâm nghiệp 
trong tổng thể phát triển chung của quốc gia để tự xây dựng hệ thống phân loại rừng phù hợp. 
Cân nhắc và tham khảo hệ thống hướng dẫn quốc tế và hài hòa trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam 
cũng như các nước khác thiết kế được hệ thống chính sách phù hợp và hiệu quả. 
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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/007823

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/

Phân loại rừng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng cũng như xác định 
mục tiêu quản lí và các chính sách phù hợp để phát triển rừng bền vững.

Báo cáo này rà soát hệ thống chính sách và hướng dẫn phân loại rừng quốc tế nói chung và chính sách tại 62 quốc 
gia cụ thể nhằm cung cấp đầu vào tổng quan cho Ban soạn thảo Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 
2030, tầm nhìn 2050. Báo cáo nhằm trả lời 3 câu hỏi chính: i) Quốc tế có những hệ thống quy chuẩn phân loại rừng 
nào?; ii) Trong thực tế, các nước trên thế giới quy định phân loại rừng trong luật pháp của họ ra sao? Có nước nào 
cũng phân chia 3 loại rừng giống như Việt Nam hay không? và iii) Các vấn đề cần xem xét trong quá trình ra quyết 
định liên quan đến phân loại rừng.

Báo cáo chỉ ra rằng rõ các quốc gia cân nhắc hệ thống phân loại rừng cũng như các chính sách đi kèm dựa vào mục 
tiêu chính trị, xã hội, môi trường, và kinh tế; vấn đề ưu tiên của ngành lâm nghiệp; khả năng xây dựng hệ thống 
theo dõi, giám sát và đánh giá cho các loại rừng này để có thể báo cáo với quốc tế. Việc phân loại rừng chỉ là bước 
đầu trong việc định hướng chung. Đảm bảo cam kết chính trị, nguồn tài chính bền vững và hành lang pháp lí phù 
hợp với bối cảnh quốc gia mới đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển lâm nghiệp.
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