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CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN 

CN. Lê Bảo Khanh 

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG - HCM 

Email: baokhanh.le18@gmail.com 

Tóm tắt 

Phát triển bền vững hiện ang là xu hướng toàn cầu, Việt Nam cũng không 

phải là một ngoại lệ khi vấn ề này thường xuyên ược ề cập trong các văn kiện 

của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Nhà nước. Phát triển bền 

vững ược hiểu là quá trình phát triển có sự kết hợp giữa ba mặt của sự phát triển, 

bao gồm (i) phát triển về kinh tế, (ii) phát triển về xã hội, (iii) bảo vệ môi trường. 

Vậy, vấn ề bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ không thể tách rời trong 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.  

Hiện nay, rừng ngập mặn ược biết tới như là nguồn cung thuỷ hải sản, có 

khả năng cản gió, bão ở các vùng cát ven biển, góp phần phát triển du lịch sinh thái. 

Đặc biệt, rừng ngập mặn có khả năng tích trữ khí cacbon nhiều gấp 4 lần so với rừng 

nhiệt ới trên ất liền - là một giải pháp tự nhiên trong việc giảm những tác ộng 

tiêu cực của khí nhà kính lên bầu khí quyển. Tuy nhiên, diện tích rừng ngập mặn 

những năm gần ây liên tục bị thu hẹp do nạn phá rừng, mở rộng nuôi trồng thuỷ 

sản và khai thác quá mức. Vì vậy, việc nghiên cứu những chính sách và pháp luật 

bảo vệ rừng ngập mặn tại Việt Nam là cần thiết. 

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 (Luật BVMT) chính thức 

có hiệu lực vào ngày 01/01/2022, thay thế cho Luật BVMT 2014. Theo ó, Luật 

BVMT năm 2020 ghi nhận nhiều sự sửa ổi, bổ sung nhằm thúc ẩy việc thực hiện 

các iều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đơn cử, như việc cụ thể hóa các 
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quy ịnh về ứng phó biến ổi khí hậu, thúc ẩy phát triển thị trường cacbon trong 

nước. Tác giả tin rằng việc nghiên cứu các quy ịnh này sẽ có ý nghĩa trong việc 

việc bảo vệ bền vững rừng ngập mặn tại Việt Nam.  

Nội dung bài viết sẽ ược chia thành ba phần. Phần ầu tiên, tác giả sẽ ề cập 

về vai trò của việc bảo vệ môi trường ối với phát triển bền vững. Phần thứ hai, tác 

giả sẽ cụ thể hóa vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ bền vững rừng ngập mặn. 

Phần thứ ba, tác giả sẽ trình bày các quy ịnh, chính sách có liên quan trong việc 

bảo vệ rừng ngập mặn hiện nay tại Việt Nam.  

Từ khoá: Rừng ngập mặn, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thị trường các-

bon.
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Tóm tắt  

Công tác bảo tồn rừng nói chung và rừng ngập mặn nói riêng ngày nay ngày 

càng chú trọng vào sự tham gia của phụ nữ. Đây ược cho là yếu tố không thể thiếu 

trong việc ảm bảo tính bền vững của hoạt ộng quản lý và bảo tồn rừng nói chung, 

rừng ngập mặn nói riêng. Sự tham gia của phụ nữ vào quản lý rừng ược nhiều tổ 

chức phi chính phủ và liên chính phủ cũng như cộng ồng quốc tế ánh giá là mang 

ến hiệu quả tích cực không chỉ ở khía cạnh ảm bảo quyền của người phụ nữ mà 

còn ở các tác ộng tích cực của nó tới công tác quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn. 

Sớm nhận thức ược tầm quan trọng của việc thúc ẩy nữ giới tham gia vào công 

tác quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn trong bối cảnh xã hội mà nam giới vẫn ang 

chiếm ưu thế trong việc nắm giữ các nguồn tài nguyên và sinh kế, Việt Nam ã có 

nhiều nỗ lực trong việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật có liên quan 

ến vấn ề này. Tuy nhiên, giữa kì vọng và thực tế vẫn là một khoảng cách tương 

ối lớn. Thông qua bài viết này, nhóm tác giả muốn ưa ra các kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả thực thi pháp luật của Việt Nam về thúc ẩy quyền của phụ nữ trong 

công tác quản lý và bảo tồn rừng ngập mặn. Nhóm ã nghiên cứu các quy ịnh có 

liên quan, từ ó hệ thống lại các cơ sở pháp lý có liên quan ến vấn ề này cũng như 

ánh giá việc thực hiện các quy ịnh của pháp luật Việt Nam thông qua việc kế thừa 

các kết quả nghiên cứu về tinh hình thực tiễn về quản lý rừng ngập mặn. 
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Từ khóa: Bình ẳng giới, quyền quản lý rừng, quyền phụ nữ, bảo tồn rừng 

ngập mặn.
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Tóm tắt 

Rừng ngập mặn ã cho thấy tầm quan trọng của mình ối với việc ảm bảo các 

chức năng về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường sinh thái 

và ảm bảo sự a dạng sinh học của các loại ộng thực vật trong tự nhiên, ặc biệt 

là ối với các quốc gia ven biển như Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, dưới tác ộng 

của quá trình biến ổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt, khó lường cùng việc 

khai thác, nuôi trồng thủy hải sản mất kiểm soát của người dân ã làm cho diện tích 

rừng ngập mặn giảm áng kể trong thời gian gần ây. Tình trạng này ã khiến cho 

giới chức ịa phương, các ban ngành phải ặc biệt quan tâm bởi nếu không có những 

giải pháp kịp thời ể ngăn chặn và khắc phục thì không lâu, rừng ngập mặn sẽ bị thu 

hẹp về diện tích, giảm chất lượng rừng dẫn ến nhiều hệ quả nặng nề về sau. Do vậy, 

việc quản lý rừng ngập mặn úng cách và có hiệu quả là iều cấp thiết.  Theo ó,các 

vấn ề liên quan ến rừng ngập mặn  phải ược giải quyết bằng cách vận dụng kết 

hợp nhiều giải pháp khác nhau, trong ó, quản lý rừng ngập mặn dựa vào sự chung 

tay của cộng ồng ang ược xem là chính sách ngày càng ược chú trọng và ặt 

lên hàng ầu. Vì vậy, thông qua nghiên cứu này, bài viết sẽ ánh giá chính sách quản 

lý rừng ngập mặn dựa vào cộng ồng tại Việt Nam, liên hệ chính sách này tại hai 

quốc gia là Indonesia và Philippines, từ ó ưa ra một số ề xuất phù hợp trong quản 

lý rừng ngập mặn dựa vào công ồng tại Việt Nam.  

Từ khóa: Rừng ngập mặn, chính sách quản lý, cộng ồng.  
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