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RÀO CẢN TRONG VIỆC CHỐNG SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI 

VIỆT NAM 

ThS. Dương Minh Truyền 

Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ  - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 

Email: minhtruyenduong@yahoo.com 

Tóm tắt 

Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái ven biển và vai trò của 

rừng ngập mặn là hàng rào chắn bảo vệ. Nhiều chính sách và dự án tạo ra các hình thức 

khuyến khích về xã hội và kinh tế ể bảo vệ rừng ngập mặn ã ạt ược những kết quả 

áng kể, nhưng việc phát triển rừng ngập mặn vẫn còn nhiều thách thức và những hạn 

chế cần khắc phục (ví dụ: suy thoái rừng ngập mặn rất phức tạp và thường i cùng với 

chiến lược phát triển kinh tế). Cân bằng giữa các ưu tiên bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế là một thách thức và òi hỏi sự cam kết giữa nhà nước và người dân trong 

việc giải quyết các ộng lực bảo vệ rừng và chống suy thoái rừng ngập mặn. Điều này 

ã giúp tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức của các ịa phương về vai 

trò và tầm quan trọng của việc duy trì rừng ngập mặn và kiểm soát chuyển ổi rừng 

ngập mặn sang các hoạt ộng kinh tế khác.  

Tuy nhiên, các vùng rừng ngập mặn của Việt Nam ang bị e dọa bởi các rào 

cản trong việc bảo vệ. Do vậy, cần nghiên cứu và ề xuất các chính sách phù hợp cả 

pháp luật, kinh tế và xã hội ể bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn. 

Từ khóa: Rừng ngập mặn, suy thoái, rào cản, chính sách pháp luật, kinh tế, xã 

hội.
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VẤN ĐỀ BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN 

Võ Giản Quế Phương, Phạm Thị Ngọc Diễm, 

Nguyễn Thị Hồng, Lê Ngọc Kim Ngân  

Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG - HCM  
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Tóm tắt 

Hiện nay, phát triển bền vững trở thành mối quan tâm hàng ầu ối với mỗi 

quốc gia và là phương hướng phát triển lâu dài của nền kinh tế toàn cầu. Phát triển 

bền vững yêu cầu con người có trách nhiệm sử dụng tiết kiệm, gìn giữ nguồn tài 

nguyên hiện tại cho thế hệ mai sau, òi hỏi các tổ chức kinh tế - chủ thể khai thác và 

hưởng lợi lớn nhất từ tài nguyên có trách nhiệm ối với môi trường trong hoạt ộng 

sản xuất, kinh doanh của mình. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ối với môi 

trường là một trách nhiệm mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện xuyên suốt quá trình 

hoạt ộng của mình, bao gồm khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến ổi khí hậu. Trong ó, rừng 

ngập mặn - một hệ sinh thái quan trọng của môi trường ang bị e dọa bởi các hoạt 

ộng kinh tế của con người cũng như sự biến ổi khí hậu là một ối tượng cần ược 

quan tâm bảo vệ. Chính vì vậy, nghiên cứu này ược thực hiện nhằm phân tích các 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ối với rừng ngập mặn dưới góc ộ pháp luật 

bảo vệ môi trường. Bên cạnh ó, nhóm nghiên cứu bình luận, chỉ ra những hạn chế 

còn tồn ọng của những quy ịnh pháp luật ược sử dụng ể ảm bảo việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội của tổ chức kinh tế trong việc sử dụng bền vững rừng ngập mặn. 

Từ ó, nhóm nghiên cứu ưa ra các giải pháp ể hoàn thiện pháp luật nhằm tạo iều 

kiện cho các doanh nghiệp thực hiện úng trách nhiệm của họ trong suốt quá trình 
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hoạt ộng cũng như giúp các cơ quan có thẩm quyền có một công cụ quản lý hiệu 

quả ối với vấn ề này.  

Từ khóa: Phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo vệ 

môi trường, rừng ngập mặn, biến ổi khí hậu.


