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PHẠM THỊ MAI TRANG * 

Tóm tắt: Để phát triển bền vững tài nguyên rừng, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành đã thể hiện quan điểm mới về khai thác sản phẩm tài nguyên rừng là hướng tới 

khai thác bền vững các sản phẩm tài nguyên rừng. Tuy nhiên, các quy định hiện hành và việc thực thi 

các quy định này trên thực tế còn có những hạn chế nhất định làm cho số lượng và chất lượng của 

rừng bị ảnh hưởng, đặc biệt là rừng tự nhiên. Bài viết đánh giá quy định và việc thực hiện các quy 

định hiện hành về khai thác bền vững sản phẩm tài nguyên rừng thông qua các nhóm quy định pháp 

luật về: 1) quy định về cấm hoàn toàn việc khai thác sản phẩm tài nguyên rừng; 2) quy định về khai 

thác sản phẩm tài nguyên rừng trong rừng đặc dụng; 3) quy định về khai thác sản phẩm tài nguyên 

rừng trong rừng phòng hộ; 4) quy định về khai thác sản phẩm tài nguyên rừng trong rừng sản xuất. 

Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật trong lĩnh vực này, bảo đảm quá trình áp dụng và thực thi pháp luật về khai thác bền vững sản 

phẩm tài nguyên rừng thống nhất và hiệu quả trên thực tế. 
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THE LAW ON SUSTAINABLE EXPLOITATION OF FOREST PRODUCTS AND 

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT 

Abstract: For sustainable development of forest resources, the 2017 Law on forestry  and its guiding 

documents have shown a new perspective on exploitation of forest products towards sustainability. 

However, certain limitations of the current law and its practical implementation that may affect the 

quantity and quality of forests, especially natural forests still remain. The paper assesses the current law 

on sustainable exploitation of forest products and its practical implementation through the following 

groups of legal provisions on 1) complete ban on the exploitation of forest products; 2) exploitation of 

forest products in special-use forests; 3) exploitation of forest products in protection forests; 4) exploitation 

of forest products in production forests. On that basis, the paper offers recommendations to improve the 

law and enhance the efficiency of law enforcement in this area, ensuring  the consistent and effective 

implementation and enforcement of the law on sustainable exploitation of forest products in practice. 
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1. Khái niệm khai thác bền vững sản 

phẩm tài nguyên rừng 

Theo Từ điển tiếng Việt, “khai thác” 

được hiểu là “tiến hành hoạt động để thu lấy 

những nguồn lợi sẵn có trong tự nhiên hoặc 

phát hiện và sử dụng những cái có ích còn 

ẩn giấu hoặc chưa được tận dụng”.(1) 

                                                           
(1) Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê (chủ biên), Từ 

điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2003, tr. 490. 
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