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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2017 nhằm rà soát các văn bản
chính sách có liên quan đến nông lâm kết hợp (NLKH) ở Việt Nam. Trên cơ
sở đó xác định những tồn tại của chính sách hiện hành và đưa ra một số
khuyến nghị về chính sách cho phát triển NLKH. Công trình đã sử dụng các
phương pháp: nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phỏng vấn. Kết quả cho thấy, đến
nay ở nước ta chưa có khái niệm mang tính pháp lý về NLKH và cũng chưa
có chính sách riêng nào cho NLKH. Các chính sách NLKH được lồng ghép
trong các chính sách khác về đất đai, khoa học công nghệ, khuyến nông, tín
dụng đầu tư, phát triển rừng,... Đến nay trong lĩnh vực lâm nghiệp có 12 văn
bản có chính sách liên quan trực tiếp và 26 văn bản liên quan gián tiếp đến
NLKH. Các chính sách giao đất, giao rừng cho chủ rừng được sử dụng lâu dài
và cho phép chủ rừng được canh tác NLKH trên 20-30% diện tích đất lâm
nghiệp được giao và được hưởng toàn bộ sản phẩm từ canh tác NLKH là các
chính sách quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của NLKH. Bên cạnh đó vẫn
còn một số tồn tại như chính sách quy định tỷ lệ diện tích đất được canh tác
NLKH trong các loại rừng, quy định về tiêu chí công nhận trang trại lâm
nghiệp, quy định sản xuất NLKH hoặc sản phẩm tỉa thưa phải theo thiết kế
được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt hoặc thiếu vốn cho vay để phát
triển NLKH…đang là rào cản cho sự phát triển NLKH ở nước ta. Kết quả
nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm cơ sở cho việc thực hiện sản xuất NLKH
trong rừng phòng hộ và rừng sản xuất, góp phần thực thi Luật Lâm nghiệp ở
nước ta.
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