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Chào mừng Đại hội Đảng bộ bộ Tài nguyên và môi Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phát huy sức mạnh 
đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo  
và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng

Ngày 31/7/2015, tại hà Nội, đảng bộ bộ 
tN&mt đã tổ chức đại hội đại biểu 
lần thứ iii, nhiệm kỳ 2015 - 2020. đại 

hội có sự tham dự của ủy viên ban chấp hành 
trung ương (bchtW) đảng, bí thư đảng ủy 
khối các cơ quan tW đào Ngọc dung; ủy viên 
bchtW đảng, bí thư ban cán sự đảng, bộ 
trưởng bộ tN&mt Nguyễn minh quang; ủy 
viên dự khuyết bchtW đảng, ủy viên bch 
đảng bộ khối các cơ quan tW, ủy viên ban 
cán sự đảng, bí thư đảng ủy, Thứ trưởng bộ 
tN&mt trần hồng hà; các đồng chí là ủy 
viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng bộ tN&mt 
và 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 
4.779 đảng viên của 37 đảng bộ, chi bộ trực 
thuộc đảng bộ bộ tN&mt.

Theo báo cáo chính trị của bch đảng 
bộ bộ tN&mt khóa ii, đảng bộ bộ tN&mt 
là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đảng ủy 
khối các cơ quan tW, gồm 37 tổ chức đảng 
trực thuộc, trong đó có 3 đảng bộ mà đảng ủy 
được giao quyền cấp trên cơ sở, 16 đảng bộ cơ 
sở, 10 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc với 
4.779 đảng viên. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, đảng 
ủy bộ đã phối hợp với ban cán sự đảng cụ thể 
hóa chủ trương, đường lối của đảng vào công 
tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 
về tN&mt; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 
357 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 5 
luật, 2 Nghị quyết của quốc hội, 26 Nghị định, 
1 Nghị quyết của chính phủ, 24 quyết định của 
Thủ tướng chính phủ, 232 Thông tư, 18 Thông 
tư liên tịch; ban hành Nghị quyết và đề ra nhiều 
giải pháp nhằm triển khai các chương trình, kế 
hoạch về cải cách hành chính, đặc biệt là cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, 
minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp; Thực hiện thành công 2 
chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia, 7 chương trình cấp bộ, 374 đề tài cấp bộ và 
460 đề tài cấp cơ sở; chỉ đạo triển khai các đề 
án điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo khí tượng 
thủy văn, môi trường, tài nguyên nước, đo đạc 
bản đồ, biển và hải đảo… bên cạnh đó, đảng 

bộ đã thực hiện hiệu quả chỉ 
thị số 03-ct/tW của bộ 
chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí minh 
gắn với Nghị quyết trung 
ương 4 (khóa xi) về xây dựng 
đảng, góp phần cảnh báo, 
ngăn chặn những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống trong cán 
bộ, đảng viên; củng cố, kiện 
toàn các cấp ủy, tổ chức đảng 
theo Nghị định số 21/2013/
Nđ-cp của chính phủ; tăng 
cường kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật của đảng, tạo sự 
đoàn kết, thống nhất trong nội 
bộ, tạo dựng lòng tin của quần 
chúng đối với đảng…

tuy nhiên, đảng bộ bộ 
tN&mt cũng còn một số tồn 
tại nhất định, tiến độ xây dựng 
một số văn bản quy phạm 
pháp luật còn chậm; tổ chức, 
bộ máy và đội ngũ cán bộ 
chưa đáp ứng được yêu cầu, 
nhất là cấp cơ sở; công tác 
sơ kết, tổng kết, đánh giá tác 
động của hệ thống chính sách, 
pháp luật về tN&mt chưa 
được quan tâm đúng mức; 
kết quả thực hiện chỉ thị số 

03-ct/tW của bộ chính trị 
tại một số chi bộ, đảng bộ 
chưa đồng đều; Năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của một 
số tổ chức đảng còn hạn chế; 
việc duy trì nề nếp sinh hoạt 
chi ủy, chi bộ theo chuyên đề 
chưa được thực hiện thường 
xuyên…

trong nhiệm kỳ tới, đảng 
bộ bộ tN&mt phấn đấu 
100% cán bộ, đảng viên được 
học tập, nghiên cứu, quán 
triệt các Nghị quyết của đảng; 
100% chi bộ xây dựng chuẩn 
mực theo tấm gương đạo 
đức hồ chí minh; tổ chức 
bồi dưỡng lý luận chính trị 
cho 3.000 quần chúng, đoàn 
viên ưu tú và 5 lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác đảng cho 
cấp ủy, bí thư các chi bộ; kết 
nạp 1.600 đảng viên mới và 
100% đảng viên mới kết nạp 
được chuyển đảng viên chính 
thức; hàng năm có trên 60% 
đảng bộ, chi bộ đạt chỉ tiêu 
trong sạch, vững mạnh; 80% 
đảng viên được xếp loại hoàn 
thành tốt nhiệm vụ; 100% các 
cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 
quy chế dân chủ…

phát biểu chỉ đạo tại đại 

 V Toàn cảnh Đại hội
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hội, ủy viên bchtW đảng, bí thư đảng ủy 
khối các cơ quan tW đào Ngọc dung ghi nhận 
và đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ bộ 
tN&mt đã đạt được. bí thư nhấn mạnh, trong 
thời gian tới, đảng bộ bộ tN&mt cần đẩy mạnh 
công tác chính trị tư tưởng, học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức hồ chí minh; tăng cường sự 
phối hợp giữa đảng ủy và các cấp ủy với ban cán 
sự đảng, lãnh đạo bộ và các cơ quan, đơn vị trong 
việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác, khả 
năng nghiên cứu, tham mưu, nắm bắt thông tin 
của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đảng bộ 
theo tinh thần đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức đảng, phấn đấu trở thành một trong những 
đảng bộ tiêu biểu của đảng bộ khối…

Thay mặt bộ tN&mt, bộ trưởng Nguyễn 
minh quang cam kết, bộ tN&mt sẽ phát huy 
sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt 
nhân chính trị của các tổ chức đảng; chủ động 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật về tN&mt, phù hợp với nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. đồng 
thời, tăng cường quản lý tài nguyên và bvmt, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

kết thúc Ðại hội, đảng bộ bộ tN&mt 
đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 37 đồng chí vào 
bch đảng bộ khóa iii, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 
11 đồng chí trong ban Thường vụ đảng ủy bộ; 
10 đồng chí tham dự đại hội đảng bộ khối các 
cơ quan tW.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền chủ tịch 
nước, ủy viên bchtW đảng, bí thư ban cán 
sự đảng, bộ trưởng bộ tN&mt Nguyễn minh 

 V Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

quang đã trao tặng huân 
chương lao động hạng Nhì 
cho đảng ủy bộ tN&mt; ủy 
viên bchtW đảng, bí thư 
đảng ủy khối các cơ quan 

tW đào Ngọc dung trao tặng 
cờ Thi đua của đảng bộ khối 
các cơ quan tW cho đảng bộ 
bộ tN&mt.
 bùi hằng

 V Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư 
Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang 
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Bộ 
TN&MT

 V Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan 
TW Đào Ngọc Dung trao tặng cờ Thi đua của Đảng bộ Khối 
các cơ quan TW cho Đảng bộ Bộ TN&MT
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Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và  
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

tS. nguyễn Văn tài 
Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt 
được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên được nâng lên; hoạt động của Đảng ủy Tổng cục có nhiều chuyển biến tích cực, đi 
vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng được 
nâng lên; phương thức hoạt động được đổi mới, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng... Đảng ủy Tổng cục đã tích cực chỉ đạo thực hiện 
các nhiệm vụ công tác Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; triển khai thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới 
công tác dân vận”, “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”…

1. tăng Cường Lãnh đạo,  
Chỉ đạo Công táC quản Lý  
nhà nướC Về bVMt

đảng bộ tổng cục môi trường có tổng 
số đảng viên là 269 đồng chí, sinh hoạt tại 18 
chi bộ trực thuộc. trong đó có 230 đảng viên 
chính thức và 39 đảng viên dự bị; số đảng viên 
nữ là 114 người, đảng viên nam là 155 người. 
số đảng viên chiếm 43,9% trên tổng số cán bộ, 
công chức, viên chức của tổng cục. 

xác định trọng tâm của công tác bvmt 
là phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây 
ô nhiễm môi trường, tác động xấu lên môi 
trường; quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện chất lượng môi trường; bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học, trong nhiệm 
kỳ qua, đảng ủy tổng cục môi trường đã tập 
trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về bvmt, 
trọng tâm là xây dựng trình để quốc hội thông 
qua luật bvmt năm 2014; xây dựng, trình ban 
hành các văn bản quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành luật đa dạng sinh học, luật 
bvmt năm 2014. bên cạnh đó, đảng ủy tổng 
cục môi trường đã lãnh đạo kiện toàn tổ chức 
bộ máy; phát triển nguồn nhân lực, huy động 
nguồn lực tài chính cho công tác bvmt; đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về bvmt.

đảng ủy tổng cục môi trường tập trung 
chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, các quy định pháp luật về bvmt, đưa các 

chính sách, quy định pháp luật 
vào thực tiễn cuộc sống; lãnh 
đạo công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật; 
tổ chức tốt công tác kiểm tra, 
thanh tra, qua đó phát hiện 
những tồn tại, bất cập trong 
trong việc thực thi pháp luật 
để có hướng dẫn, chấn chỉnh, 
bảo đảm thực hiện đúng và 
đầy đủ hơn các quy định của 
pháp luật; đồng thời phát hiện 
các vi phạm để xử lý kịp thời, 
nghiêm minh. qua đó, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp 

luật về bvmt trong cộng 
đồng doanh nghiệp, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
giảm dần các vụ vi phạm pháp 
luật về bvmt, góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm, suy thoái môi 
trường, cải thiện chất lượng 
môi trường sống, bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh 
học vì sự phát triển bền vững 
của đất nước.

công tác truyền thông 
giáo dục nâng cao nhận thức 
về bvmt cho cộng đồng được 
tổng cục môi trường triển 

 V Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài báo cáo tham luận tại Đại hội

Chào mừng Đại hội Đảng bộ bộ Tài nguyên và môi Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020
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khai mạnh mẽ. hàng năm, tổng cục đã tổ chức 
nhiều chiến dịch truyền thông với nội dung và 
hình thức đa dạng, phong phú và ngày càng đổi 
mới; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
môi trường thế giới 5/6, chiến dịch giờ trái 
đất, Ngày trái đất, Ngày đa dạng sinh học 
thế giới 22/5... qua đó nâng cao nhận thức và 
ý thức bvmt của người dân, thu hút sự quan 
tâm và tham gia của toàn xã hội vào hoạt động 
bvmt.

2. thựC hiện Chỉ thị Số 03-Ct/
tW ngày 14/5/2011 CủA bộ Chính 
trị Về tiếp tụC đẩy Mạnh ViệC 
họC tập Và LàM theo tấM 
gương đạo đứC hồ Chí Minh

Nhận thức được tầm quan trọng của 
việc thực hiện chỉ thị số 03-ct/tW ngày 
14/5/2011 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức hồ chí minh, hàng năm, đảng ủy tổng 
cục đã xây dựng và triển khai thực hiện việc 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ 
chí minh. các nội dung này đã được đưa vào 
sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với nhiệm vụ 
chính trị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi 
cán bộ, đảng viên, nằm trong các chương trình, 
kế hoạch, phong trào thi đua đang thực hiện 
ở đơn vị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và quần chúng tham gia, tạo nên những 
chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo 
đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên.

đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng chuyên trang, 
chuyên mục trên cổng thông tin điện tử của 
tổng cục và tạp chí môi trường để tập trung 
tuyên truyền những nội dung chuyên đề học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 
phong cách hồ chí minh. được sự chỉ đạo của 
đảng ủy bộ, đảng ủy tổng cục đã viết bài tham 
gia dự thi về nội dung “từ lời dạy của bác đến 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” gửi đảng 
ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức vào 
tháng 5/2012 và đạt giải ba của đảng ủy khối 
các cơ quan trung ương.

đảng ủy đã giao công đoàn phối hợp với 
đoàn Thanh niên tổng cục lựa chọn 01 đại 
diện tham dự hội thi thuyết trình “tư tưởng 
và tấm gương đạo đức hồ chí minh về đạo 
đức công vụ” do đảng ủy khối các cơ quan 
trung ương tổ chức vào tháng 5/2013 và đạt 
giải khuyến khích (là một trong 10 đơn vị đạt 
giải trong đảng ủy khối).

trong quá trình thực hiện chỉ thị số 03-

ct/tW, đảng bộ tổng cục 
môi trường rút ra những 
kinh nghiệm trong tổ chức 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí minh, 
cụ thể: bám sát hướng dẫn 
của đảng ủy bộ để xây dựng, 
ban hành kế hoạch học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
hồ chí minh và tổ chức triển 
khai thực hiện tới từng chi bộ, 
đảng viên; tổ chức các nội 
dung phong phú để huy động 
đông đảo cán bộ, đảng viên và 
quần chúng tham gia các hoạt 
động học tập và đặc biệt là làm 
theo tấm gương đạo đức hồ 
chí minh; có các biện pháp 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
việc tổ chức học tập và triển 
khai thực hiện, chỉ đạo sát 
sao, đưa nội dung học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
hồ chí minh thành một nội 
dung đánh giá thi đua của chi 
bộ, đơn vị; cấp ủy đảng trong 
đảng bộ luôn luôn chủ động, 
sáng tạo, đổi mới nội dung và 
phương pháp trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 
tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát thực hiện việc học 
tập và làm theo tấm gương 
đạo đức hồ chí minh, biểu 
dương, khen thưởng kịp thời 
những tập thể, cá nhân làm 
tốt, phát hiện những lệch lạc, 
thiếu sót để chấn chỉnh, uốn 
nắn; chú trọng công tác chỉ 
đạo điểm, sơ kết, tổng kết rút 
kinh nghiệm, nhất là việc xây 
dựng và nhân rộng các điển 
hình tiên tiến, nhân tố mới, 
cách làm hay trong thực hiện 
chỉ thị số 03-ct/tW.

3. nâng CAo Chất 
Lượng Sinh hoạt 
Chi bộ

việc nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ là nhân tố 
quyết định vai trò lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng, giúp đảng viên nâng 
cao nhận thức chính trị, tư 
tưởng và thực hiện chức năng 
lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. 
chủ tịch hồ chí minh đã dạy: 
“đảng mạnh là do chi bộ tốt, 
chi bộ tốt là do các đảng viên 
đều tốt ”. để đạt được điều đó, 
phải đổi mới và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, góp 
phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng, đáp ứng nhiệm vụ 
trong tình hình mới. 

đảng ủy tổng cục luôn 
duy trì nghiêm túc chế độ, nội 
dung sinh hoạt đảng ủy, các 
chi ủy và chi bộ. ban Thường 
vụ đảng ủy đã phân công các 
đồng chí ủy viên ban Thường 
vụ, ủy viên ban chấp hành 
phụ trách, theo dõi và chỉ đạo 
việc sinh hoạt các chi bộ trực 
thuộc thường kỳ, do vậy các tổ 
chức đảng đã duy trì nề nếp, 
nâng cao chất lượng sinh hoạt. 

đảng ủy tổng cục đã tổ 
chức chỉ đạo việc sinh hoạt 
chi bộ theo chuyên đề định 
kỳ 3 tháng/lần. Nội dung sinh 
hoạt chuyên đề tập trung vào 
việc tiếp tục học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức hồ 
chí minh, những vướng mắc 
về chuyên môn cần tập trung 
giải quyết của cơ quan, đơn 
vị, những vấn đề liên quan tới 
việc ổn định tư tưởng chính 
trị của cán bộ, đảng viên, 
người lao động trong cơ quan, 
đơn vị…

từ kinh nghiệm trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chuyên đề, đảng ủy tổng cục 
rút ra một số kinh nghiệm:

- Thứ nhất, trước khi sinh 
hoạt, trong cấp ủy cần có sự 
phân công, chuẩn bị; trong 
sinh hoạt, đảng viên có trách 
nhiệm tham gia phát biểu ý 
kiến xây dựng nghị quyết, phát 
huy cao trí tuệ của tập thể.
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- Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng 
viên phải trung thực, thẳng thắn 
trong phê bình, tự phê bình, trên 
tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ; đảng viên làm công 
tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên 
phải gương mẫu thực hiện tốt 
việc sinh hoạt đảng, nêu gương 
sáng về đạo đức, lối sống. 

- Thứ ba, cần bố trí thời gian 
sinh hoạt hợp lý để các đảng viên 
tham gia đầy đủ; tạo không khí 
dân chủ để đảng viên bộc lộ tâm 
tư nguyện vọng; cấp ủy cần làm 
tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng; việc tham gia không chỉ là 
trách nhiệm mà còn là quyền lợi 
của đảng viên.

- Thứ tư, chi bộ cần gắn việc 
“học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức hồ chí minh” với việc 
thực hiện Nghị quyết trung ương 
4 khóa xi của bộ chính trị về 
“một số vấn đề cấp bách trong 
công tác xây dựng đảng hiện 
nay”. 

Nhiệm kỳ 2010-2015, đảng 
ủy tổng cục môi trường đã lãnh 
đạo, chỉ đạo tổng cục thực hiện 
tốt công tác quản lý nhà nước về 
bvmt; thực hiện tốt chỉ thị số 
03-ct/tW ngày 14/5/2011 của 
bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí minh và 
thực hiện đổi mới, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. tuy nhiên, 
đảng ủy tổng cục nhận thấy, việc 
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức lối sống cho đảng viên hiện 
nay là rất quan trọng cần được tập 
trung bằng nhiều biện pháp, hình 
thức tuyên truyền giáo dục, đồng 
thời cần có các giải pháp nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp 
tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức hồ chí 
minh theo chủ đề hàng năm trở 
thành sinh hoạt thường xuyên, nề 
nếp ở các tổ chức cơ sở đảng gắn 
với thực hiện Nghị quyết trung 
ương 4 khóa xi và các quy định 
của đảngn

Phong trào thi đua yêu nước ngành 
Tài nguyên và Môi trường: Cần phát 
hiện, tuyên truyền, nhân rộng các 
điển hình tiên tiến

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 25/8/2015, tại hà Nội, 
bộ tN&mt đã tổ chức 
hội nghị thi đua yêu nước 

ngành tN&mt lần thứ iii, nhằm 
tổng kết, đánh giá phong trào thi 
đua và thực hiện công tác khen 
thưởng giai đoạn 2011 - 2015; 
biểu dương, tôn vinh các tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến; đồng 
thời đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự 
đại hội có ủy viên ban chấp hành 
trung ương (bchtW) đảng, 
phó Thủ tướng chính phủ hoàng 
trung hải; ủy viên bchtW đảng, 
bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng, 
chủ tịch hội đồng Thi đua - khen 
thưởng bộ tN&mt Nguyễn minh 
quang; các Thứ trưởng trần hồng 
hà, Nguyễn Thái lai, chu phạm 
Ngọc hiển, Nguyễn Thị phương 
hoa và các đại biểu đại diện các 
đơn vị trực thuộc bộ tN&mt, sở 
tN&mt...

phát biểu khai mạc đại hội, bộ 
trưởng, chủ tịch hội đồng Thi đua 
- khen thưởng bộ tN&mt Nguyễn 
minh quang cho biết, trong thời 
gian qua, bộ tN&mt đã thực hiện 
nghiêm túc chỉ thị số 03-ct/tW 
về việc tiếp tục học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức hồ chí minh; 
chỉ thị số 34-ct/tW về tiếp tục đổi 
mới công tác thi đua, khen thưởng 
của bộ chính trị; chỉ thị số 725/
ct-ttg của Thủ tướng chính phủ 
về việc phát động phong trào thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 
- 2015; kết luận số 83-kl/tW của 
ban bí thư về tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và 
nhân rộng điển hình tiên tiến… 

từ khi thành lập bộ tN&mt, 
ban cán sự đảng, lãnh đạo bộ đã 
xác định, phong trào thi đua là gieo 
trồng, công tác khen thưởng là gặt 
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hái, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực 
hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch 
hàng năm và giai đoạn tại các đơn vị, 
địa phương, tiêu biểu như việc thực 
hiện các phong trào “cùng cả nước 
chung tay xây dựng nông thôn mới”; 
“Thực hiện thành công chiến lược 
phát triển ngành tN&mt thời kỳ 2011 

 V Toàn cảnh Đại hội

- 2015”; “hướng về trường 
sa thân yêu”… góp phần động 
viên cán bộ, công nhân viên 
chức trong toàn ngành hăng 
hái thi đua lao động, phấn 
đấu trở thành những điển 
hình tiên tiến. bên cạnh đó, 
bộ cũng tăng cường công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính; 
Tham mưu cho đảng, chính 
phủ giải pháp xử lý những 
vấn đề mang tính chiến lược 
như bđkh, hợp tác sông mê 
công; tăng cường thanh, 
kiểm tra nhằm phát hiện 
những hạn chế, yếu kém và 
có biện pháp khắc phục kịp 
thời…

giai đoạn 2016 - 2020, 
bộ tN&mt sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt các chủ 
trương, chính sách của đảng, 
pháp luật của Nhà nước về 
thi đua, khen thưởng; hoàn 
thiện hệ thống văn bản 
hướng dẫn thực hiện công 
tác thi đua, khen thưởng; 
tăng cường vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 
các đơn vị trực thuộc có kế 
hoạch cụ thể về xây dựng, 
nhân rộng điển hình tiên 
tiến; củng cố, đổi mới, nâng 
cao chất lượng hoạt động 
của hội đồng Thi đua - khen 
thưởng các cấp… tạo nên 
những phong trào thi đua 
yêu nước mang tính đột phá, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, xứng đáng với 
niềm tin và trọng trách được 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải trao tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ cho Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Vụ Kế hoạch, Trung tâm Điều 
tra, đánh giá tài nguyên đất 
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đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.
phát biểu chỉ đạo tại đại hội, phó Thủ 

tướng chính phủ hoàng trung hải ghi nhận 
và biểu dương những kết quả mà ngành 
tN&mt đã đạt được trong thời gian qua. 
để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là 
động lực trong xây dựng, phát triển ngành 
tN&mt, phó Thủ tướng đề nghị, giai đoạn 
2016 - 2020, ngành tN&mt cần tiếp tục 
quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ 
trương của đảng, tư tưởng của chủ tịch hồ 
chí minh về thi đua yêu nước, chính sách của 
Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; 
triển khai hiệu quả chỉ thị số 03-ct/tW 

của bộ chính trị về tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
hồ chí minh và chỉ thị số 
34-ct/tW của bộ chính 
trị về tiếp tục đổi mới công 
tác thi đua khen thưởng; 
Nghiên cứu, đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác thi 
đua, khen thưởng, thường 
xuyên phát hiện, bồi dưỡng, 
nhân rộng các điển hình tiên 
tiến; chú trọng công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, nâng 

cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương của đội ngũ 
cán bộ, công chức trong thực 
hành công vụ; Thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cấp cơ 
sở; xây dựng tổ chức đảng, 
chính quyền, đoàn thể là một 
khối đoàn kết, trong sạch, 
vững mạnh…

Nhân dịp này, thay mặt 
đảng, chính phủ, phó Thủ 
tướng chính phủ hoàng 
trung hải đã trao tặng bằng 
khen của Thủ tướng chính 
phủ cho Thứ trưởng bộ 
tN&mt chu phạm Ngọc 
hiển và vụ kế hoạch (bộ 
tN&mt), trung tâm điều 
tra, đánh giá tài nguyên đất 
(tổng cục quản lý đất đai) 
vì đã có thành tích xuất sắc 
trong giai đoạn 2010 - 2014; 
Thừa ủy quyền của Thủ 
tướng chính phủ, bộ trưởng 
bộ tN&mt Nguyễn minh 
quang đã trao tặng cờ thi 
đua của Thủ tướng chính 
phủ cho 8 tập thể xuất sắc 
của ngành tN&mt; các 
Thứ trưởng chu phạm Ngọc 
hiển, Nguyễn linh Ngọc, 
Nguyễn Thị phương hoa đã 
trao tặng bằng khen của bộ 
trưởng bộ tN&mt cho 77 
tập thể, cá nhân tiêu biểu 
xuất sắc là điển hình tiên 
tiến của ngành, giai đoạn 
2011 - 2015.

kết thúc đại hội, Thứ 
trưởng Nguyễn Thị phương 
hoa phát động phong trào thi 
đua yêu nước ngành tN&mt 
giai đoạn 2016 - 2020 với chủ 
đề “đẩy mạnh phong trào thi 
đua lao động, học tập, nhân 
rộng các điển hình tiên tiến, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị giai đoạn 
2016 - 2020, góp phần tích 
cực trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc”.
 bảo bình

 V Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 
cho 8 tập thể xuất sắc của ngành TN&MT

 V Các Thứ trưởng: Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng  
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc 
là điển hình tiên tiến của ngành, giai đoạn 2011 - 2015
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Tăng cường hợp tác trong bảo vệ môi trường,  
ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 7/8/2015, tại hà Nội, đồng chí 
Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên bộ 
chính trị, chủ tịch ủy ban trung 

ương mặt trận tổ quốc (ubtWmttq) việt 
Nam đã có buổi làm việc với bộ tN&mt về 
công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (bđkh) 
và chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ 
bvmt giữa hai bên. 

phát biểu tại buổi làm việc, bộ trưởng 
Nguyễn minh quang cho biết, ứng phó với 
bđkh đã trở thành vấn đề chung của toàn xã 
hội. do đó, cần phải khuyến khích các tổ chức 
chính trị, đoàn thể xã hội, nghề nghiệp và cộng 
đồng cùng chung tay tìm ra giải pháp thích hợp 
ứng phó với bđkh trên tinh thần dựa vào nội 
lực là chính, kết hợp với việc tận dụng hiệu quả 
các cơ chế hợp tác quốc tế. bộ trưởng khẳng 
định, bộ tN&mt sẽ không ngừng nỗ lực, nâng 
cao trình độ chuyên môn và phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, để ngành tN&mt xứng đáng 
là một trong ba trụ cột phát triển bền vững đất 
nước.

về chương trình phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ bvmt, bộ tN&mt đã xin ý kiến 
ubtWmttq việt Nam và các đơn vị thành 
viên hoàn thiện nội dung dự thảo luật bvmt 
trước khi trình chính phủ để trình quốc hội 
thông qua; phối hợp với ubtWmttq việt 

Nam tổ chức một số sự kiện 
về môi trường như Ngày môi 
trường thế giới; tuần lễ biển 
và hải đảo; Ngày đại dương 
thế giới; các hội nghị, tập 
huấn trao đổi kinh nghiệm về 
phát huy vai trò của các chức 
sắc tôn giáo, già làng, trưởng 
bản, người có uy tín vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số 
và cán bộ ban công tác mặt 
trận ở khu vực dân cư thuộc 
63 tỉnh, thành về công tác 
bvmt; Thành lập hội đồng 
xét tặng giải thưởng môi 
trường quốc gia năm 2015...

trên cơ sở đó, bộ 
tN&mt kiến nghị, trong 
thời gian tới, ubtWmttq 
việt Nam xem xét, nghiên 
cứu đề xuất quốc hội hoàn 
thiện thể chế, chính sách, 
pháp luật và các cam kết quốc 
tế về ứng phó với bđkh; 
tiếp tục giao bộ tN&mt 
chủ trì thực hiện các nhiệm 
vụ nâng cao chất lượng môi 
trường, ứng phó với bđkh; 

huy động nguồn lực nhằm 
xã hội hóa công tác ứng phó 
với bđkh và thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ được giao theo 
quy định của luật bvmt và 
chiến lược bvmt quốc gia 
đến năm 2020. bên cạnh 
đó, bố trí đủ kinh phí thực 
hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia về khắc phục 
ô nhiễm và cải thiện môi 
trường, ứng phó với bđkh; 
kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2014 - 2020. đồng thời, 
đảm bảo tính liên tục, thống 
nhất trong việc thực hiện 
cam kết chính trị của việt 
Nam với cộng đồng quốc tế 
về ứng phó với bđkh...

phát biểu tại buổi làm 
việc, chủ tịch ubtWmttq 
việt Nam Nguyễn Thiện 
Nhân đánh giá cao vai trò 
của bộ tN&mt trong việc 
tham mưu cho đảng, chính 
phủ ban hành những văn 
bản quan trọng liên quan đến 
lĩnh vực tN&mt cũng như 
việc phối hợp với mttq 
việt Nam triển khai hiệu quả 
các chương trình nâng cao 
nhận thức và hành động về 
bvmt, ứng phó với bđkh. 
chủ tịch nhấn mạnh, thời 
gian tới, hai bên sẽ tiếp tục 
tham vấn, lấy ý kiến giám 
sát của mttq liên quan 
đến bđkh, làm căn cứ kiến 
nghị với quốc hội; tổng kết 
chương trình phối hợp giai 
đoạn 2012 - 2016 và triển 
khai ký kết chương trình 
phối hợp giai đoạn 2016 - 
2020… 
 thu hằng

 V Toàn cảnh buổi làm việc
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CHƯơNG TRÌNH HộI NGHị 
MÔI TRƯỜNG TOàN quốC 
lầN THứ 4 

Ngày 20/8/2015, bộ tN&mt đã có Thông 
báo số 2 về việc tổ chức hội nghị môi 

trường toàn quốc lần thứ iv và các sự kiện liên 
quan. 

Theo đó, hội nghị được tổ chức từ ngày 
29 - 30/9/2015 tại trung tâm hội nghị quốc 
gia (mỹ đình, Nam từ liêm, hà Nội). chương 
trình gồm: phiên toàn thể diễn ra trong ngày 
30/9, tập trung vào nội dung đánh giá tổng kết 
công tác bvmt giai đoạn 2011 - 2015 và đề 
xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm trong công tác bvmt giai đoạn 2016-2020; 

hai hội thảo chuyên đề diễn ra trong ngày 
29/9 với nội dung quản lý nhà nước về bvmt 
và khoa học công nghệ trong lĩnh vực bvmt. 

hội thảo quản lý nhà nước về bvmt tập 
trung vào những vấn đề môi trường đặt ra đối 
với việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm về bvmt; 
các giải pháp đột phá nhằm tăng cường quản 
lý nhà nước về bvmt.

hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực bvmt gồm 1 phiên toàn thể và 3 hội thảo 
với các nội dung: khoa học và công nghệ trong 
công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển 
bền vững các hệ sinh thái; Nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ trong dự báo, 
phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; 
ứng dụng tiến bộ khoa học và phát triển công 
nghệ trong cải tạo, phục hồi và xử lý ô nhiễm 
môi trường.

trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra các 
sự kiện bên lề như: lễ tuyên dương các điển 
hình tiên tiến về bvmt giai đoạn 2011 - 2015 
và triển lãm quốc tế về môi trường. đây là cơ 
hội để các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp 
giới thiệu rộng rãi các thành tựu, công nghệ 
mới trong lĩnh vực môi trường. 

tiếp nối những thành 
công của hội nghị môi 

trường toàn quốc lần thứ i 
năm 1998 và lần thứ ii năm 
2005, hội nghị môi trường 
toàn quốc lần thứ iii đã 
được tổ chức trong 2 ngày 
17 - 18/11/2010 tại trung 
tâm hội nghị quốc gia (mỹ 
đình, Nam từ liêm, hà 
Nội). Tham dự hội nghị 
có hơn 1.000 đại biểu là 
đại diện lãnh đạo các ban 
đảng, quốc hội, các bộ, 
ban, ngành của chính phủ, 
cơ quan đoàn thể trung 
ương; đại diện một số đại 
sứ quán và các tổ chức quốc 
tế tại việt Nam; đại diện 
lãnh đạo tỉnh ủy, ubNd, 
sở tN&mt, chi cục bvmt 
của 63 tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương; nhiều 
nhà khoa học từ các trường 
đại học, viện nghiên cứu; 
đại diện các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước và các 
cơ quan thông tấn báo chí. 
hội nghị vinh dự được chào 
đón đồng chí trương vĩnh 
trọng, ủy viên bộ chính 
trị, phó Thủ tướng chính 

phủ tới dự và phát biểu chỉ 
đạo.

hội nghị đã tiến hành 
tổng kết, đánh giá những 
kết quả đạt được của công 
tác bvmt trong giai đoạn 
5 năm, đồng thời chỉ ra 
những tồn tại, phân tích 
những nguyên nhân và bài 
học kinh nghiệm, từ đó xác 
định phương hướng và giải 
pháp cho công tác bvmt 
giai đoạn 5 năm tiếp theo. 
hội nghị quán triệt ý kiến 
chỉ đạo của đồng chí trương 
vĩnh trọng, ủy viên bộ 
chính trị, phó Thủ tướng 
chính phủ về những định 
hướng giải pháp về bvmt 
trong thời gian tới.

hội nghị đã nghe đại 
diện lãnh đạo các cơ quan: 
ban tuyên giáo trung ương, 
ủy ban trung ương mặt trận 
tổ quốc việt Nam, ủy ban 
khoa học, công nghệ và 
môi trường của quốc hội, 
phòng Thương mại và công 
nghiệp việt Nam, cảnh sát 
phòng, chống tội phạm về 
môi trường báo cáo về kết 
quả thực hiện chỉ thị số 29-

 V Toàn cảnh Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III diễn 
ra tại Hà Nội vào ngày 17-18/11/2010

hướng Tới hội nghị môi Trường Toàn quốC lần Thứ iv 29-30/9/2015
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hội nghị môi Trường Toàn quốC lần Thứ iii: 

Ghi nhận những kết quả đáng khích lệ 
trong công tác bảo vệ môi trường
ct/tW của ban bí thư trung ương đảng về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-
Nq/tW của bộ chính trị về bvmt trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động, ngày 
17/11/2010 đã diễn ra nhiều sự kiện quan 
trọng: hội nghị khoa học chuyên đề về công 
nghệ môi trường, quản lý môi trường, đa dạng 
sinh học (với sự tham gia của gần 600 đại biểu 
là các nhà quản lý, nhà khoa học ở trung ương 
và địa phương; đã có 258 báo cáo tham luận gửi 
về hội nghị); hội nghị xúc tiến đầu tư trong 
lĩnh vực bvmt; triển lãm các thành tựu về 
công tác bvmt việt Nam; lễ tuyên dương các 
điển hình tiên tiến về bvmt. 

Những kết quả chính:
l Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bVMt: công tác quản lý nhà nước về môi 
trường trong thời gian qua đã có những thành 
tựu đáng khích lệ. hệ thống văn bản pháp luật 
về môi trường ngày càng hoàn thiện; hệ thống 
tổ chức quản lý nhà nước về môi trường được 
hình thành và củng cố; hợp tác quốc tế về môi 
trường được tăng cường. với những thành 
công về thể chế và hoạt động nêu trên, nước 
ta đã từng bước kiểm soát và ngăn chặn sự gia 
tăng ô nhiễm môi trường, bvmt sinh thái, hạn 
chế tác động xấu của môi trường đối với con 
người, tạo nền tảng và tiền đề quan trọng cho 
sự phát triển. bên cạnh những thành công đạt 
được, công tác quản lý nhà nước về môi trường 
còn có những hạn chế, tồn tại. một số cơ quan 
trung ương và địa phương, chưa thực sự coi 
môi trường là nền tảng của phát triển kt-xh; 
công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh 
giá tác động môi trường có nhiều lúc bị xem 
nhẹ, bỏ qua; luật bvmt năm 2005 và một số 
văn bản dưới luật cũng bộc lộ nhiều bất cập 
dẫn đến những khó khăn trong quản lý, thanh 
tra, kiểm tra; tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước 
về môi trường còn thiếu; sự phân công, phối 
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về 
môi trường và liên quan đến môi trường chưa 
phát huy hiệu quả; ý thức trách nhiệm thực thi 
công vụ của một bộ phận cán bộ quản lý nhà 

nước chưa cao, làm giảm hiệu 
quả quản lý nhà nước về môi 
trường; tỷ lệ kinh phí dành 
cho môi trường vẫn còn ở 
mức thấp so với nhiều nước; 
việc phân chia, sử dụng nguồn 
kinh phí có nơi, có lúc chưa 
đúng và hiệu quả không cao.

để từng bước khắc phục 
những hạn chế, tồn tại nêu 
trên, cần phải có hệ thống các 
giải pháp đồng bộ, toàn diện 
và khả thi, từ nâng cao nhận 
thức, quan điểm, tầm nhìn 
đến bổ sung, chỉnh sửa các 
văn bản quy phạm pháp luật; 
sửa đổi luật bvmt năm 2005 
theo hướng cụ thể và rộng 
hơn, bổ sung thêm các công 
cụ kinh tế trong quản lý nhà 
nước về bvmt, luật hóa các 
vấn đề về biến đổi khí hậu… 

các cấp ủy đảng, các cấp 
chính quyền, các tổ chức chính 
trị - xã hội cần phải coi bvmt 
là nhiệm vụ thường xuyên 
của cả hệ thống chính trị. kết 
quả của hoạt động bvmt 
phải được coi là một trong 
những chỉ số quan trọng, có 
tính pháp lý, để đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ nói 
chung của mọi tổ chức trong 
hệ thống. các cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường phải 
thường xuyên coi trọng công 
tác thanh tra và kiểm tra, tăng 
cường số lượng và nâng cao 
chất lượng tổ chức và cán bộ 
thanh tra môi trường ở trung 
ương và địa phương; tăng 
cường cơ chế liên kết và phối 
hợp giữa các cơ quan trung 
ương, các cơ quan trung ương 
và địa phương, các địa phương 
với nhau; gắn kết giữa quản lý 

nhà nước với công tác nghiên 
cứu và đào tạo để phát triển 
tốt nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực môi trường và bvmt; 
Nhanh chóng hình thành hệ 
thống quan trắc môi trường, 
hệ thống thông tin tư liệu về 
môi trường ở tầm quốc gia, 
đáp ứng các yêu cầu thống 
nhất, toàn diện, chính xác, 
cập nhật để theo dõi, đánh 
giá đúng mọi diễn biến môi 
trường; tiếp tục đẩy mạnh 
xã hội hóa công tác bvmt; 
đổi mới nội dung và phương 
thức tuyên truyền về bvmt. 
tiếp tục kiện toàn bộ máy 
quản lý nhà nước về bvmt từ 
trung ương đến địa phương, 
tăng cường biên chế cán bộ 
quản lý môi trường cấp quận/
huyện; biên chế cán bộ quản lý 
môi trường chuyên trách cấp 
phường/xã và sớm có hình 
thức đào tạo phù hợp cho cán 
bộ quản lý môi trường cấp 
phường/xã; tăng tỷ lệ % ngân 
sách cho bvmt và điều chỉnh 
lại cơ sở phân bổ, sử dụng để 
đảm bảo có hiệu quả nhất.

l Về công nghệ môi 
trường (CnMt): hội nghị 
thống nhất nhận định, phát 
triển cNmt là nội dung quan 
trọng của phát triển công 
nghiệp môi trường. do vậy, để 
phát triển thị trường cNmt 
việt Nam, trước hết phải có cơ 
chế khuyến khích chuyển giao 
công nghệ, đầu tư sản xuất 
trang thiết bị xử lý ô nhiễm 
môi trường, ưu đãi sử dụng 
thiết bị và công nghệ xử lý ô 
nhiễm môi trường được sản 
xuất trong nước. Nhà nước 
cần ban hành các chính sách 
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khuyến khích phát triển cNmt, hỗ trợ chuyển 
giao cNmt, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ về 
môi trường; ban hành các chính sách khuyến 
khích về giá đối với năng lượng được làm ra từ 
việc xử lý chất thải, đơn giá xử lý chất thải để tạo 
điều kiện cho ngành công nghiệp môi trường 
phát triển; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức về cNmt cho cán bộ quản lý nhà nước về 
môi trường các cấp cũng như tăng cường hỗ trợ 
đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo về 
môi trường, đặc biệt là về cNmt để nâng cao 
chất lượng của công tác đào tạo này. 

các bộ/ngành căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn ban hành các bộ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế 
kỹ thuật... làm cơ sở khoa học lý luận và pháp 
lý cho việc nghiên cứu, thẩm định và phát triển 
các công nghệ xử lý chất thải, tái chế chất thải 
được sản xuất trong nước hoặc được chuyển 
giao các công nghệ cao và nhập khẩu công nghệ 
từ nước ngoài. tăng cường đầu tư kinh phí cho 
bvmt nói chung và phát triển khoa học về 
cNmt nói riêng. đặc biệt, cần quan tâm đầu 
tư cho các nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
cao, công nghệ thân thiện môi trường trong các 
hoạt động bvmt.

l Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 
học (đDSh): Những năm qua, công tác bảo 
tồn đdsh đã đạt được những kết quả nhất 
định. các hệ sinh thái, loài và nguồn gen được 
bảo vệ; hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên ngày 
càng được củng cố và phát triển. hệ thống 

chính sách, pháp luật cùng 
với tổ chức cơ quan quản lý 
nhà nước về đdsh ngày càng 
hoàn thiện, đặc biệt sau khi 
luật đdsh được ban hành. 
hoạt động khoa học công 
nghệ về đdsh đã được đẩy 
mạnh. giáo dục, đào tạo, nâng 
cao nhận thức cộng đồng 
trong bảo tồn đdsh được 
triển khai rộng rãi, lồng ghép 
trong các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục về bvmt ở 
các cấp học. hợp tác quốc tế về 
bảo tồn đdsh tiếp tục được 
mở rộng. tuy nhiên, công tác 
quản lý bảo tồn đdsh vẫn 
còn nhiều tồn tại và thách 
thức. các văn bản hướng 
dẫn luật đdsh chưa đầy đủ. 
chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về bảo tồn đdsh 
của các bộ, ngành chưa thống 
nhất và thiếu sự phối hợp chặt 
chẽ. Nguồn lực cho công tác 
bảo tồn đdsh còn hạn chế và 
phân tán; quy định về thanh 
tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
pháp luật về đdsh chưa được 
cụ thể hóa; cơ chế khuyến 
khích cộng đồng tham gia vào 
bảo tồn đdsh chưa đủ mạnh. 
trong thời gian tới, công tác 

bảo tồn đdsh cần tiếp tục 
hoàn thiện hành lang pháp lý 
cho bảo tồn đdsh; Nhanh 
chóng kiện toàn hệ thống cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo 
tồn đdsh; đẩy nhanh công 
tác quy hoạch bảo tồn đdsh 
và xây dựng chiến lược quốc 
gia về bảo tồn đdsh đến năm 
2020; tăng cường đẩy mạnh 
xã hội hóa công tác bảo tồn 
đdsh; xây dựng và thống 
nhất quản lý cơ sở dữ liệu về 
đdsh; tăng cường thực thi 
pháp luật và giám sát việc thực 
hiện pháp luật về đdsh; tiếp 
tục mở rộng hợp tác quốc tế về 
bảo tồn đdsh.

l Các sự kiện bên lề hội 
nghị: hội nghị chuyên đề về 
xúc tiến đầu tư trong lĩnh 
vực môi trường; triển lãm các 
thành tựu về công tác bvmt; 
lễ tuyên dương các điển hình 
tiên tiến trong hoạt động 
bvmt.

+ hội nghị xúc tiến đầu tư 
trong lĩnh vực môi trường tổ 
chức ngày 17/11, với sự tham 
dự của đại diện các cơ quan 
quản lý về môi trường, các 
trung tâm, viện nghiên cứu, 
trường đại học, các tổ chức 
phi chính phủ, các tập đoàn, 
doanh nghiệp của việt Nam 
và nước ngoài, các cơ quan 
báo chí. Nhiều báo cáo, tham 
luận về chính sách ưu đãi đầu 
tư của việt Nam, nguồn vốn 
cho công tác bvmt, các kinh 
nghiệm, giải pháp trong công 
tác bvmt cũng như vấn đề 
phát triển bền vững đã được 
trao đổi, thảo luận. đây là 
diễn đàn giao lưu, hợp tác, liên 
kết hoạt động giữa các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế 
trong công tác bvmt.

+ lễ tuyên dương 77 điển 
hình tiên tiến về bvmt được 
tổ chức trọng thể tối ngày 
17/11 tại trung tâm hội nghị 
quốc gia, vinh danh 24 cá  V Triển lãm các thành tựu về công tác BVMT
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nhân, 48 tập thể và 5 cộng đồng. phó chủ 
tịch quốc hội uông chu lưu và bộ trưởng 
bộ tN&mt phạm khôi Nguyên đã tới dự và 
trao cúp, bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

các điển hình tiên tiến là những tấm 
gương tiêu biểu từ khắp mọi miền trên cả 
nước, đại diện cho các cá nhân, tổ chức, cộng 
đồng dân cư, có thành tích nổi bật trong các 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo và truyền thông 
môi trường, ứng dụng khoa học và công nghệ 
vào bvmt, khắc phục sự cố môi trường, 
phục hồi và cải thiện môi trường, bảo vệ và 
phát triển tài nguyên. đây là nguồn động 
viên, khuyến khích các cá nhân và tổ chức 
tích cực tham gia công tác bvmt. 

+ triển lãm các thành tựu về công tác 
bvmt diễn ra trong 2 ngày 17-18/11/2010. 
triển lãm thu hút sự tham gia của 28 đơn vị 
từ các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các tập 
đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực bvmt. triển lãm bao gồm 45 gian hàng 
chia làm 4 chủ đề chính: quản lý môi trường; 
công nghệ môi trường; bảo tồn đdsh; đào 
tạo và truyền thông môi trường. triển lãm đã 
thu hút trên 5.000 lượt khách tham quan.

việc tổ chức hội nghị môi trường toàn 
quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với công 
tác bvmt và phát triển bền vững đất nước. 
hội nghị thể hiện quyết tâm của đảng, Nhà 
nước và nhân dân trong công tác bvmt, phát 
triển bền vững đất nước cũng như cụ thể hóa 
những hành động bảo vệ theo các cam kết quốc 
tế. bên cạnh việc tiếp tục duy trì tổ chức hội 
nghị môi trường toàn quốc định kỳ 5 năm/lần, 
hàng năm bộ tN&mt tổ chức các hội nghị 
khoa học chuyên đề về môi trường nhằm trao 
đổi những vấn đề môi trường, thu hút sự tham 
gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh 
nghiệp và các tổ chức cộng đồng. 

hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ iii 
một lần nữa thể hiện tiếng nói chung của tất 
cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng 
đồng cùng cam kết và thống nhất hành động 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về 
bvmt trong thời gian tới, phấn đấu đạt được 
các chỉ tiêu về môi trường mà quốc hội đã đặt 
trong 5 năm tới nhằm bảo đảm các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ngăn chặn 
có hiệu quả tình trạng gia tăng ô nhiễm môi 
trường, suy thoái tài nguyên, góp phần nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa 
đất nước phát triển nhanh và bền vữngn

thAnh LiêM (Tổng hợp)

Hãy HàNH độNG VÌ MÔI TRƯỜNG  
NÔNG THÔN BỀN VỮNG

đó là chủ đề chiến 
dịch làm cho thế 

giới sạch hơn năm 2015 
nhằm nhấn mạnh vai trò 
của khu vực nông thôn 
trong công tác bvmt 
cũng như xây dựng nông 
thôn mới hướng tới sản 
xuất và tiêu dùng bền 
vững.

từ ngày 14 - 
20/9/2015, bộ tN&mt 
sẽ phối hợp với ubNd 
tỉnh hưng yên, đại sứ 
quán ôxtrâylia tổ chức 
các hoạt động cấp quốc 
gia tại tp. hưng yên, 
với các hoạt động chính: 
lễ phát động quốc gia 
hưởng ứng chiến dịch 
làm cho thế giới sạch 
hơn; trồng cây, thu gom, 
xử lý rác thải, nước thải; 
Tham quan mô hình và 
các hoạt động truyền 
thông về bvmt.

để thiết thực hưởng 
ứng chiến dịch làm cho 
thế giới sạch hơn, ngày 
19/8/2015, bộ tN&mt 
ban hành công văn số 
3416/btNmt-tcmt đề 
nghị các bộ, ngành, cơ 
quan trung ương, các 

tổ chức đoàn thể, địa 
phương, tập đoàn, tổng 
công ty Nhà nước tiếp 
tục quán triệt, triển khai 
luật bvmt năm 2014, 
Nghị quyết số 35/Nq-
cp của chính phủ về 
một số vấn đề cấp bách 
trong lĩnh vực bvmt và 
tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng chiến dịch: 
treo băng rôn, panô, áp 
phích, khẩu hiệu về chủ 
đề môi trường tại các khu 
vực công cộng, đường 
phố, trụ sở cơ quan làm 
việc, khu vực đông người; 
ra quân làm vệ sinh môi 
trường; Thu gom xử lý 
chất thải, rác thải; khơi 
thông dòng chảy, nạo vét 
kênh mương, ao hồ hệ 
thống thoát nước. đồng 
thời, tổng kết, nhân rộng 
các mô hình bvmt, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên; biểu dương 
và khen thưởng những cá 
nhân, doanh nghiệp, tổ 
chức có nhiều thành tích 
trong bvmt, phát triển 
bền vững, xây dựng nông 
thôn mới...
 đứC Anh
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Bộ TN&MT làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác 
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Ngày 11/8/2015, tại hà Nội, 
Thứ trưởng bộ tN&mt 
trần hồng hà đã có buổi 

làm việc với ubNd tỉnh đồng Tháp 
về công tác quản lý tài nguyên, 
bvmt và ứng phó với biến đổi khí 
hậu (bđkh).

tại buổi làm việc, chủ tịch 
ubNd tỉnh đồng Tháp Nguyễn văn 
dương cho biết, nằm ở vùng thượng 
lưu châu thổ sông tiền và sông hậu, 
đồng Tháp là một trong những tỉnh 
thuộc vùng đồng bằng sông cửu 
long, dự báo sẽ chịu ảnh hưởng 
nặng nề do bđkh toàn cầu, nguy 
cơ mất diện tích đất nông nghiệp và 
đất ở cùng với những thiệt hại về sản 
xuất nông nghiệp. bên cạnh đó, tỉnh 
đang đứng trước những thách thức 
giữa phát triển công nghiệp hóa, đô 
thị hóa và giải quyết vấn đề ô nhiễm 
môi trường; thách thức phát triển bền 
vững trước những tác động tiêu cực 
của bđkh và nước biển dâng...

trước những khó khăn, thách 
thức đó, trong thời gian qua, tỉnh 
đồng Tháp luôn đẩy mạnh, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về lĩnh vực tN&mt; chủ động 
ứng phó với bđkh; tập trung nguồn 
lực phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội theo hướng bền vững và đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng… về 
môi trường, ubNd tỉnh đồng Tháp 
đang tích cực triển khai luật bvmt 
năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành luật; phê duyệt quy hoạch 
bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 
2020; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử 
lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng trên địa bàn 
tỉnh. 

để chủ động ứng phó với bđkh 
và nước biển dâng, ubNd tỉnh đồng 

Tháp đã nghiên cứu và đề 
xuất một số dự án trọng điểm 
nâng cấp tuyến đê, kè chống 
sạt lở đê bao sông tiền trên 
địa bàn tp. cao lãnh, tỉnh 
đồng Tháp; đo đạc xây dựng 
cơ sở dữ liệu bản đồ địa 
chính giai đoạn 2016 - 2020; 
cải thiện điều kiện thoát lũ 
và vệ sinh môi trường sông 
cao lãnh; xây dựng hệ thống 
quan trắc, cảnh báo sớm về 
lũ, dòng chảy và chất lượng 
môi trường nước khu vực 
thượng nguồn sông tiền.

tại buổi làm việc, hai bên 
đã trao đổi những khó khăn, 
vướng mắc nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về 
tN&mt tại địa phương như: 
kiện toàn tổ chức bộ máy của 
sở tN&mt và các phòng 
tN&mt; bảo đảm nguồn 
lực tài chính để tạo quỹ đất 
sạch, tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất để thực hiện các 
dự án đầu tư; rà soát các khu 

bảo tồn; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính; giải quyết 
khó khăn trong cấp nước sinh 
hoạt mùa lũ và vấn đề thoát lũ 
đối với các đô thị như vĩnh 
hưng, tân hồng, mộc hóa.

phát biểu tại buổi làm 
việc, Thứ trưởng trần hồng 
hà đánh giá cao những nỗ 
lực của ubNd tỉnh đồng 
Tháp trong phát triển kinh tế 
- xã hội cũng như trong công 
tác quản lý, bảo vệ tN&mt. 
đồng thời đề nghị ubNd 
tỉnh đồng Tháp cần đẩy 
mạnh công tác đo đạc, lập 
bản đồ địa chính; xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai; chỉnh 
lý biến động đất đai; thanh 
tra, kiểm tra việc chấp hành 
quy định pháp luật và xử lý 
vi phạm pháp luật về đất đai; 
giải quyết khó khăn về cấp 
nước sạch và úng ngập trong 
mùa lũ; rà soát, nâng cao năng 
lực quản lý các khu bảo tồn…
 Vũ nhung
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Bắt quả tang hành vi xả nước thải  
gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy  
bia Đông Nam Á

Ngày 6/8/2015, Đoàn thanh tra của 
Tổng cục Môi trường do ông Lương 
Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát 
hoạt động BVMT làm Trưởng đoàn 
đã thanh tra đột xuất Nhà máy bia 
Đông Nam Á (Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội) và bắt quả tang 
Nhà máy xả nước thải không qua xử 
lý ra môi trường. Đáng nói là Nhà 
máy đã nhiều lần bị cơ quan chức 
năng lập biên bản xử phạt vi phạm, 
nhưng tình trạng xả trộm nước thải 
chưa qua xử lý ra môi trường vẫn 
tiếp diễn.

Dấu hiệu Vi phạM pháp Luật  
Về bVMt

tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh 
tra phát hiện, bắt quả tang hành vi vi phạm 
của Nhà máy. mặc dù có hệ thống xử lý 
nước thải, nhưng Nhà máy đã không vận 
hành mà xả trực tiếp nước thải không qua 
xử lý vào hệ thống thoát nước chung của 
khu dân cư cụm 10, phường minh khai, 
với lưu lượng xả thải theo giấy phép xả 

 V Phát hiện bể thu gom nước thải chưa qua xử lý  
xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa

 V Bắt quả tang Nhà máy bia Đông Nam Á xả thải không qua 
xử lý ra môi trường 

nước thải vào nguồn nước của 
Nhà máy là 700m³/ngày, đêm. 
kiểm tra hiện trường cho 
thấy, ngay cạnh trạm bơm xử 
lý nước thải Nhà máy đã đục 
một miệng xả (có chiều rộng 
25 cm, chiều cao 30 cm) từ bể 
thu gom nước thải chưa qua 
xử lý ra hệ thống thoát nước 
mưa. miệng xả trộm nước 
thải đã cũ, được đục và xả thải 
trong một thời gian dài; 2 máy 
bơm dùng để bơm nước thải 
vào hệ thống xử lý nước thải 
không hoạt động. qua quan 
sát, nước thải có màu trắng 
đục, nhiều cặn bẩn và bốc mùi 
nồng nặc. khi đoàn thanh tra 
đến làm việc, một số cán bộ, 
nhân viên của Nhà máy đã 
có hành vi cản trở và gây khó 
khăn cho hoạt động của đoàn.

được biết, đây không phải 
là lần đầu tiên Nhà máy bị bắt 
quả tang xả nước thải trực 
tiếp ra môi trường. Năm 2014, 
Nhà máy bia đông Nam á đã 
bị các cơ quan chức năng xử 
phạt hành chính và yêu cầu 

khắc phục hậu quả vi phạm 
về môi trường; cũng như có 
khiếu nại và tố cáo của người 
dân trong khu vực về tình 
trạng ô nhiễm môi trường của 
Nhà máy. gần đây nhất, ngày 
7/7/2015, đoàn thanh tra của 
tổng cục môi trường đã kiểm 
tra công tác bvmt của Nhà 
máy và đã phát hiện một số vi 
phạm như: Thực hiện không 
đúng báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, chưa xây 
dựng hệ thống thu gom nước 
mưa và nước thải riêng biệt và 
không báo cáo tình hình thu 
gom, xử lý nước thải, xả nước 
thải và các vấn đề phát sinh 
trong quá trình xử lý nước thải 
gửi cơ quan có thẩm quyền.

qua phân tích mẫu nước 
thải của Nhà máy cho thấy, 
các thông số đều vượt quy 
chuẩn cho phép. với những vi 
phạm nêu trên, đoàn thanh 
tra đã tiến hành lập biên bản 
vi phạm hành chính về bvmt 
và yêu cầu Nhà máy bia đông 
Nam á dừng ngay hành vi xả 



16 Số 8/2015

luật pháp & chíNh sách

trộm nước thải ra môi trường. đồng 
thời, Nhà máy phải có biện pháp khắc 
phục ô nhiễm môi trường theo quy 
định pháp luật, cụ thể là thực hiện đúng 
và đầy đủ các quy định trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, xử lý 
nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải 
ra môi trường và nộp đủ phí bvmt đối 
với nước thải. Ngoài ra, Nhà máy phải 
tuân thủ đúng quy định về quản lý chất 
thải rắn thông thường, chất thải nguy 
hại (ctNh) và thực hiện chương trình 
giám sát môi trường định kỳ. trong 
trường hợp Nhà máy không có biện 
pháp khắc phục hậu quả vi phạm, đoàn 
thanh tra báo cáo lãnh đạo bộ tN&mt, 
tổng cục môi trường để xử lý nghiêm 
các vi phạm của Nhà máy theo quy định 
của luật bvmt năm 2014, Nghị định 
số 179/2013/Nđ-cp ngày 14/11/2013 
của chính phủ và công khai thông tin 
về hành vi gây ô nhiễm, cũng như mức 
độ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bvmt của Nhà máy trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 

tình hình thựC hiện CáC 
quy định bVMt CủA nhà 
Máy 

Nhà máy bia đông Nam á đi vào 
hoạt động sản xuất từ năm 1993 (Nhà 
máy liên doanh với công ty bia việt hà, 
đến tháng 3/2014, chuyển sang 100% 
vốn nước ngoài), có diện tích 14.000 m², 
công suất thiết kế 14 triệu lít/năm, công 
suất sản xuất thực tế năm 2014 là hơn 
26 triệu lít. 

qua kiểm tra các thủ tục về môi 
trường cho thấy, Nhà máy đã có báo cáo 
đánh giá tác động môi trường được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 
và thực hiện chương trình giám sát môi 
trường định kỳ; có giấy phép khai thác 
nước dưới đất với lưu lượng khai thác 
là 12.000 m³/ngày, đêm và giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước qua 1 cửa xả 
với lưu lượng xả thải 700 m³/ngày, đêm. 
đồng thời, Nhà máy đã thực hiện kê 
khai, nộp phí bvmt đối với nước thải 
công nghiệp và quản lý chất thải rắn 
thông thường theo đúng quy định. khí 
thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của 
Nhà máy được thải ra ngoài môi trường 

bằng hệ thống ống khói cao 
30 m. bên cạnh đó, Nhà máy 
có hành lang bên ngoài và xây 
các vách ngăn che chắn, tiêu 
âm để giảm thiểu tiếng ồn.

tuy nhiên, Nhà máy chưa 
lập kế hoạch phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường; không 
có báo cáo định kỳ về tình hình 
phát sinh và quản lý ctNh. 
kiểm tra khu vực lưu giữ 
ctNh tạm thời, đoàn thanh 
tra nhận thấy, kho lưu giữ 
ctNh chưa có rãnh và hố thu 
gom chất thải lỏng; bao bì nhựa 
thải đựng hóa chất để rải rác 
trong khuôn viên, không được 
thu gom và lưu giữ đúng quy 
định; đồng thời, Nhà máy đã 
tiến hành chuyển giao ctNh 
cho đơn vị không có giấy phép 
hành nghề quản lý ctNh. 

sau khi đoàn thanh tra 
của tổng cục phát hiện Nhà 
máy bia đông Nam á xả thải 
chưa qua xử lý ra môi trường 
vào ngày 6/8/2015, lãnh đạo 
Nhà máy đã có phản hồi và 
khẳng định trên một số báo 
rằng đây là sự cố không mong 
muốn. do mưa lớn kéo dài 
trong 3 tuần qua, một phần 

tường ngăn cách nguồn nước 
thải từ Nhà máy bị vỡ, khiến 
cho nước mưa và nước thải 
sản xuất tràn sang cống xả 
nước thải sinh hoạt. Thời 
điểm đoàn thanh tra của tổng 
cục đến làm việc trùng với 
thời gian Nhà máy tạm dừng 
hệ thống xử lý nước thải để 
thực hiện vệ sinh định kỳ và 
cam kết sẽ khắc phục các vấn 
đề môi trường đã được đoàn 
thanh tra yêu cầu để ngăn 
chặn sự việc trên tái diễn. 

Thiết nghĩ, nếu bất cứ 
doanh nghiệp nào khi phát 
hiện sai phạm lại “đổ lỗi” là 
do sự cố mà không chịu thừa 
nhận sai phạm và chấp hành 
nghiêm các quy định pháp 
luật về bvmt, thì môi trường 
đất nước sẽ thế nào? đây là 
bài học về đạo đức trong kinh 
doanh và trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp!

tổng cục môi trường sẽ 
tiếp tục điều tra làm rõ và xử 
lý nghiêm những vi phạm 
pháp luật về bvmt của Nhà 
máy theo đúng quy định của 
pháp luậtn
 phương Linh

tổng CụC Môi trường tăng Cường  
thAnh trA, KiểM trA Về bVMt
Theo báo cáo của Cục Kiểm soát hoạt động BVMT, trong 
8 tháng đầu năm 2015, Tổng cục Môi trường đã ban hành 
467 kết luận thanh tra đối với 467 cơ sở, khu công nghiệp 
được thanh tra vào Quý IV năm 2014; đã lập biên bản và 
ban hành 162 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực BVMT với tổng số tiền phạt khoảng 20,5 tỷ 
đồng; ban hành 18 Quyết định áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả vi phạm theo quy định pháp luật.
Tại TP. Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã chủ trì, phối hợp 
với Sở TN&MT Hà Nội và UBND quận Hà Đông thực 
hiện thanh tra đột xuất đối với 2 cơ sở tái chế thùng phuy 
gây ô nhiễm môi trường tại phường Đông Mai (quận Hà 
Đông), ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
với tổng số tiền phạt là 514,500 triệu đồng, đồng thời buộc 
các cơ sở phải khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định 
của pháp luật. 
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Hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn
ThS. Lê hoàng Anh, nguyễn thị bíCh LoAn, nguyễn thu trAng
Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường

Nông thôn việt Nam đang trên con 
đường đổi mới và đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình phát triển kinh 

tế-xã hội của đất nước. chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đem 
lại những thay đổi tích cực về đời sống, cơ sở 
hạ tầng cũng như cảnh quan môi trường nông 
thôn. tuy nhiên, song hành cùng với sự phát 
triển là những nguy cơ về ô nhiễm môi trường 
từ chất thải của các hoạt động sinh hoạt, sản 
xuất và sự tác động từ các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp và khu đô thị lân cận. chất 
thải từ các hoạt động này đang làm cho môi 
trường không khí, nước, đất bị ô nhiễm và có 
xu hướng gia tăng, đặc biệt vấn đề chất thải rắn 
nông thôn đã gióng lên hồi chuông báo động ở 
nhiều vùng và địa phương.

Môi trường nướC  
Có Dấu hiệu ô nhiễM

môi trường nước mặt tại hầu hết các vùng 
còn tương đối tốt, có thể sử dụng cho mục đích 
tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt. tuy nhiên, tại 
một số nơi, nước mặt có dấu hiệu suy giảm về 
chất lượng và ô nhiễm cục bộ chất rắn lơ lửng, 
chất hữu cơ, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh. 
khu vực có chất lượng nước mặt suy giảm chủ 
yếu là vùng hạ lưu các con sông, các khu vực 
ven đô, nơi tiếp nhận nước thải tổng hợp từ các 
khu đô thị và làng nghề... 

tùy theo địa bàn và thành phần chất thải, 
mỗi con sông sẽ bị ảnh hưởng bởi các chất gây 
ô nhiễm khác nhau. môi trường nước mặt tại 
khu vực bắc bộ và đông Nam bộ có mức độ 
ô nhiễm cao hơn so với các khu vực khác. đặc 
biệt, khu vực đồng bằng bắc bộ, nơi có mật độ 
dân cư đông và hoạt động làng nghề, sản xuất 
công nghiệp phát triển, có những thông số như 
cod, bod5, tss, coliform vượt qcvN. 

tại khu vực trung du, miền núi phía bắc 
hay khu vực tây Nguyên, cũng đã ghi nhận hiện 
tượng ô nhiễm cục bộ nước mặt do ảnh hưởng 
từ hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản, 
điển hình như khu vực gần mỏ sắt tại xã hưng 
Thịnh (yên bái), khai thác vàng, sa khoáng ở 
đắc lắc, kon tum...

Ngoài ra, hoạt động nuôi trồng và chế biến 
thủy hải sản là một trong những nguyên nhân 

 V Diễn biến hàm lượng COD trong nước sông một số khu vực 
nông thôn phía Bắc giai đoạn 2011-2014 (Nguồn: Trung tâm 
QTMT - TCMT, 2014)

chính ảnh hưởng đến chất 
lượng nước mặt vùng duyên 
hải miền trung và đồng bằng 
sông cửu long. Nước mặt khu 
vực nuôi trồng thủy sản có đặc 
trưng chứa hàm lượng chất 
hữu cơ, chất dinh dưỡng và 
vi sinh cao. một số vùng nông 
thôn đã xuất hiện ô nhiễm do 
hoạt động nuôi thủy sản như 
các xã Thạch phước, an Thủy, 
an Nhơn (bến tre), nuôi tôm 
trên cát ở các xã cát khánh, mỹ 
đức, mỹ Thành (bình định)...

môi trường nước dưới 
đất tại một số khu vực nông 
thôn cũng đã có hiện tượng 
ô nhiễm chất hữu cơ và vi 
sinh, tập trung ở vùng đồng 
bằng bắc bộ và bắc trung bộ. 
môi trường nước dưới đất tại 
nhiều làng nghề cũng đã bị 
ô nhiễm kim loại nặng và có 
xu hướng gia tăng. tại làng 
nghề phong khê, hàm lượng 
mangan trong nước dưới 
đất cao hơn qcvN 5,9 lần, 
Nh4

+ cao hơn qcvN 6,1 lần; 
tại làng nghề đồng kỵ, hàm 
lượng sắt cao hơn qcvN 3,5 
lần, Nh4

+ cao hơn qcvN 7,6 
lần.

Môi trường Không 
Khí ô nhiễM CụC bộ

chất lượng môi trường 
không khí khu vực nông 
thôn còn khá tốt, nhiều vùng 
chưa có dấu hiệu ô nhiễm 
như khu vực miền núi và khu 
vực thuần nông, nơi hầu như 
chưa chịu tác động của các 
hoạt động sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp, làng nghề, chăn 
nuôi tập trung. hiện tượng ô 
nhiễm không khí cục bộ mới 
chỉ được ghi nhận tại một số 
làng nghề, khu vực có cụm 
điểm công nghiệp nằm xen kẽ 
trong khu dân cư, xung quanh 
điểm khai thác khoáng sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng hay 
tại một số khu vực đang diễn 
ra hoạt động nâng cấp cơ sở hạ 
tầng nông thôn.

ô nhiễm không khí xung 
quanh các khu vực làng nghề 
là vấn đề tồn tại từ nhiều năm 
nay. với đặc thù làng nghề ở 
nước ta chủ yếu ở quy mô hộ 
gia đình, nằm xen kẽ trong khu 
dân cư nên ô nhiễm không khí 
mang tính cục bộ và gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống 
người dân. Thành phần và 
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nồng độ các chất gây ô nhiễm phụ thuộc vào 
loại hình sản xuất. ô nhiễm mùi tập trung tại 
các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, 
giết mổ; ô nhiễm bụi phổ biến tại các làng nghề 
gốm sứ, chế tác đá, đồ gỗ mỹ nghệ hay ô nhiễm 
khí độc hại tập trung nhiều ở các làng nghề tái 
chế.

tại một số vùng nông thôn có hoạt động 
chăn nuôi tập trung, chế biến nông-lâm-thủy 
sản cũng đã và đang có hiện tượng ô nhiễm 
không khí như ô nhiễm bụi tại vùng chế biến cà 
phê của đắc lắc, lâm đồng; ô nhiễm mùi tại 
khu vực chăn nuôi tập trung vùng nông thôn 
của hà tĩnh, Thanh hóa…

trong những năm gần đây, các cụm công 
nghiệp có xu hướng chuyển dần về khu vực 
nông thôn, thực chất là xu hướng dịch chuyển 
ô nhiễm từ vùng này sang vùng khác, đã và 
đang ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường 
không khí ở nông thôn. một vài khu vực đã có 
dấu hiệu ô nhiễm cục bộ với nồng độ chất ô 
nhiễm ở mức cao, một số nơi đã vượt ngưỡng 
giới hạn cho phép của qcvN.

Môi trường đất bị thoái hóA
Nhìn chung, chất lượng môi trường đất tại 

các vùng nông thôn hiện nay vẫn đáp ứng tốt 
cho các nhu cầu sử dụng, đặc biệt là hoạt động 
canh tác nông nghiệp. tuy nhiên, những năm 
gần đây, hàm lượng các kim loại nặng cũng như 
dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật (bvtv) ở 
khu vực nông thôn đã có sự gia tăng nhẹ. 

trong trồng trọt, việc sử dụng ngày càng 
tăng thuốc bvtv và phân bón hóa học đang 
ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường đất. bên 
cạnh đó, ảnh hưởng từ các hóa chất bvtv tồn 
lưu là nguyên nhân chính dẫn tới hàm lượng 
các kim loại nặng cũng như dư lượng hóa chất 
bvtv trong đất ở khu vực nông thôn đã có sự 
gia tăng. 

hiện tượng thoái hóa đất đang làm ảnh 
hưởng đến 50% diện tích đất toàn quốc, trong 
đó phần lớn là nhóm đất đồi núi nằm ở các khu 
vực nông thôn. một số loại hình thoái hóa đất 
đang diễn ra trên diện rộng như rửa trôi, xói 
mòn, hoang hóa, phèn hóa, mặn hóa, khô hạn, 
ngập úng, lũ quét và xói lở đất. các hiện tượng 
này có sự tác động từ cả tự nhiên và nhân tạo, 
trong đó biến đổi khí hậu và sử dụng đất bất 
hợp lý là yếu tố dẫn đến hiện tượng thoái hóa 
đất trên cả nước.

Thoái hóa đất do xói mòn, rửa trôi xảy ra 
nhiều ở các vùng đồi núi, có độ dốc và mạng 

 V Nồng độ TSP trong không khí xung quanh một số làng nghề 
khu vực phía Bắc (Nguồn: Sở TN&MT các tỉnh Ninh Bình, Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Nam Định và TP. Hà Nội, 2014)

lưới sông suối dày đặc. biểu 
hiện rõ nhất ở tây Nguyên 
với hơn 30% tổng diện tích 
bị thoái hóa nặng, trong khi 
đó, ở vùng đồng bằng (sông 
hồng, sông cửu long) chỉ 
chiếm tỷ lệ khoảng 4-14%. 
tình trạng xâm nhập mặn 
sớm, xâm nhập sâu, độ mặn 
cao và thời gian duy trì dài xảy 
ra phổ biến ở các tỉnh đồng 
bằng sông cửu long. trong 
những năm qua, hạn hán đã 
xảy ra và gây thiệt hại về mọi 
mặt cho các khu vực Nam 
trung bộ và tây Nguyên. 
Ngoài ra, ngập úng và sạt lở 
đất cũng xảy ra khá phổ biến 
ở các vùng trũng, đồng bằng, 
khu vực ven sông... 

Chất thải rắn giA tăng
chất thải rắn không chỉ là 

vấn đề cấp bách của riêng các 
đô thị và thành phố lớn mà 
còn của các vùng nông thôn 
trong toàn quốc. cùng với sự 
phát triển ngành nghề ở nông 
thôn, chất thải rắn gia tăng về 
thành phần và tính chất độc 
hại. Nổi cộm là vấn đề thu 
gom, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt tại các vùng đồng bằng, 
vùng ven các khu đô thị; quản 
lý bao bì thuốc bvtv trong 
trồng trọt và chất thải rắn làng 
nghề. 

hiện nay, ở các vùng nông 
thôn ven đô và đồng bằng tập 
trung đông dân cư, việc thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt 
hầu hết được giao cho các tổ, 
đội vệ sinh môi trường thực 
hiện. chất thải rắn được thu 
gom tập trung về các bãi chôn 
lấp lộ thiên, hầu hết không 
có hệ thống xử lý nước rỉ rác 
hoặc có nhưng hoạt động 
không hiệu quả đã và đang 
gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh. bên cạnh đó, nhiều 
nơi vẫn còn tình trạng chất 
thải rắn đổ bừa bãi ven các 
trục giao thông, đầu làng, 
dọc các kênh mương... gây ô 
nhiễm môi trường cảnh quan 
và ảnh hưởng đến đời sống 
sinh hoạt người dân. để giải 
quyết vấn đề này, một số mô 
hình lò đốt rác công suất nhỏ 
đã được áp dụng thí điểm tại 
một số địa phương, bước đầu 
góp phần giảm thiểu lượng 
rác thải tồn đọng. tuy nhiên, 
mô hình này cần có sự quan 
tâm của các cơ quan chức 
năng trong việc kiểm định 
công nghệ, thiết bị và kiểm 
tra các yêu cầu kỹ thuật trong 
quá trình vận hành để đảm 
bảo loại bỏ nguy cơ ô nhiễm 
thứ cấp.

công tác thu gom, xử 
lý bao bì, chai lọ chứa hóa 
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chất bvtv cũng gặp rất nhiều khó 
khăn. Thực tế cho thấy, các loại chất 
thải này thường bị vứt bừa bãi trên 
đồng ruộng hoặc nguy hiểm hơn, 
có trường hợp vứt ngay đầu nguồn 
nước sinh hoạt. mặc dù, một số địa 
phương đã có kế hoạch thu gom xử lý 
nhưng việc triển khai chưa phát huy 
hiệu quả do hạn chế về nguồn nhân 
lực và kinh phí thực hiện.

vấn đề thu gom, xử lý chất thải 
rắn từ các làng nghề cũng chưa có 
những giải pháp phù hợp và hiệu 
quả. tình trạng chất thải sản xuất 
được thu gom chung với rác thải sinh 
hoạt còn khá phổ biến. một số làng 
nghề bước đầu đã thực hiện phân loại 
để tái sử dụng làm nguyên nhiên liệu, 
phần còn lại được thu gom tập trung, 
chuyển đi chôn lấp hoặc xử lý theo 
phương pháp đốt lộ thiên và đốt thủ 
công. một số làng nghề sản xuất gạch 
gốm, cơ khí cũng đã nghiên cứu áp 
dụng thử nghiệm quy trình sản xuất 
sạch hơn mang lại hiệu quả về kinh 
tế và giảm lượng rác phát sinh... tuy 
nhiên, việc triển khai nhân rộng các 
mô hình cũng còn gặp nhiều khó 
khăn.

có thể thấy rằng, nông thôn việt 
Nam đã có nhiều thay đổi cùng với 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. tuy nhiên, môi trường nông thôn 
cũng đã xuất hiện những khu vực có 
dấu hiệu ô nhiễm hoặc ô nhiễm cục bộ. 
chính vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh môi 
trường cũng như kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nông thôn cần được các 
cấp, các ngành chức năng có sự quan 
tâm đúng mức, đồng thời có những 
giải pháp phù hợp để ngăn chặn vấn đề 
này trước khi trở nên nghiêm trọngn

 V Mặc dù bị ô nhiễm nhưng người dân 
vẫn phải sử dụng nước ở các con sông để 
sinh hoạt hàng ngày

TP. Hồ CHí MINH: 
Tăng cường cung cấp nước sạch cho người dân

ubNd tp. hồ chí minh vừa 
yêu cầu các sở, ngành và 

ubNd các quận, huyện có các 
giải pháp thích hợp trong cung 
cấp nước sạch, đảm bảo chất 
lượng nước cao nhất cho các hộ 
dân; phấn đấu hoàn thành cung 
cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 
cho các hộ dân trên địa bàn tp 
trong năm 2015.

Theo đó, ubNd các quận, 
huyện sẽ thành lập ban chỉ đạo 
hoặc tổ chỉ đạo do chủ tịch 
ubNd quận, huyện làm trưởng 
ban để kiểm tra tình hình cung 
cấp nước sạch, nước hợp vệ 
sinh cho các hộ dân, khu dân cư 
không tập trung trên địa bàn, lập 
phương án cấp bù chi phí vận 
chuyển nước sạch, trình ubNd 
tp giải quyết cấp bù từ nguồn 

vốn ngân sách, không để người 
dân vùng sâu, vùng xa phải mua 
nước gián tiếp qua trung gian với 
giá cao.

đồng thời, ubNd tp. hồ 
chí minh giao sở giao thông 
vận tải xây dựng kế hoạch kêu gọi 
đầu tư thực hiện xã hội hóa cung 
cấp nước sạch trên địa bàn tp; cổ 
phần hóa theo hướng Nhà nước 
đảm nhận những khâu khó khăn 
quan trọng mà người dân không 
làm được; tổ chức đấu thầu công 
khai để chọn các đơn vị tham gia 
cung cấp nước sạch đảm bảo yêu 
cầu về chất lượng, định mức và 
giảm thất thoát nước; xây dựng 
kế hoạch phát triển hệ thống cấp 
nước sạch tp giai đoạn 2016 - 
2019 đảm bảo phù hợp với quy 
hoạch cấp nước…

WEAP- CÔNG Cụ MỚI  
CHO quẢN lý TàI NGuyêN NƯỚC

Ngày 14/8/2015, trong khuôn 
khổ dự án "đánh giá toàn 

diện nhằm hướng đến khả năng 
chống chịu biến đổi khí hậu đối 
với nguồn tài nguyên nước tp. 
đà Nẵng" do quỹ rockefeller tài 
trợ, văn phòng biến đổi khí hậu 
tp. đà Nẵng tổ chức hội thảo 
chia sẻ công cụ Weap và thảo 
luận về cơ chế chia sẻ, sử dụng 
bộ thông số Weap - đà Nẵng.

Weap là công cụ đánh giá 
và quy hoạch tài nguyên nước do 
học viện môi trường stốckhôm 
(mỹ) thiết lập từ năm 1988, 
cung cấp một hệ thống cho việc 
duy trì thông tin về nhu cầu cấp 
nước, dòng chảy sông, lưu trữ 
nước, sự phát sinh ô nhiễm và 
cách xử lý. Weap đánh giá đầy 
đủ cách quản lý và phát triển tài 
nguyên nước, thực hiện sự tính 
toán việc sử dụng đa mục tiêu 
và tính ưu tiên của hệ thống tài 

nguyên nước, cho kết quả tính 
toán nhanh, không yêu cầu cao 
về máy tính nên rất phù hợp để 
sử dụng trong quản lý, dễ dàng 
xây dựng và thay đổi với các chỉ 
số giả định cho các kịch bản 
nguồn nước khác nhau. hiện 
nay đã ứng dụng Weap vào 
việc đánh giá hiện trạng và dự 
báo tài nguyên nước tp. đà 
Nẵng với 9 kịch bản cho nguồn 
nước bao gồm các kịch bản cao, 
thấp, trung bình, phân chia theo 
các giai đoạn 2020, 2030, 2050. 
bộ cơ sở dữ liệu thử nghiệm 
trên cho mô hình Weap gồm 
dữ liệu địa hình, dữ liệu khí 
tượng thủy văn, chọn trạm khí 
tượng - thủy văn, phân lưu và 
xâm nhập mặn, đồng thời xác 
định nhu cầu dùng nước (dân 
sinh, thương mại, công nghiệp, 
công cộng...), hồ chứa thủy lợi, 
thủy điện.
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Tiếp cận Quỹ Khí hậu Xanh: Phương thức quan trọng 
để huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia 
về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam

ThS. nguyễn thị Diệu trinh
Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo kết quả nghiên cứu xây dựng đường cong chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính - GHG 
(MACC), Việt Nam cần khoảng 30 tỷ USD để đạt được mục tiêu giảm phát thải GHG tới năm 
2020. Đến nay, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), dành tới 
64% chi ngân sách quốc gia cho các hoạt động liên quan đến BĐKH trong giai đoạn 2010-2013. 
Tuy nhiên, sự thiếu hụt về nguồn lực cho các hoạt động xanh và ứng phó BĐKH là khá lớn. Hơn 
nữa, là một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi, Việt Nam cần chuẩn bị hiệu quả để tiếp 
cận các nguồn lực bên ngoài nhằm thực hiện trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại BĐKH toàn 
cầu. Quỹ Khí hậu Xanh - GCF là hy vọng cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhưng luôn nỗ lực như 
Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác hướng tới một tương lai xanh hơn và có sức 
chống chịu tốt hơn với BĐKH. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các quốc gia về tính sẵn sàng và khả 
năng để có thể đạt đủ điều kiện yêu cầu của Quỹ GCF là khá cao. Bài viết sẽ cung cấp cho người 
đọc những lợi ích và thách thức của GCF cũng như phân tích tính sẵn sàng của Việt Nam trong 
việc chuẩn bị tiếp cận Quỹ.

1. nguồn LựC tài Chính Việt 
nAM Cần để thựC thiện Chiến 
LượC quốC giA Về tăng trưởng 
xAnh (ttx) (VggS)

Theo ước tính của Ngân hàng châu á 
(adb), việt Nam cần khoảng 2-6% gdp để 
phục hồi thiệt hại từ bđkh. Ngoài ra, để thực 
hiện vggs, đến năm 2020, việt Nam cần 
khoảng 30 tỷ usd , trong đó 70% mục tiêu là 
từ khu vực tư nhân.

để đạt được mục tiêu trên, chính phủ việt 
Nam đã huy động các nguồn lực, bao gồm việc 
xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế: Thành 
lập tổ công tác khí hậu tài chính (cFtF- quyết 
định 505/qđ-bkhdt, 25/4/2013); phối hợp 
với Ngân hàng Thế giới và chương trình phát 
triển liên hợp quốc (uNdp) thực hiện báo 
cáo rà soát đầu tư và chi tiêu công cho bđkh 
(cpeir - công bố vào tháng 5/2015); phối 
hợp với uNdp và gggi xây dựng chủ trương 
đầu tư xanh; ban hành khung ưu tiên thích 
ứng bđkh cho sedp (hỗ trợ từ Ngân hàng 
Thế giới). đồng thời, đã ban hành các chiến 
lược và chương trình liên quan đến bđkh 
và ttx; một số tiến triển đã đạt được trong 
việc lồng ghép ứng phó bđkh giữa ngành và 
địa phương, tuy nhiên vẫn còn nhiều khoảng 
trống.

Danh sách các lựa chọn phát thải khí nhà kính và kết quả 
của nghiên cứu MACC, năm 2020 (tỷ lệ chiết khấu = 12%)

Ngành Số lượng 
tuỳ chọn 

Tổng vốn đầu 
tư (triệu uSD)

Tổng số phát thải 
CO2 tồn hàng 
năm (MtCO2)

MAC trung 
bình (uSD/
tấn CO2)

Tòa nhà 3 3.33 0.17 -69.46
Vật liệu xây dựng 1 17.54 0.49 -14.39
Xi măng 3 725.00  2.61 -45.27
Dệt may 2 0.00 0.08 -60.28
Hộ gia đình 10  2,279.19 16.54 -32.32
Bột giấy và giấy 2 0.00 0.19 -93.46
Phát điện 10 27,625.00 61.37 16.11
Sắt thép 3 79.50 0.22 -44.60
Giao thông 
đường bộ 1 0.00 3.45 0.00

Tổng 35 30,729.56 85.12

về nguồn tài chính, chính 
phủ việt Nam đã khai thác 
nhiều kênh/hình thức tài trợ 
cho các hoạt động. Những 
hình thức tài chính khí hậu ở 
việt Nam bao gồm: từ nguồn 
công: đầu tư cho các dự án 
bđkh và ttx (khoảng 1 tỷ 
usd mỗi năm); chi thường 
xuyên cho các nghiên cứu, 
các dự án xây dựng năng lực 
và nguồn oda: từ năm 1993, 
khoảng 11 tỷ usd dưới hình 
thức liên quan đến các dự án 

& chương trình về bđkh và 
ngân sách hỗ trợ. bên cạnh 
đó, cũng có nguồn hỗ trợ từ 
redd+, quỹ bảo vệ môi 
trường việt Nam, cdm, Fdi, 
chứng khoán, đầu tư tại chỗ…

Theo báo cáo của cpeir, 
ngân sách chính phủ đã đóng 
góp nhiều cho tổng nguồn 
lực để ứng phó với bđkh 
tại việt Nam với tỷ lệ lên đến 
64%. tuy nhiên, vẫn còn một 
khoảng cách lớn giữa nhu cầu 
và nguồn cung cấp khi so sánh 
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66 hoạt động trong kế hoạch hành động quốc 
gia về ttx (vggap) với các dự án và chương 
trình đang thực hiện được tài trợ bởi đối tác 
phát triển hoạt động tại việt Nam, hiện nay có 
177 chương trình, dự án liên quan đến 36 hành 
động của vggs; 129 chương trình, dự án liên 
quan đến 26 hành động vggs; các chương 
trình/dự án khác liên quan đến vggs. Như 
vậy, vẫn còn 30 hành động của vggap chưa 
nhận được hỗ trợ oda. do đó, cần thiết phải 
có nhiều nỗ lực để tiếp cận nguồn tài chính khí 
hậu song phương và đa phương để việt Nam có 
thể thực hiện mục tiêu của mình.

trên toàn cầu, hàng năm, có gần 200-364 
tỷ usd từ các quỹ công và tư nhân dành cho 
tài chính khí hậu. tuy nhiên, số tiền này chỉ 
chiếm 20-30% của mức 1 nghìn tỷ usd cần 
để thực hiện việc chuyển đổi sang nền kinh tế 
ttx trong thập kỷ tới. đến nay, các nước tài 
trợ đã cam kết 35 nghìn tỷ usd cho các hoạt 
động liên quan đến khí hậu trên toàn cầu và 
tổng cộng 26 tỷ usd đã được dành cho 25 quỹ 
khí hậu khu vực công. Thực tế cho thấy, nguồn 
tài chính khí hậu từ khu vực tư nhân chiếm ¾ 
trong tổng nguồn tài chính từ nguồn công và 
tư nhân trên toàn cầu trong năm 2011 và 2012. 

hội nghị công ước khung của liên hợp 
quốc về bđkh (uNFccc) năm 2009 và 2010 
đã chiếm ưu thế thỏa thuận để dành 100 tỷ 
usd hàng năm nhưng thực tế cho thấy, thỏa 
thuận này đã không đạt được. có nhiều nguyên 
nhân, trong đó phải kể đến cơ chế huy động các 
khoản tiền đó không rõ ràng, (từ cộng đồng các 
nhà tài trợ hay thị trường các bon, hay các quỹ 

từ khu vực công và khu vực 
tư nhân). quỹ gcF đang nỗ 
lực thực hiện thỏa thuận này. 
tuy nhiên, phải mất thời gian 
để quỹ thực sự đi vào hoạt 
động. do đó, các nước đang 
phát triển phải đối mặt với các 
thủ tục và điều kiện phức tạp, 
chưa minh bạch trong tiếp cận 
các nguồn tài chính khí hậu đa 
dạng.

Như vậy, trong dài hạn, 
việt Nam cần phải sắp xếp 
cơ cấu tổ chức phù hợp trong 
quản lý tài chính khí hậu và sự 
điều phối để đảm bảo cơ chế 
hiệu quả cũng như xây dựng 
lòng tin và sự minh bạch trong 
các kênh tài chính khí hậu. 
trong ngắn hạn, việt Nam 
cần xác định cơ chế/nguồn 
nào triển vọng để phát triển. 
quỹ gcF là một hy vọng cho 
quốc gia dễ bị tổn thương do 
bđkh nhưng luôn nỗ lực như 
việt Nam cũng như các nước 
đang phát triển khác để hướng 
tới một tương lai xanh và có 
sức bật hơn.

2. quỹ Khí hậu xAnh 
- Công Cụ để thúC 
đẩy giải ngân Vốn 
Cho quỹ Khí hậu 
quốC tế

Quá trình hình thành 
GCF: ccF là một tổ chức điều 
hành chính theo cơ chế tài 
chính của công uNFccc. 
quỹ được ủy thác đạt được 

các mục tiêu mà cộng đồng 
quốc tế nhằm chống bđkh. 
hội nghị các bên tham gia và 
uNFccc thành lập gcF để 
tạo ra sự thay đổi đáng kể theo 
hướng phát triển ít phát thải 
cácbon và bền vững ở các nước 
đang phát triển cũng như giúp 
đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ 
toàn cầu tăng dưới 2oc. gcF 
là thể chế tài chính đa phương 
độc lập có nhiệm vụ duy nhất 
là cung cấp một lượng nguồn 
tài trợ cho thích ứng và giảm 
nhẹ bđkh.

không giống như cơ chế 
tài chính quốc tế khác, quỹ có 
một bước đột phá trong cơ cấu 
quản trị. ban chỉ đạo quỹ gcF 
được thành lập bình đẳng với 
24 thành viên là đại diện của 
cả nước đang phát triển và 
phát triển. đây là lần đầu tiên 
mà các nước đang phát triển 
có tiếng nói trong quá trình 
ra quyết định trong bất kỳ cơ 
chế tài chính lớn trong vấn 
đề bđkh. quỹ cũng cam kết 
dành 50% của các nguồn lực 
của mình vào dự án thích ứng, 
đặc biệt tập trung vào việc hỗ 
trợ những nước đang phát 
triển dễ bị tổn thương nhất 
trước do những tác động nặng 
nề của bđkh, như các quốc 
gia nhỏ, nước kém phát triển 
nhất và châu phi.

Đặc điểm chính: gcF 
nhận được sự chú ý của cả bên 
nước phát triển và nước đang 

Các lĩnh vực tài trợ chính:
Giảm nhẹ

Giảm phát thải

Thích ứng

Tăng mức độ chống chịu

Năng lượng tái tạo - tái sinh Nông nghiệp

Mức độ chống chịu của các 

quốc đảo nhỏ đang phát 

triển (SIDS)
Các tòa nhà, thành phố, ngành 

công nghiệp và thiết bị
Sinh kế của người dân và cộng đồng

Giao thông vận tải
Các TP Cơ sở hạ tầng + môi trường xây dựng
Lâm nghiệp Y tế, An ninh lương thực và bảo vệ nguồn nước

Hệ sinh thái và các Dịch vụ hệ sinh thái
Sử dụng tài nguyên rừng và đất

 V Các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính trong khuôn khổ hỗ trợ của GCF như 
năng lượng phát thải thấp, sử dụng tài nguyên 
rừng và đất…
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phát triển, cũng như khu vực tư nhân. Nguồn 
vốn của gcF dự kiến sẽ đến từ các nước phát 
triển và các khu vực tư nhân. Theo các cuộc 
đàm phán tại hội nghị về bđkh của liên hợp 
quốc (cop) và buổi họp ban chỉ đạo quỹ , các 
nước cần chỉ định một đầu mối để tiếp cận 
gcF. các nước có thể tiếp cận quỹ cả trực tiếp 
và gián tiếp (như cách việt Nam đang sử dụng 
các nguồn lực từ quỹ môi trường toàn cầu, 
quỹ thích ứng, song song với gián tiếp tiếp cận 
với gcF). các quốc gia cũng có thể tăng cường 
năng lực và tiếp cận với hỗ trợ kỹ thuật cho cơ 
quan thẩm quyền quốc gia để đáp ứng các nhu 
cầu của gcF để đủ điều kiện tiếp cận trực tiếp.

các đặc điểm chính của gcF bao gồm: 
cân bằng cơ cấu quản trị để đảm bảo các quyết 
định dựa trên đồng thuận giữa 12 đang phát 
triển và 12 nước phát triển; khả năng tham gia 
trực tiếp cho cả khu vực công và tư nhân đối 
với các khoản đầu tư nhạy cảm với khí hậu có 
tính chuyển đổi; mục tiêu ít nhất 50% trong 
kinh phí thích ứng của quỹ cho các nước dễ bị 
tổn thương. 

Mục tiêu của GCF: quỹ được thành lập 
để tài trợ cho các dự án về lĩnh vực ttx, giảm 
phát thải khí nhà kính và ứng phó với bđkh.

Điều kiện để tiếp cận GCF: cuộc họp ban 
chỉ đạo quỹ lần thứ 7 đã đề xuất các tiêu chuẩn 
tín dụng cơ bản quan trọng, bao gồm những 
yêu cầu ủy thác tối thiểu để đảm bảo các tiêu 
chuẩn và năng lực trong: chức năng tài chính 
và hành chính cốt lõi; quản trị tốt; các quy 
trình và hệ thống đấu thầu; tính minh bạch và 
nhất quán; chu kỳ quản lý dự án.

tất cả những đơn vị được quỹ chứng nhận 
phải đáp ứng và tuân thủ những tiêu chuẩn và 
tiêu chí tín dụng cơ bản. sự công nhận đối với 
những tiêu chuẩn tín dụng này sẽ cho phép 
thực hiện khung hướng dẫn, thủ tục cho các cơ 
quan thực hiện quốc gia và cơ quan thực hiện 
đa phương, khu vực, quốc tế, bao gồm những 
nguyên tắc và tiêu chuẩn tài chính và trách 
nhiệm bvmt và xã hội.

việt Nam cần nắm bắt những hỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật quốc tế để giải quyết vấn đề 
bđkh và phát triển bền vững. điều quan trọng 
đối với việt Nam là xây dựng cấu trúc và cơ chế 
phù hợp để tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài 
chính bđkh. điều này đòi hỏi phải đặt ưu tiên 
cho công tác xây dựng năng lực, thiết lập danh 
mục ưu tiên và đảm bảo quá trình điều tiết minh 
bạch vì đây là những yêu cầu nghiêm ngặt của 
gcF cũng như những cơ chế tài chính quốc tế 

khác. đặc biệt, cần sự phối hợp 
giữa các bộ, ngành chủ chốt 
như bộ tN&mt, bộ kh&đt 
và bộ tài chính để đảm bảo 
quỹ bđkh được sử dụng cho 
những lĩnh vực cần thiết.

một trong những bước 
khởi đầu quan trọng là các 
nước nên chính thức đề cử một 
cơ quan Thẩm quyền quốc 
gia (Nda) và thông báo cho 
ban Thư ký gcF. gcF đòi hỏi 
một số cơ chế mới, bao gồm: sự 
tham gia của khu vực tư nhân, 
cần khai thác các nguồn lực tài 
chính từ khu vực tư nhân trong 
nước về vốn đối ứng, hoặc 
thông qua các quan hệ đối tác 
công-tư (ppp), hoặc các ngân 
hàng thương mại. do vậy, để 
đủ điều kiện tiếp cận gcF, việt 
Nam cần lồng ghép các chính 
sách có liên quan của gcF với 
chương trình nghị sự cải cách 
khung pháp lý quốc gia, bao 
gồm sự quản lý của nhà nước 
đối với oda và ppp cũng 
như các chính sách cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (smes);

Những bài học kinh 
nghiệm và trao đổi thông 
tin với các đối tác phát triển 
và các quốc gia đang phát 
triển thành công khác (như 
Ngân hàng Thế giới, uNdp, 
chương trình môi trường 
liên hợp quốc (uNep), 
inđônêxia ..), Nda đóng vai 
trò như một cơ quan tổng 
hợp phụ trách lập kế hoạch 
và điều phối các nguồn lực 
phát triển khác nhau, bao 
gồm những nguồn cho vấn 
đề bđkh. Những yêu cầu sẽ 
được xử lý bởi Nda: có khả 
năng kết hợp nguồn lực từ 
gcF với các nguồn khác như 
ngân sách trong nước, oda, 
Fdi và các nguồn từ khu vực 
tư nhân nhằm phát triển, bao 
gồm việc giải quyết vấn đề 
bđkh. đây là một yêu cầu 
cần thiết để đảm bảo tính 

dài hạn và bền vững của các 
nguồn tài chính dành nhằm 
phát triển ở tất cả các nước. 
đồng thời, đáp ứng tất cả các 
yêu cầu tính minh bạch trong 
việc sử dụng các nguồn lực tài 
chính cho phát triển; tiêu chí 
lựa chọn các dự án đủ điều 
kiện và phù hợp với chiến 
lược cùng ưu tiên phát triển 
quốc gia cũng như tránh bị 
chồng chéo.

trong hệ thống và bối cảnh 
của việt Nam, bộ kế hoạch và 
đầu tư được Thủ tướng chính 
phủ giao chủ trì những nhiệm 
vụ nêu trên, bao gồm việc quản 
lý của nhà nước đối với oda, 
ppp, phát triển doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cũng như tham 
gia từ khu vực tư nhân. Ngoài 
ra, bằng cách nghiên cứu các 
tiêu chí do ban điều hành 
quỹ gcF đề xuất (tham khảo 
khung hướng dẫn để được 
công nhận tại cuộc họp ban 
điều hành lần thứ 9 vào tháng 
3/2015, đến nay vẫn chưa được 
chính thức ban hành), theo 
nghiên cứu về sự sẵn sàng của 
việt Nam, các hoạt động sau 
đây cần được ưu tiên thực hiện: 
xây dựng danh mục các dự 
án ưu tiên về bđkh và ttx 
được Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt; khung pháp lý về 
chủ trương đầu tư cho các dự 
án bđkh và ttx; đánh giá 
toàn diện về chi tiêu công cho 
bđkh và ttx; kế hoạch lồng 
ghép bđkh và ttx vào chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội; 
xây dựng một quỹ được quản 
lý bởi chính phủ theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

Nhìn chung, để tiếp cận 
được quỹ, các tổ chức cần 
làm việc với các đơn vị được 
chứng nhận (đơn vị Thực 
hiện song phương (Nie) hoặc 
đa phương (mie), có thể là cơ 
quan nhà nước, tư nhân và phi 
chính phủ). 
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3. Việt nAM LàM CáCh nào để 
Chuẩn bị Sẵn Sàng tiếp Cận gCF

Khung pháp lý: chính phủ việt Nam 
(cpvN) đã xây dựng một loạt các chiến lược 
và chương trình ứng phó với bđkh để giải 
quyết những thách thức đặt ra. có nhiều sáng 
kiến, song các biện pháp có thể được đưa ra để 
giám sát và đánh giá tính hiệu quả của những 
đề xuất. Thiết lập một chương trình ứng phó 
với bđkh hiệu quả yêu cầu gia tăng tập trung 
phát triển năng lực, huy động thêm nguồn lực 
và tăng cường cung cấp hỗ trợ giữa cấp quốc 
gia và địa phương từ chính phủ và các đối tác 
khác. 

Quá trình chuẩn bị về mặt kỹ thuật cụ 
thể: Theo quyết định số 1393/qđ-ttg ngày 
25/9/2012, chính phủ yêu cầu thành lập một 
ban điều phối liên bộ (icb) về tăng trưởng 
xanh thuộc ủy ban quốc gia về bđkh 
(Nccc). icb do một phó Thủ tướng đứng đầu 
và bộ trưởng bộ kh&đt đảm nhận vị trí phó 
chủ tịch thường trực. 

Nhóm công tác tài chính khí hậu (cFtF) 
do bộ kh&đt cũng được thành lập để nghiên 
cứu cách tiếp cận các quỹ quốc tế cho ttx và 
bđkh và tham mưu cho bộ kh&đt, icb và 
chính phủ. cFtF đã hợp tác với các đối tác 
phát triển nghiên cứu lựa chọn khung thể chế 
và tổ chức giúp việt Nam sẵn sàng tiếp cận các 
quỹ quốc tế về bđkh và ttx, bao gồm gcF; 
Thực hiện báo cáo rà soát đầu tư và chi tiêu 
công cho bđkh (cpeir); xây dựng hướng 
dẫn đầu tư xanh để trình lên Thủ tướng chính 
phủ.

bên cạnh đó, việt Nam đang chuẩn bị kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-
2020. đây là cơ hội tốt để lồng ghép bđkh và 
ttx vào kế hoạch phát triển thông qua khung 
ưu tiên các hoạt động thích ứng (ban hành năm 
2013) và nguyên tắc đầu tư xanh đưa ra trong 
năm 2014. để thúc đẩy quá trình tiếp cận các 
nguồn tài chính, việt Nam đã phối hợp với 
Ngân hàng Thế giới và uNdp để phát triển 
website cơ sở thông tin tckh (cFo), giúp 
việt Nam trở thành một trong số rất ít các quốc 
gia có cơ sở thông tin công cộng tiên tiến này.

Ngoài công tác chuẩn bị chung cho các 
quỹ quốc tế, việt Nam đã đi trước các bước 
cần thiết để đạt được sự hỗ trợ từ gcF: Tham 
dự lễ ra mắt chính thức của gcF vào tháng 
12/2013 và có một cuộc họp với bà hella, giám 
đốc điều hành của gcF; chính thức giao bộ 
kh&đt làm Nda cho gcF vào tháng 6/ 2014; 

làm việc chặt chẽ với các đối 
tác phát triển như cơ quan 
hợp tác quốc tế hàn quốc 
(koica), tổ chức hợp tác 
phát triển đức (giZ), Ngân 
hàng Thế giới, bỉ, uNdp để 
tiếp tục chuẩn bị các điều 
kiện kỹ thuật và tăng cường 
khả năng tiếp cận gcF với sự 
tham gia của tất cả các cơ quan 
liên quan và thực hiện các dự 
án thí điểm; Thiết kế thành lập 
quỹ hỗ trợ ttx (ggsF) với 
5 triệu euro từ viện trợ không 
hoàn lại của bỉ. ggsF dự kiến 
sẽ có các mục tiêu và tiêu chí 
hoạt động phù hợp với những 
yêu cầu của gcF, để có thể 
trở thành một đầu mối thành 
công nhận được hỗ trợ trực 
tiếp từ gcF…

4. Kết Luận
trong bối cảnh quốc tế, 

việt Nam đã chuẩn bị sẵn 
sàng để tiếp cận các nguồn tài 
chính khí hậu quốc tế. đáng 
chú ý, việt Nam đã nhận được 
các nguồn tài chính khí hậu 
đáng kể theo hình thức hỗ trợ 
ngân sách thông qua sp-rcc 
và quỹ công nghệ sạch của 
Ngân hàng Thế giới (ctF).

đặc biệt, đối với gcF, việt 
Nam đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng 
mềm và năng lực để tiếp cận 
gián tiếp (trong ngắn hạn) và 
rất quan tâm đến phương thức 
tiếp cập trực tiếp gcF (trong 
dài hạn). liên quan đến lập kế 
hoạch chiến lược, việt Nam 
đã trình báo cáo truyền thông 
quốc gia lần thứ nhất và thứ 
hai cho uNFccc và chuẩn bị 
văn bản toàn diện các chiến 
lược quốc gia như chiến lược 
ứng phó với bđkh quốc gia, 
chiến lược ttx quốc gia, 
chương trình hành động quốc 
gia về bđkh, kế hoạch hành 
động quốc gia về ttx... các 
chiến lược đã được đưa vào 
hoạt động bởi một tập hợp 

các văn bản quy phạm pháp 
luật (luật/Nghị định /quyết 
định/Thông tư). hiện tại, một 
số chiến lược đang được thực 
hiện. cụ thể, kế hoạch hành 
động quốc gia về ttx đã xác 
định những lĩnh vực và hành 
động ưu tiên cũng như các dự 
án được tài trợ từ ngân sách 
nhà nước, vốn oda và khu 
vực tư nhân. các hình thức 
huy động tài chính cũng được 
giải quyết.

liên quan đến công tác 
theo dõi ngân sách quốc gia 
liên quan đến bđkh, việt 
Nam chưa có hệ thống tổng 
thể. tuy nhiên, việt Nam 
đã tiến hành rà soát chi tiêu 
và đầu tư công cho bđkh. 
chính phủ việt Nam đã 
nhận thức được tầm quan 
trọng của nguồn tài chính 
trong nước như một phần 
cốt lõi trong việc sử dụng 
nguồn lực cho ứng phó với 
bđkh, hỗ trợ quốc tế là 
nguồn lực bổ sung. vì vậy, 
điều quan trọng là phát triển 
một cơ chế tài chính để tham 
gia và huy động nguồn lực 
từ các doanh nghiệp. gcF 
có riêng một quỹ tư nhân 
giúp huy động đóng góp từ 
khu vực tư nhân và có cơ chế 
cho phép doanh nghiệp tiếp 
cận quỹ. việt Nam cần tích 
cực đóng góp vào việc thiết 
kế cách tiếp cận như vậy và 
xác định một phương hướng 
tiếp cận phù hợp trong bối 
cảnh riêng của mình. bộ 
kh&đt đang nghiên cứu để 
đưa ra danh sách các dự án 
bđkh/ttx có thể được sử 
dụng theo cơ chế quan hệ 
đối tác công - tư. trái phiếu 
xanh và thị trường chứng 
khoán xanh cũng đang được 
nghiên cứu để gia tăng tiềm 
năng huy động thêm nguồn 
lực cho một việt Nam xanh 
hơnn
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Đẩy mạnh thực hiện chính sách,  
pháp luật về quản lý khai thác  
khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
1. thựC trạng hoạt động 
Khoáng Sản LàM Vật Liệu xây 
Dựng gắn Với bVMt 

tình hình khai thác và sử dụng khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng 

trong thời gian qua, việc khai thác và sử 
dụng khoáng sản làm xi măng đã được thực 
hiện tốt. các chủ đầu tư đã chú trọng đầu tư 
công nghệ khai thác hiện đại và chấp hành 
các quy định, quy phạm về khai thác các mỏ 
khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 
đặc biệt, các doanh nghiệp trong tổng công ty 
công nghiệp xi măng việt Nam và các đơn vị 
xi măng liên doanh với nước ngoài thực hiện 
nghiêm túc các quy định về an toàn trong khai 
thác, đánh giá tác động môi trường (đtm) và 
phục hồi môi trường. 

quá trình khai thác mỏ được thực hiện theo 
quy mô công nghiệp và có kế hoạch dài hạn, 
sử dụng phương pháp cắt tầng lớn, cơ giới hóa 
cao, đảm bảo an toàn với sản lượng lớn, đủ để 
cung ứng cho các nhà máy xi măng hoạt động 
ổn định, liên tục. trong quá trình khai thác, 
các đơn vị đã chú trọng đến công tác bvmt và 
tuân thủ quy định hoàn nguyên sau khai thác 
đã được lập trong báo cáo đtm và phục hồi 
môi trường. hiện nay, đa phần các mỏ khoáng 
sản đang trong quá trình khai thác, chưa đến 
giai đoạn hoàn nguyên mỏ. một số mỏ sau khi 
kết thúc khai thác đã thực hiện nghiêm túc 
việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường như 
mỏ đá chu dương, huyện Thủy Nguyên, tp. 
hải phòng của công ty xi măng chinFon. tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại hiện tượng mất an toàn 
trong khai thác gây tai nạn chết người (mỏ trại 
sơn a của công ty xi măng phúc sơn) và phát 
sinh bụi trong quá trình vận chuyển nguyên 
liệu tại một số cơ sở khai thác đá cung cấp cho 
các nhà máy xi măng. 

tình hình khai thác và sử dụng khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng (VLxD)

tổng công suất khai thác và sử dụng 
khoáng sản làm vlxd hàng năm của cả nước 
gồm khoảng 2 triệu tấn cao lanh (40 cơ sở); 
3 triệu tấn tràng thạch (30 cơ sở); 500 nghìn 

tấn sét trắng chịu lửa (10 cơ 
sở); 1 triệu tấn cát thạch anh, 
đôlômit (15 cơ sở)... công 
nghệ khai thác, chế biến 
khoáng sản làm vlxd phần 
lớn là cơ giới hóa kết hợp với 
một số công đoạn thủ công. 
hiện nay, các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực này 
đã chú trọng đầu tư chế biến 
sâu, gắn với bvmt. các dự 
án trước khi triển khai đều 
được thẩm định công nghệ 
chế biến sâu để làm cơ sở cho 
các cơ quan chức năng cấp 
phép thăm dò, khai thác. bên 
cạnh đó, vẫn tồn tại một số các 
cơ sở chế biến công suất nhỏ, 
chưa được đầu tư công nghệ 
chế biến hiện đại để nâng cao 
độ thu hồi khoáng sản, còn 
ảnh hưởng tới môi trường. 

hiện trạng môi trường 
trong hoạt động khoáng sản

hoạt động khai thác và 
chế biến khoáng sản thường 
có tác động lớn đến cảnh 
quan, môi trường và sinh thái 

của khu vực mỏ. hiện trạng 
môi trường và các hoạt động 
phục hồi môi trường các khu 
vực khai thác khoáng sản ở 
việt Nam đã được cải thiện 
đáng kể từ khi luật khoáng 
sản và luật bvmt được ban 
hành. Theo đó, các dự án khai 
thác, chế biến khoáng sản làm 
vlxd và khoáng sản làm 
nguyên liệu xi măng thuộc 
thẩm quyền cấp phép của bộ 
tN&mt, trước khi cấp phép 
khai thác, chế biến đều phải 
được tổng cục môi trường 
thuộc bộ tN&mt thẩm định 
và phê duyệt. 

trên thực tế, tác nhân 
gây ô nhiễm chính trong hoạt 
động khai thác khoáng sản 
làm vlxd là các hoạt động 
nổ mìn để khai thác đá. do 
đó, các cơ sở khai thác, chế 
biến khoáng sản đều phải 
thực hiện các quy định về 
môi trường (quan trắc, giám 
sát môi trường định kỳ, xây 
dựng các công trình bvmt, 

 V Ô nhiễm trong bãi khai thác đá trắng của Công ty CP An Sơn
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các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường đã thực hiện, các 
biệt pháp khắc phục sự cố môi 
trường... theo báo cáo đtm 
hoặc bản cam kết bvmt). tuy 
nhiên, bên cạnh các đơn vị được 
bộ tN&mt cấp phép thực hiện 
đúng những quy định về môi 
trường thì một số cơ sở khai thác, 
chế biến khoáng sản làm vlxd 
thông thường được ubNd các 
tỉnh cấp phép chưa tuân thủ theo 
đúng các quy định hiện hành.

hiện nay, hoạt động khai 
thác, chế biến khoáng sản làm 
vlxd và khoáng sản làm xi 
măng còn phụ thuộc vào việc 
các chủ đầu tư sử dụng công 
nghệ thiết bị chế biến. phần 
lớn, các cơ sở sản xuất xi măng 
lò quay công suất lớn, có sự 
đầu tư thiết bị khai thác, chế 
biến hiện đại cơ bản đảm bảo 
được các chỉ tiêu về nồng độ 
khí thải, nồng độ bụi, tiếng ồn 
và xử lý thu gom nước thải. 
tất cả các cơ sở khai thác, chế 
biến khoáng sản làm vlxd và 
khoáng sản làm nguyên liệu xi 
măng (bao gồm các cơ sở sản 
xuất xi măng, chế biến đá ốp lát, 
cát thủy tinh, cao lanh, felspat) 
được cấp phép theo quy hoạch 
đều được bộ tN&mt thẩm 
định chặt chẽ. 

2. CáC giải pháp đẩy 
Mạnh ViệC thựC hiện 
Chính SáCh pháp 
Luật Về quản Lý hoạt 
động Khoáng Sản 
LàM VLxD gắn Với 
bVMt 

để góp phần đưa công nghiệp 
khai thác, chế biến khoáng sản 
phát triển bền vững, đẩy mạnh 
việc thực hiện pháp luật về quản 
lý khai thác gắn với bvmt trong 
hoạt động khoáng sản, trong thời 
gian tới, bộ xây dựng sẽ tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
chủ trì là bộ tN&mt thực hiện 
các nhiệm vụ thực hiện lập và 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến và 
sử dụng khoáng sản làm vlxd, 
khoáng sản làm nguyên liệu xi 
măng trên cơ sở gắn với công tác 
bvmt, thẩm định công nghệ chế 
biến sâu làm cơ sở để cấp phép 
thăm dò, khai thác.

đồng thời phối hợp với bộ 
tN&mt ban hành các quy định 
chặt chẽ, cụ thể đối với các tổ 
chức, cá nhân có năng lực được 
cấp phép thăm dò, khai thác gắn 
với việc đầu tư các dự án chế biến 
sâu, công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
bvmt; hoàn thiện chính sách 
liên quan đến quy định của luật 
bvmt để tạo cơ sở cho các cơ 
quan chức năng quản lý, giám 
sát hoạt động của các cơ sở sản 
xuất, thẩm định các dự án khai 
thác, chế biến khoáng sản làm 
vlxd đảm bảo thực hiện tốt 
việc bvmt.

mặt khác, bộ xây dựng sẽ 
tăng cường chỉ đạo, đôn đốc 
ubNd các địa phương trong 
công tác lập quy hoạch phát triển 
vlxd, quy hoạch thăm dò, khai 
thác, chế biến và sử dụng khoáng 
sản làm vlxd thông thường; 
kiểm tra và kiên quyết kiến nghị 
thu hồi các giấy phép của các 
doanh nghiệp khai thác, chế biến 
khoáng sản làm vlxd không 
đủ năng lực, gây ô nhiễm môi 
trường, lãng phí tài nguyên....; 
phối hợp với các bộ, ngành, cơ 
quan chức năng từ trung ương 
tới địa phương tăng cường kiểm 
tra, bắt buộc doanh nghiệp phải 
thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ 
các đề án cải tạo, phục hồi môi 
trường sau khai thác theo quy 
định. các dự án đề nghị cấp phép 
khai thác, chế biến khoáng sản 
phải sử dụng công nghệ tiến tiến, 
hiện đại để đảm bảo không gây 
tác động xấu tới môi trường. việc 
này phải được thẩm định trước 
khi cấp phép và kiểm tra khi dự 
án được thực hiện...
 ái Dương

GóP ý Dự THẢO THÔNG 
TƯ quy địNH VỀ quẢN 
lý CHấT THẢI RắN 
THÔNG THƯỜNG

Ngày 14/8/2015, tại hà Nội, tổng 
cục môi trường tổ chức hội thảo 

lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy 
định về quản lý chất thải rắn (ctr) 
thông thường và tiêu hủy xe ưu đãi, 
miễn trừ. 

Theo dự thảo, Thông tư gồm 4 
chương, 21 điều, trong đó nội dung 
các chương gồm: các quy định chung; 
yêu cầu về kỹ thuật, quy trình quản 
lý ctr sinh hoạt, ctr công nghiệp 
thông thường; trình tự, thủ tục, hồ sơ 
đề nghị xác nhận, điều chỉnh xác nhận 
đảm bảo yêu cầu bvmt đối với cơ sở 
xử lý ctr sinh hoạt, ctr công nghiệp 
thông thường; quy định các điều 
khoản thi hành. Thông tư áp dụng đối 
với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân trong nước hoặc 
tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt 
động liên quan đến ctr sinh hoạt; 
ctr công nghiệp thông thường; tiêu 
hủy xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của 
đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trừ tại việt Nam.

tại hội thảo, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận các nội dung: bổ 
sung danh mục các máy móc, thiết 
bị được phép xử lý tiêu hủy và yêu 
cầu đối với các cơ sở thực hiện công 
việc xử lý máy móc, thiết bị; xem xét 
các đơn vị sử dụng để thống nhất với 
các văn bản pháp luật có liên quan đã 
được ban hành; bổ sung nội dung đối 
với quy trình quản lý ctr sinh hoạt, 
ctr công nghiệp thông thường; quy 
định về trách nhiệm, công tác phối hợp 
giữa các bên đối với các bộ, ngành, địa 
phương.

kết luận hội thảo, tổng cục trưởng 
tổng cục môi trường Nguyễn văn tài 
đánh giá cao những ý kiến góp ý của 
các đại biểu. đồng thời chỉ đạo ban 
soạn thảo tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa 
bản dự thảo để sớm ban hành Thông 
tư, triển khai hiệu quả trong thực tế, 
đáp ứng quy định trong công tác quản 
lý nhà nước về môi trường.
 hồng nhung
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG kHu kINH TẾ, kHu CÔNG NGHIỆP,  
kHu CHẾ XuấT, kHu CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 17/8/2015, bộ tN&mt ban 
hành Thông tư số 35/2015/tt-btNmt 
về bvmt khu kinh tế (kkt), khu công 
nghiệp (kcN), khu chế xuất (kcx), khu 
công nghệ cao (kcNc).

Thông tư quy định đối với kkt, cơ 
quan đề nghị thành lập, mở rộng kkt 
phải có trách nhiệm đánh giá khả năng 
đáp ứng điều kiện bvmt của kkt và gửi 
bộ kh&đt, bộ tN&mt tổ chức thẩm 
tra; đồng thời có trách nhiệm lập quy 
hoạch, xây dựng, vận hành các công trình 
hạ tầng kỹ thuật bvmt và gửi thông báo 
bằng văn bản tới bộ tN&mt để theo 
dõi, kiểm tra theo quy định….

đối với yêu cầu bvmt tại các kcN, 
quy hoạch các khu chức năng trong 
kcN phải bảo đảm giảm thiểu ảnh 

hưởng của các loại hình sản xuất gây ô 
nhiễm với các loại hình sản xuất khác, 
thuận lợi cho công tác phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường; các dự án 
trong kcN có khoảng cách an toàn môi 
trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 
để giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến 
các cơ sở khác trong kcN và các đối 
tượng kinh tế - xã hội xung quanh; hạ 
tầng kỹ thuật bvmt được bố trí phù 
hợp với các loại hình đầu tư trong kcN, 
bảo đảm giảm thiểu tác động xấu đối 
với môi trường xung quanh; diện tích 
cây xanh trong phạm vi kcN tối thiểu 
chiếm 10% tổng diện tích của toàn bộ 
kcN…

TĂNG CƯỜNG quẢN lý CHấT THẢI  
y TẾ TRONG BỆNH VIỆN 

Ngày 6/7/2015, bộ trưởng bộ y tế ban 
hành chỉ thị số 5/ct-byt về việc tăng 
cường quản lý chất thải y tế trong bệnh 
viện.

Theo chỉ thị, trong những năm qua, 
ngành y tế và các địa phương đã có nhiều 
cố gắng trong công tác quản lý chất thải 
y tế. Nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây 
dựng hệ thống xử lý chất thải (xlct) y 
tế; thực hiện phân loại chất thải ngay tại 
nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm 
thời chất thải rắn (ctr) y tế tại các bệnh 
viện, chuyển giao và xlct y tế đảm bảo 
đúng theo quy định. tuy nhiên, thời gian 
gần đây qua thanh tra, kiểm tra của các 
cơ quan quản lý nhà nước về bvmt đã 
phát hiện một số bệnh viện chưa làm tốt 
công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện 
tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài. 
công tác tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế cho 
cán bộ, nhân viên bệnh viện chưa được 
thường xuyên. lãnh đạo nhiều bệnh viện 

còn chưa quan tâm đến công tác quản lý 
chất thải y tế. Nhiều địa phương chưa bố 
trí đủ kinh phí để đầu tư xây dựng, vận 
hành thường xuyên hệ thống xlct cho 
các bệnh viện.

để kịp thời chấn chỉnh công tác quản 
lý chất thải y tế trong các bệnh viện nhằm 
bvmt, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ 
trưởng bộ y tế yêu cầu: tăng cường phối 
hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm 
tra giám sát công tác quản lý chất thải y tế 
để bvmt; kiên quyết xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực bvmt, gắn với trách nhiệm của người 
đứng đầu bệnh viện; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, 
pháp luật về quản lý chất thải y tế; Thường 
xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý 
ctr y tế, không để tình trạng lọt ctr y 
tế nguy hại ra ngoài; xử lý nghiêm các cá 
nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện 
hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, 
xlct y tế…
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TĂNG CƯỜNG quẢN lý  
quy HOạCH, đầu TƯ  
Xây DựNG Dự ÁN  
VEN BIỂN

Ngày 27/7/2015, Thủ tướng 
chính phủ ban hành chỉ 
thị số 20/ct-ttg về việc 

tăng cường công tác quản lý quy 
hoạch, đầu tư xây dựng và đất đai 
các dự án ven biển. Theo chỉ thị, 
trong thời gian qua, vấn đề quy 
hoạch xây dựng và công tác quản 
lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch 
chưa được quan tâm đúng mức nên 
chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý 
và phát triển; nhiều dự án tập trung 
ven biển dẫn đến thiếu không gian, 
cự ly cần thiết để tạo không gian 
công cộng dành cho cộng đồng. 
cùng với đó, tình trạng ô nhiễm 
môi trường sinh thái còn trầm 
trọng. quy hoạch sử dụng đất chưa 
sát thực tế dẫn tới tình trạng dự án 
“treo,” gây lãng phí đất đai. việc lập 
quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc 
khu vực ven biển và thực hiện theo 
quy chế chưa nghiêm túc…

để tăng cường công tác quản lý 
về quy hoạch, đầu tư xây dựng và đất 
đai các dự án ven biển, Thủ tướng 
chính phủ yêu cầu bộ tN&mt chủ 
trì phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương liên quan tiếp tục rà soát, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
đất đai, đặc biệt chú trọng các quy 
định về quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư…; tăng cường kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc các địa phương quản 
lý các dự án, bảo vệ tài nguyên và 
môi trường đất đai ven biển; xây 
dựng kịch bản nước biển dâng để 
kịp thời điều chỉnh quy hoạch, kết 
cấu hạ tầng xây dựng nếu cần thiết; 
chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng 
phó, thích nghi với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng, cải thiện môi 
trường bị ô nhiễm…

Tạp chí với Bạn đọc

9Xin cho biết, Bộ TN&MT đã ban hành những văn bản 
nào quy định chính sách khuyến khích đầu tư, ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật để xử lý rác thải, cải thiện môi trường. 
 Cử TrI TỉNH BắC GIaNG

việc các tổ chức, cá 
nhân đầu tư, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để xử lý chất thải, 
cải thiện môi trường, đặc 
biệt nghiên cứu, áp dụng 
các công nghệ xử lý chất 
thải rắn thân thiện với 
môi trường, phù hợp với 
điều kiện việt Nam, hạn 
chế chôn lấp để tiết kiệm 
quỹ đất, tạo ra nguồn 
năng lượng tái tạo và 
không gây ô nhiễm môi 
trường thứ cấp do việc 
xử lý chất thải rắn gây ra 
phù hợp với chủ trương, 
chính sách của Nhà nước 
trong công tác bvmt nói 
chung và quản lý, xử lý 
chất thải rắn nói riêng.

hệ thống chính sách, 
pháp luật hiện hành đã 
có các quy định góp phần 
khuyến khích đầu tư, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật để xử lý chất thải, cải 
thiện môi trường, cụ thể 
là các ưu đãi và hỗ trợ về 
giải phóng mặt bằng và bồi 
thường; tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất; huy động 
vốn đầu tư; thuế thu nhập 
doanh nghiệp... đã được 
quy định trong các văn bản 
như: Nghị định số 04/2009/
Nđ-cp ngày 14/01/2009 
của chính phủ về ưu đãi, 
hỗ trợ hoạt động bvmt; 
Nghị định số 69/2008/
Nđ-cp ngày 30/5/2008 
của chính phủ về chính 
sách khuyến khích xã hội 
hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi trường; quyết 
định số 1466/qđ-ttg 
ngày 10/10/2008 của Thủ 
tướng chính phủ ban 
hành danh mục chi tiết các 
loại hình, tiêu chí quy mô, 
tiêu chuẩn của các cơ sở 
thực hiện xã hội hóa trong 
lĩnh vực giáo dục-đào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi trường; Thông 
tư số 135/2008/tt-btc 
ngày 31/12/2008 của bộ 
tài chính hướng dẫn Nghị 
định số 69/2008/Nđ-cp 
ngày 30/5/2008 của chính 
phủ.

trong thời gian qua, 
bộ tN&mt cũng đã tích 
cực phối hợp với các bộ, 
ngành và địa phương xây 
dựng dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 04/2009/Nđ-cp 
ngày 14/1/2009 của chính 
phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt 
động bvmt, trong đó có 
các chính sách ưu đãi đối 
với việc đầu tư, ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật 
để xử lý rác thải, cải thiện 
môi trường. đến nay, các 
nội dung về ưu đãi, hỗ trợ 
hoạt động bvmt đã được 
quy định tại Nghị định 
số 19/2015/Nđ-cp ngày 
14/2/2015 của chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của luật 
bvmt năm 2014 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
1/4/2015.
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CÔNG BỐ SỐ LIỆU QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ  
TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC THÁNG 7/2015

Trung tâm Quan trắc Môi trường công bố số liệu trung bình giờ và trung bình ngày dưới dạng biểu đồ của 6 
trạm khí tự động. Dưới đây là số liệu trung bình trong tháng 7/2015 để bạn đọc tham khảo. Bạn đọc có nhu 
cầu tham khảo số liệu quan trắc chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Quan trắc Môi trường để được cung cấp.

TRạM TạI 556 NGuyễN VĂN Cừ, lONG BIêN, Hà NộI
(Trạm có tổng số 6 module, module bụi (PM10, PM2.5) đang bảo trì nên không có số liệu)

TRạM TạI 41 lê DuẩN, đà NẵNG
(Trạm có tổng số 6 module, module bụi (PM10, PM2.5) và SO2 đang bảo trì nên không có số liệu)

TRạM TạI PHƯỜNG âu Cơ, TP. VIỆT TRÌ, PHú THọ
((Trạm có tổng số 6 module, riêng module bụi (PM10, PM2.5) và NO2 đang bảo trì nên không có số liệu)
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TRạM TạI 83 HùNG VƯơNG, TP. HuẾ, THừA THIêN - HuẾ
(Trạm có tổng số 6 module, riêng module SO2 đang bảo trì nên không có số liệu)

TRạM TạI đƯỜNG 2-4, VĩNH HòA, NHA TRANG, kHÁNH HòA
(Trạm có tổng số 6 module, module SO2 đang bảo trì nên không có số liệu)

TRạM GầN VƯỜN HOA PHƯỜNG HồNG Hà, Hạ lONG, quẢNG NINH
(Trạm có tổng số 6 module, riêng module SO2 đang bảo trì nên không có số liệu)

 V Đường __: Trung bình 24 giờ V Đường ----: Trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày  V Đường...: Trung bình 1 giờ nhỏ nhất trong ngày
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Nỗ lực của Việt Nam  
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức của toàn 
cầu trong thế kỷ XXI, đòi hỏi các nước trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam phải xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể 
nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với BĐKH. Ngày 2/12/2008, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ứng phó với BĐKH. Bộ 
TN&MT được giao làm cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện các hoạt 
động ứng phó với BĐKH trong nước và hợp tác quốc tế. Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuệ - Cục trưởng 
Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH (Bộ TN&MT) về kết quả thực hiện 
CTMTQG ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch triển 
khai Chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020.  V Ông Nguyễn Văn Tuệ -  

Cục trưởng Cục Khí tượng  
Thủy văn và BĐKH

9Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của 
việc thực hiện CTMTQG ứng phó với BĐKH 
giai đoạn 2011 - 2015?

ông nguyễn Văn tuệ: Nhận thức rõ 
những tác động nghiêm trọng của bđkh 
đến sự phát triển bền vững của đất nước, Thủ 
tướng chính phủ đã phê duyệt ctmtqg ứng 
phó với bđkh. Ngay sau khi chương trình 
được phê duyệt, với sự chủ động, nỗ lực của 
bộ tN&mt; cũng như các bộ, ngành, địa 
phương cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc 
tế, ctmtqg ứng phó với bđkh đã đạt được 
một số kết quả nổi bật như: xây dựng, cập 
nhật và công bố kịch bản bđkh, nước biển 
dâng làm định hướng cho các bộ, ngành, địa 
phương trong quá trình xây dựng và triển khai 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 
đánh giá các tác động của bđkh đến từng lĩnh 
vực, từng khu vực và đề xuất các giải pháp ứng 
phó phù hợp, ban hành kế hoạch hành động 
ứng phó với bđkh cho từng bộ, ngành, địa 
phương. qua đó, nâng cao nhận thức về những 
thách thức, cơ hội do bđkh mang lại cũng 
như năng lực thích ứng với bđkh của các cấp, 
các ngành và cộng đồng, đặc biệt ở cấp trung 
ương và các tỉnh thí điểm của chương trình; 
Nâng cao vai trò, vị thế của việt Nam thông qua 
đàm phán quốc tế và khu vực, thu hút sự hỗ trợ 
quốc tế cho việt Nam ứng phó với bđkh, ước 
tính trong 5 năm trở lại đây, việt Nam nhận 
được khoảng trên 1,3 tỷ usd cho ứng phó với 

bđkh. bên cạnh đó, một số 
mô hình thích ứng với bđkh 
được triển khai như xây dựng 
nhà đa năng tránh bão, lũ; kè, 
kênh thủy lợi kết hợp đường 
đường giao thông nông thôn; 
xử lý nước mặn thành nước 
ngọt; trồng rừng ngập mặn 
ven biển, trồng rừng phòng 
hộ đầu nguồn kết hợp các giải 
pháp sinh kế cho người dân... 
đã mang lại lợi ích thiết thực 
cho cộng đồng và được sự 
đồng thuận, đánh giá cao của 
người dân, chính quyền địa 
phương.
9Năm 2015 là năm cuối thực 
hiện CTMTQG ứng phó với 
BĐKH giai đoạn 2011 - 2015. 
Trong quá trình thực hiện, 
Chương trình gặp phải những 
khó khăn, vướng mắc gì và các 
giải pháp để khắc phục những 
khó khăn đó, thưa ông?

ông nguyễn Văn tuệ: 
mục tiêu đặt ra của chương 
trình là đánh giá mức độ tác 
động của bđkh với các lĩnh 
vực, ngành và địa phương 
trong từng giai đoạn và xây 
dựng kế hoạch hành động có 

tính khả thi để ứng phó hiệu 
quả với bđkh, nhằm đảm 
bảo sự phát triển bền vững 
của đất nước.

để hoàn thành cơ bản mục 
tiêu nêu trên, đồng thời từng 
bước hoàn thiện các mô hình 
thí điểm thích ứng với bđkh 
và giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, tạo tiền đề quan trọng 
trong việc triển khai đồng bộ 
kế hoạch hành động ứng phó 
với bđkh giai đoạn 2016 - 
2020, các nhiệm vụ trọng tâm 
đặt ra trong năm 2015 - năm 
cuối thực hiện chương trình 
giai đoạn 2011 - 2015 là: cập 
nhật kịch bản bđkh, nước 
biển dâng cho việt Nam, chi 
tiết đến từng địa phương, dự 
kiến công bố vào quý iv/2015 
làm cơ sở định hướng cho các 
bộ, ngành, địa phương xây 
dựng và triển khai hiệu quả 
kế hoạch hành động ứng phó 
với bđkh giai đoạn 2016 - 
2020; cập nhật kế hoạch hành 
động ứng phó với bđkh của 
các bộ, ngành; xác định một 
số nhiệm vụ trọng tâm theo 
từng giai đoạn và đề xuất các 
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giải pháp tổ chức thực hiện; tiến hành rà soát, 
cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các chiến lược, 
chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
của từng ngành, từng lĩnh vực có xét đến yếu tố 
bđkh; hoàn thiện các mô hình thí điểm thích 
ứng với bđkh, từ đó tiến hành đánh giá, rút 
kinh nghiệm và xem xét khả năng nhân rộng 
trong giai đoạn 2016 - 2020 đối với các địa 
phương; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, ý thức và hành vi của cộng đồng về các 
thách thức cũng như cơ hội của bđkh, đồng 
thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các 
cấp trong vấn đề ứng phó với bđkh toàn cầu; 
phối hợp với các bộ, ngành, nhà tài trợ và các 
địa phương liên quan xây dựng chương trình 
mục tiêu ứng phó với bđkh và tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2016 - 2020 một cách đồng bộ, 
đảm bảo tính liên ngành, liên vùng, dài hạn và 
có tính bền vững để trình Thủ tướng chính 
phủ xem xét, phê duyệt.

tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
ctmtqg ứng phó với bđkh thời gian qua 
đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, chủ 
yếu do mức vốn bố trí hàng năm cho chương 
trình không đủ so với nhu cầu nên một số 
nhiệm vụ, dự án khó có khả năng hoàn thành, 
dẫn đến một số mục tiêu của chương trình bị 
ảnh hưởng, không thực hiện được, hoặc chỉ 
thực hiện một phần.

mặt khác, việc lồng ghép vấn đề bđkh vào 
trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch là 
vấn đề mới nên trong thực hiện vẫn còn nhiều 
hạn chế; ở các địa phương, công tác ứng phó 
với bđkh còn chưa thực sự gắn kết với các 
chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch. 
các dự án ứng phó với bđkh nhìn chung còn 
nhỏ lẻ, chưa tính đến yếu tố liên vùng, nên hiệu 
quả chủ yếu chỉ phát huy cục bộ tại nơi triển 
khai dự án. cơ chế, chính sách cũng chưa đáp 
ứng yêu cầu khuyến khích, thu hút sự tham gia 
của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội vào hoạt 
động thích ứng bđkh và giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính.

giải pháp cơ bản vẫn là tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế chính sách và thúc đẩy triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 24/Nq - cp của ban chấp 
hành trung ương đảng khóa xi về chủ động 
ứng phó với bđkh, sử dụng hợp lý tài nguyên 
và bvmt, chiến lược quốc gia về bđkh và 
chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 
đồng thời tăng cường hợp tác, vận động, thu 
hút nguồn hỗ trợ quốc tế, khuyến khích đầu 
tư từ doanh nghiệp, tư nhân nhằm tăng nguồn 

lực tài chính cho ứng phó với 
bđkh. 
9Để chuẩn bị cho các hoạt 
động đàm phán nhằm xây 
dựng và thực hiện Thỏa thuận 
toàn cầu dự kiến sẽ được 
thông qua tại Hội nghị các 
bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về BĐKH 
(COP21) tại Pari, Pháp vào 
tháng 12/2015, Bộ TN&MT 
đã và đang triển khai những 
hoạt động gì, thưa ông?

ông nguyễn Văn tuệ: 
Năm 2015 là năm quan trọng 
trong tiến trình đàm phán 
bđkh. tại cop 21, các bên 
dự kiến sẽ thông qua thỏa 
thuận toàn cầu mới về bđkh, 
áp dụng cho tất cả các bên 
tham gia công ước khung 
của liên hợp quốc về bđkh 
từ năm 2020 trở đi. với thỏa 
thuận mới, việt Nam sẽ chịu 
ràng buộc pháp lý về cắt giảm 
phát thải khí nhà kính (kNk) 
bên cạnh các nội dung khác. 
hiện tại, bộ tN&mt đang 
tích cực chuẩn bị để trình 
chính phủ báo cáo “dự kiến 
đóng góp do quốc gia tự quyết 
định”, trong đó xác định chỉ 
tiêu cắt giảm phát thải kNk 
của việt Nam. 

là cơ quan đầu mối giúp 
ban công tác đàm phán bđkh 
của việt Nam, cục khí tượng 
Thủy văn và bđkh đã và đang 
chuẩn bị nội dung này. trước 
hết, các cán bộ của cục đang 
tích cực cùng các bộ, ngành 
tham gia những phiên họp 
trước của cop, chuẩn bị quan 
điểm của việt Nam để đàm 
phán. các phương án đàm 
phán đã được cục cùng các 
đơn vị trong và ngoài bộ xây 
dựng chi tiết, cụ thể cho từng 
nội dung, đồng thời rà soát các 
thành viên tham gia, cập nhật 
bổ sung những lực lượng mới, 
thông thạo ngoại ngữ, có kiến 
thức sâu về vấn đề bđkh tham 
gia ban công tác đàm phán và 
hỗ trợ cho ban.

đồng thời, tích cực chuẩn 
bị nội dung tham gia các sự 
kiện bên lề cop 21 trong thời 
gian diễn ra hội nghị. phối 
hợp với các đơn vị liên quan 
chuẩn bị hậu cần, nội dung 
cho các đoàn cấp cao tham dự 
đạt kết quả, bảo vệ quyền và 
lợi ích của việt Nam một cách 
phù hợp.
9Xin cảm ơn ông về cuộc trao 
đổi này!
giáng hương (Thực hiện)

 V Mô hình trồng rừng ngập mặn ở khu vực ao nuôi thủy sản 
thích ứng với BĐKH ở Rú Chá - Hương Phong (Thừa Thiên - Huế)
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Một số vấn đề môi trường toàn cầu 
và định hướng giải pháp trong thời gian tới
tS. đỗ nAM thắng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

từ hội nghị đầu tiên của liên hợp quốc 
về môi trường con người năm 1972 diễn 
ra tại stốckhôm, các vấn đề môi trường 

đã được quan tâm thảo luận ở các diễn đàn 
toàn cầu. tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn phát triển, 
các thách thức về môi trường toàn cầu có sự 
khác nhau. Những thập kỷ 1970-1980, các vấn 
đề môi trường cần quan tâm là ô nhiễm do phát 
thải công nghiệp, nhưng trong giai đoạn 1990-
2010 là sự suy giảm đa dạng sinh học (đdsh), 
biến đổi khí hậu (bđkh) và sa mạc hóa. trong 
những năm gần đây, với xu thế toàn cầu hóa, 
dân số tiếp tục gia tăng và đô thị hóa nhanh 
chóng, các vấn đề môi trường toàn cầu cũng có 
những diễn biến phức tạp, đặt ra những thách 
thức mới. bài viết điểm lại một số vấn đề môi 
trường toàn cầu và những giải pháp được thảo 
luận tại các hội nghị về môi trường cấp toàn cầu 
và khu vực.

1. CáC áp LựC đối Với Môi trường
trong giai đoạn tới, các áp lực đối với môi 

trường bao gồm gia tăng dân số, tăng số dân 
thuộc tầng lớp trung lưu và đô thị hóa.

Gia tăng dân số: dân số thế giới tiếp tục gia 
tăng nhanh chóng với gần 4 tỷ người năm 1970 
lên hơn 7,3 tỷ người năm 2015. dự báo dân số 
sẽ tăng trên 9 tỷ người vào năm 2050, chủ yếu 
tăng ở khu vực cận sahara châu phi. để đáp 
ứng nhu cầu lương thực dự tính sẽ phải chuyển 
đổi đất tự nhiên sang đất nông nghiệp, ước tính 
có khoảng 1.020% lượng đất cần chuyển đổi 
so với năm 2000. Ngoài ra, sử dụng hóa chất 
trừ sâu tiếp tục gia tăng. cùng với tác động của 
bđkh, gia tăng dân số cũng tạo áp lực lên tài 
nguyên nước, năng suất đất và cây trồng.

Tăng dân số thuộc tầng lớp trung lưu: cùng 
với phát triển kinh tế, dân số thuộc tầng lớp 
trung lưu trong xã hội cũng sẽ gia tăng. dự báo 
số dân tiêu dùng từ 10-100 đô la một ngày sẽ 
tăng đến 5 tỷ người vào năm 2030, trong đó 
có 2/3 sống tại khu vực châu á. sự thay đổi cơ 
cấu dân số này sẽ dẫn đến tiêu dùng gia tăng. 
Theo hình 1, từ năm 2010 đến 2030, nhu cầu 

 V Hình 1: Sự gia tăng về nhu cầu tài nguyên toàn cầu từ năm 
2010 đến 2030 theo kịch bản không có can thiệp chính sách
 (Nguồn: GEF 2014)

năng lượng tăng 33%, nhu cầu 
lương thực tăng 30% và nhu 
cầu nước sạch tăng 41%. kết 
quả là tài nguyên tiếp tục bị 
khai thác cạn kiệt.

Đô thị hóa: cùng với quá 
trình gia tăng dân số là quá 
trình đô thị hóa. Năm 1970, 
chỉ có khoảng 1,3 tỷ người 
(36% dân số) sống ở đô thị. 
đến nay, dân số đô thị chiếm 
54%. dự báo đến 2025 sẽ có 
thêm khoảng 1 tỷ người sống 
ở đô thị, chủ yếu ở châu á. đô 
thị chiếm 70% lượng khí nhà 
kính phát thải. đô thị cũng 
là nơi chịu ảnh hưởng nặng 
nề của bđkh, như gia tăng 
về cường độ sóng nhiệt, tăng 
lượng mưa, ngập lụt, sạt lở đất, 
ô nhiễm, hạn hán.

2. Một Số Vấn đề Môi 
trường toàn Cầu 
giAi đoạn tới

ĐDSH tiếp tục suy giảm
suy giảm đdsh tiếp tục 

là vấn đề môi trường toàn cầu 
trong giai đoạn tới. có thể nói, 
tốc độ suy giảm đdsh đang 

diễn ra ở mức báo động (hình 
2). trong 50 năm qua, khoảng 
60% dịch vụ hệ sinh thái đã bị 
suy thoái do áp lực khai thác 
tài nguyên của con người. tốc 
độ tuyệt chủng loài hiện gấp 
khoảng 2 lần so với những 
giai đoạn tuyệt chủng trong 
lịch sử địa chất. có đến 1/4 số 
loài thực vật đang có nguy cơ 
tuyệt chủng. trong khoảng 30 
năm cuối thế kỷ xx, số lượng 
cá thể động vật không xương 
sống đã giảm đi 1/3. từ 1970 
đến 2007, đdsh toàn cầu đã 
giảm 30%, riêng vùng nhiệt 
đới đã giảm đến 60%. danh 
sách đỏ của iucN về các loài 
nguy cấp đã chỉ ra xu hướng 
suy giảm của tất cả các loài 
chim, động vật có vú, lưỡng 
cư và đặc biệt là san hô. sự suy 
giảm nghiêm trọng về đdsh 
đã hủy hoại tính tổng thể của 
hệ sinh thái cũng như các 
hàng hóa dịch vụ mà hệ sinh 
thái mang lại.

BĐKH: Nguy cơ hiện hữu
Nồng độ khí nhà kính 

tiếp tục gia tăng. Năm 2010 
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ghi nhận khoảng 49 giga tấn co2 
phát thải vào không khí, chủ yếu từ 
hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, 
gấp 2 lần lượng phát thải năm 1970 
(hình 3). Năm 2013, nồng độ co2 
trong không khí đạt mức 400 ppm. 
bđkh đã tác động đến tất cả các 

lĩnh vực như sản xuất lương thực, 
hệ thống sản xuất và sinh kế ven 
biển. dự báo nếu không có biện 
pháp cắt giảm phát thải khí nhà 
kính, đến năm 2100, nhiệt độ trái 
đất có thể tăng từ 3,7-4,8oc so với 
thời kỳ tiền công nghiệp. Những 

đợt sóng nhiệt tăng cường, mưa 
bão, hạn hán, thiên tai nặng nề 
hơn, ngập lụt diễn ra trên phạm vi 
rộng, đặc biệt là ở các thành phố 
ven biển, gây thiệt hại nặng nề đến 
cuộc sống con người và tiếp tục 
hủy hoại các hệ sinh thái.

 V Hình 3: Nồng độ CO2 trong khí quyển 
tiếp tục gia tăng (Nguồn: GEF 2014)
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 V Hình 2: ĐDSH đang bị mất đi 
nhanh chóng (Nguồn: GEF 2014)
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ghi chú: chỉ số hành tinh sống 
(lpi) phản ánh sự thay đổi về sức khỏe 
của hệ sinh thái của hành tinh bằng 
cách theo dõi xu hướng về số lượng của 
hơn 2.500 loài động vật có xương sống

ghi chú: số liệu được lấy từ kết quả 
quan trắc không khí tại chỗ ở đài quan sát 
mauna loa, hawaii (độ cao 3397m). các số 
đo được tại maua loa hình thành một kỷ 
lục về mức độ co2 trong không khí với độ 
chính xác cao, liên tục và lâu nhất.

Ô nhiễm hóa chất và chất thải 
tiếp tục đe dọa hệ sinh thái và sức 
khỏe con người 

ô nhiễm hóa chất, đặc biệt 
là các chất ô nhiễm hữu cơ khó 
phân hủy (pop), và kim loại 
nặng tiếp tục là mối đe dọa đến 
sức khỏe con người và hệ sinh 
thái. báo cáo triển vọng hóa chất 
toàn cầu uNep 2012 chỉ ra rằng, 
việc gia tăng sản xuất, sử dụng và 
thải bỏ hóa chất ở các nước đang 
phát triển đã tạo ra các nguy cơ 
đến môi trường và sức khỏe con 
người. ô nhiễm hóa chất đã hủy 
hoại các hệ sinh thái, đdsh, 
nguồn nước, hệ thống sản xuất 
nông nghiệp và đặc biệt là ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người. 
một số chất pop có thể tồn tại 
trong cơ thể đến 50 năm, hủy 
hoại hệ thống thần kinh, nội tiết, 
sinh sản. Ngoài ra, khoảng 50 
triệu tấn chất thải điện tử hàng 
năm là nguồn phát thải lớn pop 
và các kim loại nặng độc hại. 
điều cần đặc biệt lưu ý là nguy 
cơ vận chuyển các chất thải điện 
tử, chất thải hóa chất xuyên biên 
giới dưới dạng phế liệu. Nếu 
không có các biện pháp kiểm 
soát hữu hiệu, một số nước đang 
phát triển có nguy cơ trở thành 
“bãi rác” do nạn vận chuyển trái 
phép chất thải.

Tiếp tục mất rừng và suy 
thoái đất

từ năm 2000 đến năm 2010, 
khoảng 50.000 km2 rừng đã tiếp 
tục bị mất. kết quả là phát thải 
co2 từ mất rừng và suy giảm 
rừng chiếm khoảng 12% tổng 
phát thải do con người gây ra. 

khoảng 25% diện tích đất toàn 
cầu đang bị suy thoái, tập trung 
ở châu phi, đông Nam á, phía 
Nam trung quốc và vùng đồng 
cỏ papas mỹ la tinh. suy thoái 
đất ảnh hưởng trực tiếp đến sinh 
kế của khoảng 1,5 tỷ người.

Tài nguyên nước và sức khỏe 
đại dương suy giảm

trữ lượng thủy sản toàn cầu 
đang suy giảm ở mức báo động. 
khoảng 85% trữ lượng cá toàn 
cầu đã bị suy giảm do khai thác 
quá mức, hết chu kỳ khai thác 
hoặc ở giai đoạn phục hồi sau 
khi bị khai thác quá mức. axít 
hóa đại dương đang đe dọa các 
hệ sinh thái biển, bao gồm các 
rạn san hô, nơi cư trú của các 
loài sinh vật biển có tính đdsh 
cao và cung cấp nguồn sinh kế 
cho hàng triệu người. gia tăng 
ô nhiễm phốtpho và nitơ từ các 
hoạt động công nghiệp, nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
nước thải đô thị… đã đe dọa các 
hệ sinh thái nước ngọt và nước 
biển. trong 50 năm qua, số lượng 
các vùng ven biển có độ ôxy hòa 
tan thấp dưới tiêu chuẩn đã tăng 
gấp đôi.

3. định hướng giải 
pháp

để giải quyết các thách thức 
môi trường toàn cầu, cần có 
những giải pháp tổng hợp, trong 
đó môi trường được coi là một 
thành tố quan trọng của phát 
triển. một số giải pháp được các 
diễn đàn môi trường cấp cao xác 
định bao gồm: nhấn mạnh vai 
trò của môi trường trong việc 
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thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, 
tăng cường tài chính và công nghệ, thay đổi 
cách tiếp cận giải quyết các vấn đề môi trường 
- sức khỏe.

Nhấn mạnh vai trò của môi trường trong 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

dự thảo mục tiêu phát triển bền vững 
gồm 17 mục sẽ được xem xét thông qua tại hội 
nghị thượng đỉnh liên hợp quốc vào tháng 
9/2015. đây được coi là văn kiện định hướng 
quan trọng cho các chính sách phát triển toàn 
cầu. Nhiều mục tiêu phát triển bền vững có 
liên quan trực tiếp đến môi trường như: quản 
lý và đảm bảo cung cấp nước và điều kiện vệ 
sinh; đảm bảo các dạng thức tiêu dùng và sản 
xuất bền vững; Thực hiện hành động kịp thời 
ứng phó với bđkh và tác động; bảo tồn và sử 
dụng bền vững biển và tài nguyên biển; bảo vệ, 
khôi phục và phát triển các hệ sinh thái trên 
cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, 
dừng và đảo ngược xu thế suy thoái đất và suy 
giảm đdsh. một số mục tiêu khác như xóa đói 
giảm nghèo, năng lượng, tăng trưởng bền vững 
cũng có quan hệ chặt chẽ với bvmt. vì vậy, để 
có thể giải quyết được các vấn đề môi trường, 
cần lồng ghép môi trường vào các chiến lược, 
chính sách thực hiện mục tiêu phát triển bền 
vững, ở cấp toàn cầu và quốc gia.

Tăng cường tài chính và công nghệ cho môi 
trường

để giải quyết các vấn đề môi trường toàn 
cầu, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, 
cần tiếp tục mở rộng và thực hiện hiệu quả các 
cơ chế tài chính. các nước phát triển cần thể 
hiện vai trò trách nhiệm dẫn đầu của mình qua 
các cam kết tài chính hỗ trợ ứng phó bđkh và 
bvmt. các nguồn tài chính khác có thể được 
huy động thông qua các chính sách thuế phát 
thải, giảm trợ cấp năng lượng hóa thạch, bồi 
hoàn tài chính cho đdsh, định giá tài nguyên 
thiên nhiên và áp dụng chính sách hợp lý nhằm 
duy trì và phát triển nguồn vốn thiên nhiên. 
song song với tài chính, các hỗ trợ để phát 
triển và chuyển giao công nghệ thân thiện với 
môi trường, công nghệ các bon thấp cũng rất 
cần thiết nhằm giúp giải quyết các vấn đề môi 
trường toàn cầu.

Giải quyết vấn đề môi trường - sức khỏe 
bằng cách tiếp cận tổng hợp

mối liên hệ giữa môi trường và sức khỏe 
bắt đầu được quan tâm từ những năm 1970. đã 
có nhiều sáng kiến, giải pháp về sức khỏe môi 
trường được triển khai song hiệu quả còn hạn 

chế. một trong những lý do 
của việc triển khai thiếu hiệu 
quả là do cách tiếp cận vấn đề. 
cho đến gần đây, khái niệm 
sức khỏe môi trường vẫn còn 
được hiểu theo các cách khác 
nhau. một số quan điểm cho 
rằng, sức khỏe môi trường 
khu trú trong phạm vi các vấn 
đề y tế dự phòng như làm sao 
phòng chống bệnh tật hiệu quả 
thông qua áp dụng các biện 
pháp vệ sinh môi trường sống 
và môi trường lao động. một 
số khác lý luận rằng, sức khỏe 
môi trường chỉ cần tập trung 
vào duy trì và cải thiện chất 
lượng môi trường. hai cách 
hiểu này đúng nhưng chưa đầy 
đủ. kết quả là các giải pháp 
thường được xây dựng và thực 
hiện khá biệt lập trong phạm 
vi ngành y tế hoặc ngành môi 
trường.

Nhận thức bất cập này, gần 
đây cụm từ “các vấn đề môi 
trường - sức khỏe” được sử 
dụng thường xuyên hơn trong 
các diễn đàn thay vì “các vấn 
đề sức khỏe môi trường”. điển 
hình là diễn đàn môi trường-
sức khỏe khu vực châu á Thái 
bình dương, trong đó kêu gọi 
các nước xây dựng kế hoạch 
quốc gia về môi trường và sức 
khỏe. cách tiếp cận này không 
mới, song có thể làm thay đổi 
tư duy biệt lập giữa ngành y tế 
và ngành môi trường. Thay vì 

triển khai những giải pháp độc 
lập, hai ngành này cần phối hợp 
chặt chẽ để xây dựng những 
giải pháp tổng hợp, nhằm mục 
tiêu bảo vệ sức khỏe con người 
thông qua bảo vệ và cải thiện 
chất lượng môi trường xung 
quanh. Nói cách khác, các giải 
pháp môi trường cần được xây 
dựng trên cơ sở lấy sức khỏe 
con người làm trung tâm. chỉ 
khi lấy sức khỏe con người là 
mục tiêu của bvmt thì các 
vấn đế môi trường mới thực sự 
được quan tâm đúng mức.

với áp lực về gia tăng dân 
số, tăng số dân thuộc tầng lớp 
trung lưu và đô thị hóa, môi 
trường toàn cầu đang tiếp 
tục đặt ra các thách thức bởi 
hiểm họa từ suy thoái đdsh, 
bđkh, suy giảm nguồn nước 
và đại dương, suy thoái và 
mất rừng, ô nhiễm hóa chất 
và chất thải. để giải quyết 
hiệu quả các vấn đề môi 
trường toàn cầu cần triển 
khai các giải pháp lồng ghép 
môi trường vào việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển, 
tăng cường tài chính và công 
nghệ cho bvmt và thay đổi 
cách tiếp cận trong giải quyết 
các vấn đề môi trường - sức 
khỏe. các giải pháp này cần 
xây dựng và thực hiện với 
nỗ lực ở các tất cả cấp độ, từ 
toàn cầu, quốc gia đến địa 
phươngn
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Hà Nội nhân rộng ứng dụng công nghệ 
sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường

phạM Văn Khánh - Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong lĩnh vực BVMT đã và đang được nhiều 
địa phương đặc biệt quan tâm, trong đó có TP. Hà Nội. Những năm qua, nhờ ứng dụng CNSH 
mà chất lượng nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố đã được cải thiện, đem lại môi trường 
sống trong lành cho hệ sinh thái ở các sông, hồ nội đô.

trong thời gian qua, đảng và Nhà nước 
rất quan tâm đối với việc phát triển 
cNsh, thể hiện trong Nghị quyết số 

37-Nq/tW ngày 20/1/1981 của bộ chính trị 
về chính sách phát triển khoa học kỹ thuật; 
Nghị quyết số 26-Nq/tW ngày 30/3/1991 
của bộ chính trị về khoa học và công nghệ 
trong sự nghiệp đổi mới; Nghị quyết số 18/
Nq-cp ngày 11/3/1994 của Thủ tướng chính 
phủ về phát triển cNsh việt Nam đến 2010 
và đặc biệt là chỉ thị số 50-ct/tW ngày 
4/3/2005 của ban bí thư trung ương đảng về 
việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng cNsh 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước (chỉ thị số 50-ct/tW).

Thực hiện chỉ thị số 50-ct/tW của ban 
bí thư trung ương đảng, cùng với việc triển 
khai Nghị quyết số 03/2009/Nq-hđNd 
ngày 17/7/2009 của hội đồng nhân dân tp. 
hà Nội khóa xiii, kỳ họp thứ 18 về “Nhiệm 
vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường 
bức xúc trên địa bàn tp. hà Nội đến 2010”, 
sở tN&mt hà Nội đã nỗ lực triển khai ứng 
dụng cNsh trong công tác bvmt trên địa 
bàn thành phố (tp) trên các lĩnh vực: xử lý 
nước thải, rác thải… và đã đạt được những 
kết quả nhất định. Theo đó, sở tN&mt hà 
Nội đã tổ chức thực hiện chương trình thử 
nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, hồ nội 
thành từ năm 2009 - 2012. 

để thực hiện chương trình, sở tN&mt 
đã phối hợp với tổ công tác liên ngành, 
các nhà khoa học, các đơn vị tham gia thử 
nghiệm tiến hành xử lý ô nhiễm nước tại một 
số hồ, mương bằng cNsh theo quy chế thử 
nghiệm ban hành tại quyết định số 1919/
qđ-ubNd ngày 23/4/2009 của ubNd tp. 

trên cơ sở đó, sở tN&mt hà Nội đã 
trình ubNd tp lựa chọn 4 đơn vị tham gia 

thử nghiệm, với các công 
nghệ gồm: “xử lý giảm thiểu 
ô nhiễm nước mặt bằng 
công nghệ quản lý tổng hợp 
các thủy vực” của công ty 
cổ phần xanh; “phục hồi 
cảnh quan hồ bằng giải pháp 
tổ hợp sinh học kết hợp 
phương pháp kết tủa" của 
viện hóa học; “dùng tổ hợp 
giải pháp cơ - sinh - hóa học” 
của trung tâm Nghiên cứu 
công nghệ môi trường và 
phát triển bền vững (trường 
đh khoa học tự nhiên); "vi 
sinh idrabel - vương quốc 
bỉ" của viện châu âu, châu 
á, châu phi, mỹ la tinh phối 
hợp với trung tâm tư vấn và 
công nghệ môi trường (tổng 
cục môi trường). trong 2 
năm 2009 - 2010, áp dụng 

các cNsh này, việc xử lý ô 
nhiễm nước đã được 4 đơn 
vị thực hiện tại 7 hồ gồm: 
hồ quỳnh, Ngọc khánh, xã 
đàn, hai bà trưng, Ngọc 
hà, hồ dài, kim liên và 
trong năm 2010 - 2012, tiếp 
tục được triển khai nhân 
rộng tại 5 hồ: Thanh Nhàn 
1, Thanh Nhàn 2b, đền lừ, 
văn quán, hồ võ. 

kết quả của quá trình xử 
lý ô nhiễm nước bằng cNsh 
cho thấy, chất lượng nước tại 
các hồ được cải thiện đáng 
kể, hầu hết các chỉ tiêu đã 
đạt qcvN 08:2008 cột b2. 
về cảm quan, nước hồ trong, 
không còn mùi hôi, cảnh 
quan môi trường các hồ sạch 
- đẹp. hiện tại, sở tN&mt 
đã bàn giao 10/10 hồ đã thử 

 V Bè thủy sinh được thả trên sông Tô Lịch
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nghiệm xử lý ô nhiễm thành công cho các 
đơn vị đang quản lý để tiếp tục duy trì 
chất lượng nước.

bên cạnh việc ứng dụng cNsh để xử 
lý ô nhiễm nước tại các hồ trên địa bàn 
tp, từ năm 2010 - 2015, sở đã triển khai 
một số hoạt động nhằm cải thiện nước 
sông tô lịch. cụ thể, năm 2010, sở đã tổ 
chức tuyên truyền và sử dụng thí điểm 
chế phẩm sinh học bio - catalys để làm 
sạch nước thải cho hơn 10.000 hộ gia 
đình tại 4 phường đầu nguồn sông tô 
lịch: Nghĩa đô, quan hoa, vĩnh phúc, 
cống vị. sau khi sử dụng chế phẩm để 
xử lý tại nguồn, chất lượng nước sông đã 
được cải thiện đáng kể. tiếp nối thành 
công đó, năm 2014, sở đã phối hợp với 
đơn vị cung cấp chế phẩm sinh học bio 
- catalys, ubNd các quận, phường, các 
tổ dân phố trên lưu vực sông tô lịch để 
thực hiện tuyên truyền sử dụng chế phẩm 
làm sạch nước tại hơn 8.000 hộ gia đình 
trên lưu vực sông tô lịch tại 4 phường: 
quan hoa, cống vị, láng Thượng, kim 
giang. đồng thời, sở phối hợp với công 
ty tNhh mtv Thoát nước hà Nội triển 
khai thả 88 bè thủy sinh trên sông tô 
lịch, nhằm tạo cảnh quan và góp phần 
cải thiện chất lượng nước sông.

với chương trình thử nghiệm xử lý ô 
nhiễm nước bằng cNsh đã làm “hồi sinh” 
các sông, hồ nội đô trên địa bàn tp. tuy 
nhiên, hầu hết các sông, hồ trong nội thành 
hà Nội đều là hồ điều hòa có đa chức năng 
như: chứa nước, thoát nước, điều hòa khí 
hậu, nên công tác xử lý ô nhiễm gặp nhiều 
khó khăn và tốn kém kinh phí. đặc biệt, ý 
thức của người dân sống gần lưu vực các 
sông, hồ chưa cao, vẫn còn tình trạng xả 
rác thải, nước thải xuống các sông, hồ. 

để ứng dụng cNsh trong lĩnh vực 
bvmt phát triển mạnh mẽ, rộng rãi và có 
hiệu quả, trong thời gian tới, sở tN&mt 
sẽ tích cực tìm kiếm các cNsh mới và 
triển khai áp dụng cải thiện môi trường 
của tp; tăng cường tuyên truyền, giới 
thiệu về các cNsh mới để các cơ quan, 
đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân biết và 
tiếp cận; tận dụng các nguồn vốn từ các 
dự án trong và ngoài nước cho việc phát 
triển cNsh; đồng thời, bổ sung kinh phí, 
ngân sách cho công tác ứng dụng cNsh 
trong lĩnh vực bvmt trên địa bàn tpn

Ứng dụng GIS trong 
giám sát ô nhiễm nước
nguyễn tiến Chính 
Trường Đại học Tây Bắc

gis là một hệ thống 
thông tin sử dụng dữ 
liệu đầu vào, các thao 

tác phân tích cơ sở dữ liệu đầu 
ra liên quan đến địa lý không 
gian, nhằm hỗ trợ việc thu 
nhận, lưu trữ, quản lý, xử lý, 
phân tích và hiển thị các thông 
tin không gian từ thế giới thực 
để giải quyết các vấn đề tổng 
hợp thông tin cho những mục 
đích của con người.

gis được du nhập vào việt 
Nam trong những thập niên 
80 của thế kỷ xx và ngày càng 
phát triển mạnh mẽ. các ứng 
dụng gis được các cơ quan 
áp dụng trong nhiều lĩnh vực 
như: quản lý tN&mt, quản 
lý hành chính và quy hoạch 
đô thị… các chức năng cơ bản 
của gis gồm: thu thập, quản lý 

dữ liệu, tra cứu, hiển thị thông 
tin, phân tích không gian và 
xuất bản bản đồ. các thành 
phần cơ bản của gis gồm: dữ 
liệu không gian, phần cứng, 
phần mềm, con người và các 
ứng dụng cụ thể. trong công 
tác quản lý, gis có thể hỗ trợ 
quá trình ra quyết định. 

trong hoạt động kiểm 
soát ô nhiễm nước, gis có thể 
hỗ trợ trong việc xác định các 
điểm ô nhiễm, vị trí các nguồn 
thải phục vụ theo dõi sự biến 
động chất lượng nước theo 
thời gian và không gian. gps 
là thiết bị hỗ trợ xác định vị 
trí trong không gian dựa trên 
vị trí của các vệ tinh nhân tạo 
có thể sử dụng thu thập các dữ 
liệu không gian trong quá trình 
ứng dụng gis.

 V Hình 1. Thiết bị định vị GPS

việc quan trắc, lấy mẫu 
nước phân tích là cần thiết 
trong việc giám sát, đánh giá 
chất lượng nước. tuy nhiên, 
để đánh giá được sự thay đổi 
chất lượng nước theo thời 

gian, không gian cần xây dựng 
một cơ sở dữ liệu lâu dài theo 
không gian và được cập nhật 
thường xuyên. gps sẽ định 
vị tất cả các điểm trong quá 
trình quan trắc, sử dụng các 
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phần mềm hỗ trợ như: mapsourse, basemap, 
google earth… để xây dựng bản đồ hệ thống 
các điểm quan trắc và cập nhật dữ liệu quan 
trắc theo thời gian. vị trí các đối tượng trên 
bản đồ cho phép người sử dụng có thể đánh 
giá khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm đến các 
điểm quan trắc, xác định nguyên nhân gây ô 
nhiễm điểm dựa vào việc phân tích dòng chảy 
của nước. Ngoài ra, chức năng hiển thị thông 
tin dưới dạng mô hình hóa bằng các biểu đồ dễ 
cho người sử dụng đánh giá được sự thay đổi 
của các chỉ tiêu phân tích theo không gian và 
thời gian.

 V Hình 2. Mô hình hóa các chỉ tiêu phân tích

hiện nay, việc đánh giá chất lượng nước 
mặt dựa vào các quy chuẩn môi trường qcvN 
08-2008, gis có thể hỗ trợ mô hình hóa các 
điểm có các chỉ tiêu vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép. Ngoài ra, gis có thể hỗ trợ trong việc dự 
báo các điểm ô nhiễm dựa theo phân tích công 
suất xả thải và khoảng cách từ điểm xả thải đến 
vị trí quan trắc, có khả năng phân tích không 
gian để phân vùng chất lượng môi trường 
nước. trong thực tế, việc phân vùng chất lượng 
nước có ý nghĩa hết sức quan trọng phục vụ 
các mục đích khác nhau như: nuôi trồng thủy 
sản, kinh doanh du lịch, phục vụ tưới tiêu, cấp 

 V Hình 3. So sánh giá trị COD với QCVN 08-2008

nước sinh hoạt… gis cho 
phép người sử dụng xác định 
được phạm vi không gian cho 
từng mục đích sử dụng nguồn 
nước khác nhau, cho từng 
hoạt động cụ thể dựa vào 
việc nội suy không gian các 
chỉ tiêu quan trắc, phân tích 
nước. cụ thể như: để phục vụ 
hoạt động kinh doanh bơi lội 
trong hồ nước, người ta tiến 
hành xác định độ sâu tại các vị 
trí khác nhau và tiến hành nội 
suy không gian để xác định sự 
thay đổi độ sâu trên toàn bộ 
diện tích hồ và đưa ra cảnh 
báo cấm bơi ở những khu vực 
nguy hiểm.

hiện nay, công nghệ 
webgis phát triển khá mạnh 
mẽ cho phép người sử dụng 
cập nhật dữ liệu quan trắc, dữ 
liệu phân tích nước online. 
việc ứng dụng webgis để 
giám sát ô nhiễm nước sẽ 
rất hiệu quả bởi người dân 

xung quanh vùng ô nhiễm 
có thể biết thông tin về chất 
lượng môi trường qua các 
chỉ tiêu phân tích, đồng thời 
nhận thức được các ảnh 
hưởng nghiêm trọng của việc 
ô nhiễm nước đối với sức 
khỏe con người. ở mỹ, người 
dân thực hiện việc quan trắc 
thông qua một số chỉ tiêu cơ 
bản và thực hiện việc truyền 
tải dữ liệu này lên các website 
để phản ánh chất lượng môi 
trường nơi họ đang sinh sống 
đến cơ quan quản lý nhà 
nước.

tóm lại, việc ứng dụng 
gis trong giám sát chất lượng 
nước là một cách tiếp cận mới 
cần được đẩy mạnh nhằm 
phục vụ quá trình quan trắc 
chất lượng môi trường nước, 
đồng thời phát triển công 
nghệ webgis để chia sẻ dữ liệu 
quan trắc, cung cấp thông tin 
quan trắc cho cộng đồngn

kHÁNH THàNH NHà MÁy Xử lý NƯỚC THẢI kHu CÔNG NGHIỆP lỚN 
NHấT đồNG BằNG SÔNG Cửu lONG

Nhà máy xử lý nước thải khu 
công nghiệp trà Nóc giai 

đoạn 1 - nhà máy lớn nhất tại 
đồng bằng sông cửu long vừa 
được khánh thành tại cần Thơ. 
Nhà máy có công suất đạt 6.000 
m3/ngày - đêm, diện tích xây dựng 

20.000 m2 và có tổng mức đầu tư là 
213 tỷ đồng.

Theo dự kiến, việc hoàn thành 
giai đoạn 1 sẽ đáp ứng khoảng 60% 
nhu cầu xử lý nước thải của các khu 
công nghiệp. điều này góp phần 
hạn chế tình trạng ô nhiễm xung 

quanh khu công nghiệp nhiều năm 
qua, nhất là ô nhiễm nguồn nước; 
từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển công nghiệp địa phương 
bền vững. đến nay, đã có 9 nhà 
máy đấu nối vào hệ thống xử lý 
nước thải tập trung này. t.tuấn
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Thực trạng và giải pháp kiểm soát  
môi trường biển ven bờ tỉnh Thái Bình

Vũ hải đăng  
Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình
Thái Bình là tỉnh đồng bằng châu 
thổ sông Hồng với bờ biển dài 54 
km, có nhiều tiềm năng phát triển 
kinh tế biển. Tuy nhiên cùng với các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh cũng đặt ra vấn đề 
cấp thiết cần giải quyết trong việc 
kiểm soát ô nhiễm môi trường nói 
chung và ô nhiễm môi trường biển 
ven bờ nói riêng.

thựC trạng Môi trường biển 
Ven bờ tỉnh thái bình

Theo kết quả quan trắc của chi cục biển 
phối hợp với trung tâm quan trắc phân tích tài 
nguyên và môi trường thuộc sở tN&mt tỉnh 
Thái bình thực hiện năm 2014 cho thấy, môi 
trường nước vùng ven biển tỉnh Thái bình có 
dấu hiệu ô nhiễm do phát hiện nồng độ nhu 
cầu ô xy hóa học (cod), nồng độ chất rắn lơ 
lửng (tss), hàm lượng kim loại mangan (mn), 
hàm lượng kim loại đồng (cu), hàm lượng kim 

loại kẽm (Zn) tăng cao so với 
quy định cho phép đối với khu 
vực nuôi trồng thủy sản và bảo 
tồn biển (qcvN 10: 2008/
btNmt). cụ thể các chỉ tiêu 
quan trắc như sau:

Phân bố nồng độ nhu cầu 
ô xy hóa học (COD): mùa 
mưa dao động trong khoảng 
1,6 - 4,52 mg/l, nồng độ cod 
trung bình 2,89 mg/l. Nồng 
độ cod mùa khô dao động 
trong khoảng 1,8 - 4,7 mg/l, 
nồng độ cod trung bình đạt 
2,96 mg/l. tại một số điểm 
lấy mẫu nước biển phân tích 
cho thấy, nồng độ cod có 
giá trị cao hơn ngưỡng cho 
phép đối với các khu vực nuôi 
trồng thủy sản và bảo tồn biển 
(qcvN 10: 2008/btNmt) từ 
1,2 - 1,63 lần.

Nồng độ TSS: có xu hướng 
giảm dần từ bờ ra khơi. giá trị 
tss quan trắc được trong mùa 
mưa dao động trong khoảng 
42 - 62 mg/l, trung bình 49,2 

mg/l. vào mùa khô giá trị tss 
quan trắc được có giá trị dao 
động trong khoảng 25 - 82 
mg/l, trung bình 48,25 mg/l. 
giá trị tss quan trắc vùng 
ven biển Thái bình tại một số 
khu vực có giá trị cao hơn tiêu 
chuẩn cho phép đối với khu 
vực nuôi trồng thủy sản và bảo 
tồn biển (qcvN 10: 2008/
btNmt) từ 1,1 - 1,64 lần. 

Hàm lượng kim loại 
mangan (Mn): trong mẫu 
nước biển ven bờ dao động 
trong khoảng 0,05 - 0,27 
mg/l, trung bình 0,13 mg/l. 
vào mùa khô dao động trong 
khoảng 0,034 - 0,6 mg/l, 
trung bình 0,2 mg/l. tại một 
số khu vực quan trắc được 
cho thấy nồng độ mn đã 
vượt ngưỡng cho phép theo 
tiêu chuẩn việt Nam (qcvN 
10: 2008/btNmt) từ 1,1 - 
2,7 lần. 

Hàm lượng kim loại đồng 
(Cu): quan trắc vào mùa mưa 

 V Bãi biển Cồn Vành, Tiền Hải, Thái Bình
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dao động trong khoảng từ 0,008 - 0,074 
mg/l, trung bình 0,03 mg/l. vào mùa khô 
nồng độ cu dao động trong khoảng 0,002 - 
0,028 mg/l, trung bình 0,018 mg/l. Nồng độ 
cu quan trắc được tại một số khu vực nuôi 
trồng thủy hải sản ven biển có giá trị cao 
hơn tiêu chuẩn việt Nam (qcvN 10: 2008/
btNmt) từ 1,2 - 2,46 lần. 

Hàm lượng kim loại kẽm (Zn): quan trắc 
vào mùa mưa dao động trong khoảng 0,03 - 
0,08 mg/l, trung bình 0,045 mg/l; mùa khô 
dao động trong khoảng 0,025 - 0,06 mg/l, 
trung bình 0,048 mg/l. kết quả quan trắc 
tại một số điểm trong mùa mưa có giá trị 
cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với các khu 
vực nuôi trồng thủy sản (qcvN 10: 2008/
btNmt) từ 1,1 - 1,6 lần.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 
Thái bình giai đoạn 2011 - 2015 xác định các 
nguồn gây ô nhiễm môi trường biển Thái 
bình chủ yếu bắt nguồn từ đất liền và các 
hoạt động trên biển, bao gồm: 

Nguồn thải sinh hoạt: với dân số của 
tỉnh gần 2 triệu người tập trung trên diện 
tích nhỏ, mật độ dân số cao đã tạo ra nguồn 
thải sinh hoạt rất lớn. 

cùng với đó, nhiều bãi rác ven sông, ven 
biển chưa được thiết kế phù hợp, chưa có 
hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác cũng là 
nguồn bổ sung đáng kể các chất ô nhiễm cho 
vùng biển ven bờ Thái bình.

Nguồn thải nông nghiệp: là địa phương 
có cơ cấu nông nghiệp cao với giá trị sản xuất 
nông, lâm, thủy sản trên địa bàn khu vực ven 
biển tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 
trên 5%. do vậy, nguồn thải nông nghiệp ra 
vùng biển ven bờ của Thái bình gồm các loại 
phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, lượng 
chất thải từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. đặc biệt, hiện nay Thái bình có diện 
tích nuôi trồng thủy hải sản mặn lợ đạt 6.992 
ha (trong đó nuôi ngao 3.000 ha) nên có một 
lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng phát 
thải từ hoạt động nuôi thủy sản ven biển.

Nguồn thải công nghiệp: Những năm 
gần đây, Thái bình đẩy mạnh phát triển 
công nghiệp với các khu công nghiệp tập 
trung sông trà, cầu Nghìn, tiền hải, gia 
lễ, Nguyễn đức cảnh, phúc khánh, trong 
đó giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 
khu vực ven biển tăng trưởng bình quân 
13,9 %/năm. bên cạnh đó, Thái bình cũng là 
nơi tập trung nhiều làng nghề truyền thống 

(chạm bạc, thêu, dệt, chiếu 
cói, thảm len, mây tre đan, gỗ 
mỹ nghệ…). do đó phát sinh 
nguồn thải công nghiệp, các 
chất thải nguy hại, trong đó có 
các kim loại nặng.

Nguồn thải do sông: Thái 
bình có 4 con sông lớn chảy 
qua (sông hóa, sông luộc, 
sông hồng, sông trà lý) cùng 
với hệ thống sông ngòi chằng 
chịt đổ ra biển qua 5 cửa sông 
lớn (cửa Thái bình, diêm 
điền, trà lý, lân và ba lạt). 
do đó, nguồn ô nhiễm do 
sông mang ra vùng biển ven 
bờ Thái bình rất lớn, đặc biệt 
là các chất cod và tss. 

Các hoạt động trên biển: 
Thái bình có hai huyện ven 
biển là Thái Thụy và tiền hải, 
lực lượng ngư dân khai thác 
hải sản tương đối đông với 
trên 1.200 tàu thuyền. Ngoài 
ra Thái bình cũng có các cảng, 
bến diêm điền, cửa lân nên 
có hàng trăm tàu vận tải biển. 
Những hoạt động đánh bắt 
hải sản và vận tải biển cũng ít 
nhiều gây ô nhiễm cho vùng 
biển Thái bình.

Công táC bVMt biển 
thái bình

trong những năm gần 
đây, Thái bình đã chú trọng 
đến công tác bvmt, trong 
đó có bvmt biển. tỉnh ủy, 
ubNd tỉnh đã quan tâm ban 
hành và chỉ đạo các sở, ban, 
ngành chuyên môn cụ thể hóa 
các văn bản quy phạm, văn 
bản hướng dẫn thực hiện cơ 
chế chính sách về bvmt ở 
địa phương. tỉnh đã bố trí 1% 
tổng thu ngân sách hàng năm 
cho công tác bvmt. các năm 
2011, 2012 được bộ tN&mt 
hỗ trợ 91,861 tỷ đồng xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải 
cho 12 bệnh viện công lập, 
xây dựng trạm xử lý nước thải 
làng nghề trong đất liền. tăng 

cường chỉ đạo các cơ quan 
đơn vị chuyên môn thực hiện 
các hoạt động kiểm tra, thanh 
tra, giám sát, quan trắc, cảnh 
báo ô nhiễm môi trường biển, 
xử lý triệt để các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. Những hoạt động trên 
bước đầu đã phát huy hiệu quả 
tích cực, góp phần quan trọng 
vào công tác quản lý và bvmt 
nói chung và môi trường biển 
nói riêng.

tuy nhiên, vẫn còn nhiều 
khó khăn, thách thức trong 
kiểm soát, quản lý môi trường 
nói chung và môi trường vùng 
biển ven bờ ở Thái bình như: 

đội ngũ cán bộ làm công 
tác bvmt tại các sở, ban, 
ngành, địa phương cấp huyện, 
xã còn thiếu về số lượng chưa 
đáp ứng tốt được khối lượng 
công việc cần phải giải quyết. 
hiện nay, cấp tỉnh đã thành 
lập chi cục bvmt (13/15 
công chức), chi cục biển (7/8 
công chức), trung tâm quan 
trắc phân tích tài nguyên và 
môi trường (18/20 viên chức) 
thuộc sở tN&mt; phần lớn 
lực lượng công chức, viên 
chức còn trẻ có chuyên ngành 
đào tạo thuộc lĩnh vực môi 
trường, nhưng chưa có nhiều 
kinh nghiệm quản lý. cấp 
huyện (7 huyện, 1 thành phố) 
biên chế, hợp đồng từ 2 - 3 
cán bộ chuyên trách về môi 
trường thuộc phòng tN&mt 
và cấp xã 100% số xã có cán 
bộ làm công tác môi trường 
nhưng đều có chuyên ngành 
đất đai, xây dựng... được giao 
kiêm nhiệm công tác quản lý 
môi trường ở địa phương.

về mặt thể chế chính sách: 
ở địa phương việc chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ công 
tác bvmt chủ yếu theo các 
văn bản pháp luật của trung 
ương, trong khi đó các văn 
bản luật và dưới luật chưa 
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hoàn thiện, nên việc cụ thể hóa văn bản pháp luật 
về bvmt rất hạn chế. một số văn bản, cơ chế chính 
sách đã được ban hành và tổ chức thực hiện nhưng 
hiệu quả chưa cao, chương trình, kế hoạch bvmt 
biển chưa được các địa phương, người dân giáp biển 
quan tâm đúng mức; 

kinh phí đầu tư bvmt biển rất hạn chế. kinh 
phí sự nghiệp môi trường của địa phương hàng năm 
tập trung phần lớn vào giải quyết các vấn đề môi 
trường trên đất liền. các hoạt động điều tra phát 
thải ra môi trường biển, hoạt động thanh tra, kiểm 
tra trong khu vực biển cũng chưa triển khai có kế 
hoạch do lực lượng còn giàn trải tập trung vào các 
hoạt động trong đất liền và cơ chế, thể chế, nguồn lực 
thực hiện điều tra, thanh tra, kiểm tra tại các khu vực 
biển còn hạn chế.

Một Số đề xuất KiểM Soát Môi 
trường biển tỉnh thái bình 

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế BVMT biển
Ngày 25/6/2015, quốc hội đã thông qua luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo. vì vậy, đề nghị 
các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn 
bản hướng dẫn thi hành luật, trong đó có các quy 
định về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải 
đảo, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, 
nhận chìm ở biển.

Thứ hai, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 
hữu quan trong công tác BVMT biển

xét trên tính chất liên thông của biển và tính 
chất lan truyền ô nhiễm trên biển cần tăng cường 
cơ chế phối hợp trong bvmt biển trên cơ sở mối 
tương quan với khai thác bền vững tài nguyên 
biển và bvmt trên đất liền. đặc biệt, nhất quán 
thực hiện quyết định số 23/2013/qđ-ttg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ ban hành quy 
chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bvmt 
biển, hải đảo, quyết định số 23/2014/qđ-ubNd 
ngày 17/11/2014 của ubNd tỉnh Thái bình ban 
hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên 
và bvmt biển trên địa bàn tỉnh Thái bình. do đó, 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành 
trong tỉnh có liên quan đến biển như: tN&mt, 
NN&ptNt, công Thương, văn hóa, Thể thao và 
du lịch…

Thứ ba, tăng cường nguồn lực cho công tác BVMT 
biển Thái Bình

tăng cường huy động nguồn lực (từ trung ương, 
địa phương và vốn ngoài ngân sách nhà nước) đầu tư 
cơ sở vật chất hỗ trợ công tác quản lý, triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và nâng cao năng lực 
cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý bvmt 
nói chung và bvmt biển nói riêng trên địa bàn tỉnh 

để chủ động nắm bắt 
kịp thời các văn bản quy 
phạm pháp luật của trung 
ương, địa phương, tham 
mưu giúp chính quyền 
địa phương cụ thể hóa các 
văn bản của trung ương.

Thứ tư, tập trung triển 
khai công tác điều tra 

cần tập trung triển 
khai thực hiện công tác 
điều tra, thống kê, phân 
loại, đánh giá các nguồn 
thải từ đất liền, từ các 
hoạt động trên biển. 
đánh giá tình trạng ô 
nhiễm môi trường nước 
biển, trầm tích, sinh thái 
và diễn biến môi trường 
vùng ven biển. điều tra, 
đánh giá sức chịu tải môi 
trường biển tại những 
khu vực rủi ro ô nhiễm 
cao để xác định các khu 
vực biển không có khả 
năng tiếp nhận chất thải, 
những khu vực dễ bị tổn 
thương.

Thứ năm, kiểm soát 
các nguồn thải ra biển

kiểm soát tốt các 
nguồn thải gây ô nhiễm 
môi trường phát sinh từ 
các hoạt động trên biển 
như kịp thời yêu cầu các 
chủ dự án phải tháo dỡ, 
vận chuyển về đất liền 
hoặc nhận chìm theo quy 
định các công trình, thiết 
bị trên biển sau khi hết 
thời hạn sử dụng. các chủ 
phương tiện hoạt động 
trong vùng biển tỉnh Thái 
bình quản lý chỉ được 
hoạt động khi có kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó sự 
cố môi trường bảo đảm 
không làm rò rỉ, thất thoát, 
tràn thấm xăng, dầu, hóa 
chất, chất phóng xạ, các 
chất độc và các chất khác 
có nguy cơ gây sự cố môi 
trường. Thanh tra, kiểm 

tra và xử lý kịp thời các 
cảng biển, doanh nghiệp, 
chủ phương tiện phát 
sinh chất thải rắn, nước 
thải, nước dằn tàu, nước 
súc, rửa tàu, nước la canh 
từ tàu không đảm bảo 
quy định về môi trường. 
chủ động thu gom, phân 
loại, phối hợp với các địa 
phương có biển xử lý kịp 
thời chất thải trôi đảm bảo 
quy định về bvmt.

tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, xử lý các tô 
chức, cá nhân phát sinh 
chất thải từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, sinh 
hoạt trong đất liền. các 
điểm xả nước thải đã được 
xử lý vào khu vực biển 
phải đảm bảo các điều 
kiện liên quan đến động 
lực, môi trường, sinh thái, 
đa dạng sinh học, tính dễ 
bị tổn thương và khả năng 
chịu tải của khu vực biển.

Thứ sáu, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức BVMT 
biển

đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức bvmt biển 
cho các cấp chính quyền 
trong tỉnh, doanh nghiệp 
khai thác biển và cộng 
đồng dân cư ven biển. 
công tác tuyên truyền 
phải chú trọng đến nội 
dung khai thác bền vững 
tài nguyên và bvmt biển 
với nhiều hình thức (từ 
tổ chức các sự kiện liên 
quan đến biển đến phát 
sóng, phát hình về bvmt 
biển…). đặc biệt cần 
nâng cao nhận thức, phát 
huy những mặt tích cực 
các thiết chế của các cộng 
đồng ven biển trong công 
tác bvmt biển tỉnh Thái 
bìnhn
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Tìm giải pháp hữu hiệu để xử lý tro xỉ 
của các nhà máy nhiệt điện

Từ ngày 2 - 9/7/2015, tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã xảy ra 3 lần sự cố kẹt đường ống dẫn 
tro của hệ thống lọc bụi tĩnh điện tổ máy 2 dẫn về silo chứa tro dẫn đến hiện tượng tro bụi phát tán 
theo khói thải ra môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, buộc các cơ quan chức năng 
phải vào cuộc. Cho đến nay, chủ đầu tư đã phủ bạt hầu hết bãi thải, đồng thời liên tục tưới nước để 
tránh “tro bay” phát tán vào các khu vực dân cư xung quanh. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang 
tính chất tình thế. Từ sự việc trên cho thấy, việc tìm giải pháp hữu hiệu để xử lý tro xỉ của các nhà 
máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách nhằm khắc 
phục ô nhiễm môi trường và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đất đai, vì sự phát triển bền vững 
của các ngành công nghiệp.

giA tăng SứC ép Về Môi trường

tro xỉ là một trong số các chất thải rắn sinh 
ra trong quá trình đốt than của các nhà máy 
nhiệt điện và các cơ sở công nghiệp với 2 thành 
phần tro bay và tro đáy. tùy thuộc vào nguồn 
nhiên liệu (than đá, than nâu…) và công nghệ 
đốt (lò than phun, lò tầng sôi…) mà khối lượng 
và thành phần tro xỉ khác nhau. Theo các tài 
liệu khoa học, trong quá trình đốt cháy than để 
sản xuất điện, khoảng 20% chất vô cơ không 
cháy và cả lượng than chưa cháy hết bị dính 
vón thành các hạt lớn rơi xuống đáy lò gọi là xỉ 
than hay tro đáy và 80% chất vô cơ không cháy 
còn lại sẽ bay theo khói lò thoát ra ngoài thành 
tro bay với khối lượng hàng triệu tấn mỗi năm, 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người. tro bay thường 
được thu hồi bằng hệ thống lọc bụi tĩnh điện.

Theo thống kê của tổng cục Năng lượng 
(bộ công Thương), hiện có 19 nhà máy nhiệt 
điện than (công suất đạt 14.300 mW) đang vận 
hành và tiêu thụ khoảng 42 triệu tấn than/năm. 
ước tính lượng tro xỉ thải ra hàng năm hơn 
14,4 triệu tấn với tổng số diện tích làm bãi thải 
khoảng 700 ha. Ngoài ra, còn có 12 nhà máy 
(11.700 mW) đang xây dựng và 12 nhà máy đã 
và đang phê duyệt đầu tư (12.900 mW) với tổng 
số than tiêu thụ 63 triệu tấn/năm và lượng tro 
xỉ thải ra khoảng 14,7 triệu tấn/năm với diện 
tích bãi thải xỉ khoảng hơn 1.100 ha. 

trước khi luật bvmt 2005 được ban hành, 
các nhà máy nhiệt điện không có chủ trương 
khai thác tro xỉ, hoặc không có điều kiện khai 
thác nên nhân dân quanh khu vực các bãi xỉ 
than khai thác một cách tự phát, chủ yếu là làm 
gạch xây nhà bằng cách trộn với vài phần trăm 
xi măng và nước. sau khi luật bvmt 2005 có 

hiệu lực, nhằm đáp ứng yêu cầu 
về bvmt và nhận thấy lợi ích từ 
việc tận thu tro xỉ than, một số 
nhà máy tuyển tro than đã được 
đầu tư xây dựng để xử lý lượng 
tro xỉ than đang tồn đọng tại các 
nhà máy nhiệt điện hiện nay như 
công ty cp bắc sơn và công ty 
cp cao cường thực hiện 2 dự 
án xây dựng xưởng tuyển tro xỉ 
phả lại tại hồ bình giang; ban 
quản lý công trình Thủy điện 
sơn la xây dựng xưởng tuyển 
liền kề với nhà máy nhiệt điện 
phả lại ii, có công suất 10.000 
tấn/tháng với nguồn nguyên liệu 
là tro bay, lấy trực tiếp từ silô 
của nhà máy nhiệt điện phả lại 
ii; công ty cp Nhiệt điện Ninh 
bình đã tiến hành đầu tư xây 
dựng xưởng tuyển tro xỉ, công 
suất 20.000 tấn/năm... mặc dù 
đã có một số nhà máy tuyển tro 
xỉ than đi vào hoạt động nhưng 
tổng công suất xử lý tro xỉ than 
còn rất thấp, không đáng kể so 

với lượng tro xỉ than đang thải 
ra từ các nhà máy nhiệt điện đốt 
than. do vậy, hiện nay hầu hết 
lượng tro xỉ than phát sinh của 
các nhà máy nhiệt điện vẫn đang 
được lưu giữ tại các bãi thải của 
các nhà máy gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng.

tận Dụng tro, xỉ, 
thạCh CAo Cho Sản 
xuất Vật Liệu xây 
Dựng (VLxD) 

Theo chiến lược phát triển 
ngành điện, chiến lược phát 
triển các ngành sản xuất công 
nghiệp sử dụng than, sản xuất 
hóa chất phân bón thì năm 2020 
nước ta sử dụng khoảng 67,36 
triệu tấn than cho nhiệt điện, 
hàng chục triệu tấn than cho 
ngành sản xuất thép và công 
nghiệp khác đồng thời thải gần 
50 triệu tấn tro, xỉ, thạch cao ra 
môi trường. con số này ngày 
càng cao ở các năm tiếp theo, 

 V Tận dụng tro, xỉ than tại các nhà máy nhiệt điện cho sản xuất 
VLXD là một trong những giải pháp tiết kiệm tài nguyên, BVMT
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tạo ra các thách thức to lớn về sức ép môi trường, 
về nhu cầu diện tích đất là bãi chứa chất thải. ước 
tính từ năm 2020 trở đi, mỗi năm cả nước cần 
khoảng 3.000 ha đất để làm vlxd và làm bãi 
chứa, tạo ra các thách thức đối với sự phát triển 
bền vững của các ngành công nghiệp phát thải 
ra tro xỉ, thạch cao và toàn xã hội, nhất là các địa 
phương có các cơ sở sản xuất công nghiệp này.

trong khi đó, các nhà máy sản xuất xi măng, 
vlxd, các công trình xây dựng đường giao 
thông, thủy lợi, nông thôn lại đang có nhu cầu 
rất lớn về sử dụng thạch cao, tro xỉ và hoàn toàn 
có thể tiêu thụ hết số thạch cao, tro xỉ được xử lý 
từ sản xuất điện, phân bón hóa chất và các ngành 
khác trong nước thay cho lượng thạch cao hiện 
vẫn phải nhập khẩu và một phần lượng khoáng 
sản phải khai thác, khắc phục được vấn đề môi 
trường, diện tích đất làm bãi thải và giải quyết 
được nhu cầu nguyên liệu làm xi măng và vlxd.

để giải quyết các vấn đề này, Thủ tướng 
chính phủ đã có quyết định 1696/qđ-ttg 
ngày 23/9/2014 về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, 
thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
phân bón hóa chất để sản xuất vlxd. đây là cơ 
sở pháp lý quan trọng cho các giải pháp, tổ chức 
thực hiện xử lý để sử dụng nguồn phế thải này 
làm nguyên liệu sản xuất vlxd. 

trên thế giới, tro xỉ đã được ứng dụng trong 
nhiều lĩnh vực, các ứng dụng của tro xỉ được chia 
thành ba nhóm chính: ứng dụng công nghệ thấp, 
ứng dụng công nghệ trung bình và ứng dụng công 
nghệ cao. các ứng dụng công nghệ thấp như sử 
dụng tro xỉ trong san lấp, làm đê kè, vỉa hè và nền 
đường, ổn định lớp móng, cải tạo đất… các ứng 
dụng công nghệ trung bình như sử dụng tro xỉ 
làm phụ gia xi măng, cốt liệu nhẹ, các loại bê tông 
đúc sẵn, bê tông đầm lăn, gạch không nung, đá 
ốp lát… các ứng dụng công nghệ cao liên quan 
đến việc xử dụng tro xỉ làm nguyên liệu để thu 
hồi kim loại, chất độn cho polyme, như chất dẻo 
pe, pp… tại một số nước phát triển như ý, hà 
lan, đan mạch… hầu hết tro xỉ được sử dụng 
và tại các nước như mỹ, pháp, Nhật, hàn quốc 
khoảng 75% đến trên 90% lượng tro xỉ phát sinh 
đã được xử lý, sử dụng.

tại việt Nam, tro bay đã được dùng làm phụ 
gia bê tông khối lớn cho các công trình đập thủy 
điện áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn tại một 
số nhà máy thủy điện như: sơn la, lai châu, 
bản chát, huội quảng, bản vẽ, sông tranh 2… 
tro bay cũng đã được sử dụng làm phụ gia tại 
một số nhà máy xi măng: hoàng Thạch với tỷ 
lệ trộn 14%, sông gianh với tỷ lệ trộn lên đến 
18%. trong xây dựng dân dụng, xây dựng công 

nghiệp, tro bay đã được sử dụng 
làm phụ gia khoáng để sản xuất 
bê tông đầm lăn (rcc), bê tông 
tươi dân dụng, bê tông mác cao 
(thay thế 30-50% xi măng). tro 
bay cũng được làm nguyên liệu 
trong sản xuất vlxd, đặc biệt 
là những sản phẩm vlxd mới 
như gạch bê tông bọt, gạch bê 
tông khí chưng áp, gạch xi măng 
cốt liệu…

tuy nhiên, hiện nay mới chỉ 
có khoảng 10% lượng tro xỉ thải 
ra hàng năm được thu gom, sử 
dụng, còn lại 90% vẫn thực hiện 
chôn lấp. với những công dụng 
nêu trên, tro xỉ nếu không được 
thu gom tận dụng sẽ không chỉ 
là một sự lãng phí lớn mà còn 
là một hiểm họa đối với môi 
trường. Theo nghiên cứu của 
viện vlxd cho biết, có thể sử 
dụng tro xỉ để thay thế cho 30-
60% đất sét trong sản xuất gạch 
nung. ước tính đến năm 2020 
có thể thay thế khoảng 13 - 26 
triệu tấn đất sét bằng tro xỉ. Nếu 
cả cho nhu cầu sử dụng tro xỉ 
sản xuất vật liệu không nung thì 
cả nước có thể sử dụng đến gần 
30 triệu tấn cho sản xuất vlxd. 
Thống kê cũng cho thấy, ở cả hai 
lĩnh vực này, lượng tro xỉ được 
tái sử dụng đáng kể trong tổng 
lượng tro xỉ được dự báo sẽ thải 
ra môi trường vào 2020 khoảng 
từ 30 - 40 triệu tấn.

ông lê Thế Ngọc, phó 
vụ trưởng vụ vlxd (bộ xây 
dựng) cho biết, việc xử lý chất 
thải là vấn đề sống còn của các 
nhà máy nhiệt điện, hóa chất 
và xã hội. Nếu xử lý, sử dụng 
các chất thải từ các ngành công 
nghiệp này sẽ giải quyết được 
nhiều mục tiêu như: tiết kiệm 
diện tích đất đai dùng làm bãi 
chứa thải, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, tạo thêm nguồn 
thu từ bán các chất thải đã được 
xử lý, tăng hiệu quả đầu tư của 
các dự án.

bên cạnh đó là việc góp 
phần tiết kiệm ngoại tệ, giảm 

gánh nặng nhập siêu cho nền 
kinh tế, bởi việc tái chế sẽ tạo 
nguồn nguyên liệu thay thế 
các nguyên liệu vẫn phải nhập 
khẩu để làm phụ gia cho sản 
xuất xi măng, làm bê tông, xử 
lý đất. đồng thời, hình thành 
thị trường mua bán chất thải đã 
được xử lý để làm nguyên liệu 
làm vlxd. đây là một giải pháp 
tạo nguồn nguyên liệu cơ bản 
nhằm ổn định để phát triển bền 
vững cho ngành vlxd, hạn chế 
sử dụng nhiều tài nguyên thiên 
nhiên, khoáng sản và nhiên liệu 
phát thải nhiều ra môi trường 
gây ô nhiễm và hiệu ứng nhà 
kính.

để đảm bảo tính bền 
vững, ông lê Thế Ngọc cũng 
cho biết, lộ trình sản xuất đối 
với các nhà máy nhiệt điện, 
hóa chất phân bón đang hoạt 
động hoặc đã có quyết định 
đầu tư phải có phương án đầu 
tư xây dựng dây chuyền, thiết 
bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm 
bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật làm nguyên liệu sản xuất 
vlxd và đưa vào vận hành 
trước năm 2020. đối với các 
nhà máy nhiệt điện hóa chất 
phân bón đầu tư mới, đầu tư 
mở rộng hoặc cải tạo, khi phê 
duyệt dự án phải bao gồm thiết 
kế đồng bộ dây chuyền, thiết 
bị xử lý các chất thải này đảm 
bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản 
xuất vlxd. đến năm 2020, 
chỉ cấp diện tích bãi thải cho 
các dự án nhà máy nhiệt điện, 
hóa chất, phân bón với dung 
lượng chứa tối đa cho 2 năm 
sản xuất phù hợp với quy mô, 
công suất dự án.

với nhiều giải pháp tích 
cực, hy vọng sẽ giúp ngành 
điện và ngành sản xuất vlxd 
giải quyết được vấn đề ô nhiễm 
môi trường, đồng thời tạo tư 
duy mới, coi chất thải từ công 
nghiệp sản xuất điện, hóa chất, 
phân bón là một loại tài nguyên.
 đỗ huyền
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Công Ty CP PháT Triển Xnk Thắng lợi: 

Phát triển thương hiệu bền vững đi đôi 
với công tác bảo vệ môi trường

công ty cp phát triển xNk 
Thắng lợi (dương Nội, hà 
đông, hà Nội) tiền thân là 

công ty cp xây dựng và xuất nhập 
khẩu á châu được thành lập năm 
2011. công ty tập trung chủ yếu 
vào các lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ 
nước uống tinh khiết, nước đá sạch 
dùng liền đảm bảo an toàn thực 
phẩm và sức khỏe cho người tiêu 
dùng. với phương châm “chất lượng 
đảm bảo, an toàn vệ sinh thực phẩm, 
thân thiện với môi trường”, công ty 
đã phát triển sản phẩm nước uống 
đóng chai vio, đáp ứng được các 
yêu cầu của ngành y tế về an toàn 
vệ sinh thực phẩm. sản phẩm vio 
đã được trung tâm chứng nhận phù 
hợp (quacert) cấp dấu chứng 
nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (qcvN 6-1:2010/byt) đối 
với sản phẩm nước uống và (qcvN 
10:2011/byt) đối với sản phẩm 
nước đá dùng liền. kết quả thử 
nghiệm các chỉ tiêu asen, cadmi, 
clo, đồng,crom đều phù hợp tiêu 
chuẩn việt Nam 6193:1996, tcvN 
6194- 1996, tcvN 6222: 2008.

với khuôn viên Nhà máy rộng 
480 m2, các khu vực sản xuất và đóng 
chai sản phẩm được bố trí đồng bộ, 
tách biệt theo nguyên tắc một chiều: 
lọc thô, lọc tinh, chiết rót và làm đá, 
kho lạnh bảo quản, khu vực đóng 
gói, thành phẩm…). 

áp dụng công nghệ dây chuyền 
hoàn toàn tự động, trang bị hệ thống 
rửa tự động với vòi phun áp lực cao, 
mỗi bình nước đều trải qua các bước 
vệ sinh theo quy trình khép kín, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. sản 
phẩm nước uống thiên nhiên vio 
được lấy trực tiếp từ nguồn, qua khâu 
xử lý tự động sẽ loại bỏ những chất 
không cần thiết, giữ lại các khoáng 
chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

bên cạnh chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ, công ty rất quan tâm 
đến công tác bvmt. Ngay từ những 
ngày đầu thành lập, công ty xác 
định bvmt là nhiệm vụ hàng đầu, 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của công ty luôn tuân thủ những 
quy định của luật bvmt năm 2014. 
toàn bộ khu văn phòng, khu sản 
xuất và đặc biệt là khu nhà ở của 
công nhân được xây dựng khang 
trang, ngăn nắp với đầy đủ thiết bị 
chuyên dùng, các không gian trống 
trong khu vực Nhà máy được trồng 
cây xanh và thảm cỏ. rác thải của 
công ty được thu gom, phân loại tại 
nguồn và chuyển đến nơi tập kết xử 
lý triệt để. hệ thống xử lý nước thải, 
chất thải sinh hoạt của công nhân 
được công ty xây dựng đồng bộ, 
có phương án hút bể phốt vệ sinh 
thường xuyên.

không chỉ tuân thủ pháp luật 
quy định về bvmt, ban lãnh đạo 
công ty cũng thường xuyên, tổ 
chức các buổi tập huấn, phổ biến 
cho các công nhân và nhân viên 
công ty nâng cao ý thức bvmt. 
mỗi người lao động phải có ý thức 
áp dụng các biện pháp bvmt vào 

hoạt động sản xuất như: hạn chế 
in ấn, tăng cường sử dụng giấy hai 
mặt, vệ sinh nơi làm việc, chăm 
sóc cây xanh, khơi thông dãnh 
nước quanh nhà máy, sử dụng 
biện pháp tiết kiệm điện… Ngoài 
ra, công ty áp dụng các biện pháp 
sản xuất sạch hơn, thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng máy móc 
định kỳ để giảm chi phí sản xuất, 
hạn chế nguồn chất thải đối với 
môi trường. trang bị khẩu trang, 
quần áo bảo hộ lao động hợp vệ 
sinh cho nhân viên…

trong thời gian tới, công ty 
sẽ không ngừng nâng cao giá trị 
thương hiệu bằng nỗ lực sáng tạo 
và lao động của từng nhân viên, 
đầu tư không ngừng vào nền tảng 
tiềm lực và công nghệ, tạo điều kiện 
phát huy tốt nhất tiềm năng của 
từng thành viên và tạo nên các giá 
trị dài hạn cho các cổ đông. đồng 
thời, cam kết sẽ tiếp tục duy trì thực 
hiện các hoạt động bvmt và tham 
gia các hoạt động xã hội cùng cộng 
đồng vì môi trường xanh - sạch - 
đẹp, hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững.
 Châu LoAn

 V Dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm
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Công Ty ThéP miền nam: 

Đầu tư trang thiết bị hiện đại và tiết kiệm 
năng lượng để bảo vệ môi trường

công ty Thép miền Nam là chi nhánh 
của tổng công ty Thép việt Nam - 
công ty cp, tọa lạc tại kcN phú mỹ 

i, huyện tân Thành, tỉnh bà rịa - vũng tàu, 
chuyên sản xuất, kinh doanh các loại thép xây 
dựng; sản xuất ô xy phục vụ nấu luyện thép và 
kinh doanh ô xy nạp chai thành phẩm; kinh 
doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa qua cảng công 
ty. sản phẩm thép xuất xưởng của công ty là 
các loại thép tròn từ Φ 14 đến Φ 50; Thép vằn 
từ Φ 10 đến Φ 40; Thép góc đều cạnh; Thép 
cuộn; ôxy thương phẩm 99,95%.

để tồn tại trên thị trường cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt và đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường cũng như sự phát triển 
không ngừng của đất nước, công ty đã tập 
trung đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng 
cao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ 
công nhân viên; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đổi mới trang thiết bị máy móc, nhằm 
tạo uy tín với các chủ đầu tư và nền móng vững 
chắc cho quá trình phát triển. đặc biệt, từ khi 
thành lập, công ty Thép miền Nam đã được 
tổng công ty Thép việt Nam - công ty cp 
đầu tư một dây chuyền hiện đại khép kín bao 
gồm xưởng luyện có công suất 500.000 tấn/
năm; xưởng cán công suất 400.000 tấn/năm; 

cảng chuyên dụng với công 
suất bốc dỡ hàng hóa 1 triệu 
tấn/năm gồm 1 bến tàu có tải 
trọng 50.000 Wdt, 1 bến xà 
lan 500 tấn; hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
iso 9001:2008; hệ thống 
quản lý phòng thử nghiệm 
phù hợp tiêu chuẩn iso/
iec17025:2005, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao về xây dựng 
của việt Nam. Ngoài ra, trong 
quá trình hội nhập, các đơn 
vị sản xuất thường phải đối 
mặt với yêu cầu thử nghiệm 
và chứng nhận sản phẩm phù 
hợp với tiêu chuẩn, trong khi 
quy định kỹ thuật và trình độ 
đo lường thử nghiệm ở mỗi 
quốc gia khác nhau, tạo ra rào 
cản kỹ thuật trong thương mại. 
để tránh phải thử nghiệm, 
chứng nhận lặp lại nhiều lần, 
công ty đã tham gia thực hiện 
Thỏa thuận mang tính toàn 
cầu về đo lường (mra), tạo 
cơ sở khoa học kỹ thuật vững 

chắc cho quá trình phát triển 
theo hướng hội nhập với nền 
kinh tế quốc tế.

về công tác bvmt, công 
ty luôn thực hiện đúng quy 
định trong “bản cam kết đạt 
tiêu chuẩn môi trường”, thực 
hiện giám sát chất lượng môi 
trường nước và không khí 
xung quanh (2 lần/năm). 
công ty chủ yếu sử dụng 
các thiết bị tiết kiệm năng 
lượng như dầu do cho máy 
phát điện khẩn cấp và xe vận 
chuyển; dầu Fo, lpg cho 
lò nung, gia nhiệt thùng rót, 
thùng trung gian và sử dụng 
khí thải để sấy thép phế liệu, 
giúp giảm 30kWh điện năng/1 
tấn sản phẩm thép luyện và 
rút ngắn thời gian nấu luyện. 
Ngoài ra, công ty chuyển đổi 
nhiên liệu lò nung phôi thép 
công suất 80 tấn/giờ từ đốt 
dầu Fo sang đốt khí tự nhiên 
(cNg), góp phần hạ giá thành 
nhiên liệu và bvmt. đặc biệt, 
công ty đã lắp đồng hồ tổng 
cho các khu vực sản xuất và 
đưa ra định mức tiêu thụ điện 
cho từng loại sản phẩm nên 
việc sử dụng điện năng tại 
nhiều khu vực đã đi vào nền 
nếp. lò nung cũng đã có hệ 
thống thu hồi nhiệt khói thải 
gia nhiệt cho không khí cấp 
vào lò, giảm tiêu thụ dầu Fo... 
Nhờ đó, lượng điện năng cho 
hoạt động sản xuất thép của 
công ty đã giảm đáng kể. về 
nước thải, toàn bộ lượng nước 
thải sinh hoạt và nước thải 
phát sinh trong quá trình sản 
xuất được thu gom về trạm 
xử lý nước thải của công ty 
qua hệ thống đường ống để đo  V Trạm xử lý nước thải 
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nồng độ và xử lý theo phương 
pháp tuần hoàn khép kín và 
sử dụng một phần để làm mát 
thiết bị.

đối với chất thải nguy 
hại (ctNh), toàn bộ lượng 
ctNh phát sinh trong quá 
trình sản xuất được công ty 
thu gom, bảo quản tại bãi phế 
liệu của công ty với diện tích 
41.872 m2 (đã được bê tông 
hóa, xung quanh có gờ bê 
tông cao 200 mm x 200 mm). 
bụi lò thu hồi từ hệ thống lọc 
bụi được đóng bao pe loại 3 
lớp khoảng 1.000 kg/bao và 
lưu giữ trong kho chứa với 
tổng diện tích trên 4.000 m2, 
đảm bảo không phát tán ra 
môi trường. Ngày 23/4/2014, 
công ty đã chuyển giao 2.668 
tấn bụi lò cho công ty tNhh 
kim loại màu Thái Nguyên 
vận chuyển và xử lý. hiện nay, 
công ty đang thương thảo 
hợp đồng vận chuyển, xử lý 
bụi lò với công ty cp kim 
loại màu việt bắc (là đơn vị 
được bộ tN&mt xác nhận 
đủ chức năng cũng như năng 
lực xử lý bụi lò). đối với xỉ 
thép, công ty đã ký hợp đồng 
xử lý với công ty tNhh vật 
liệu xanh thu gom, đưa đi xử 
lý hàng ngày, không có hiện 
tượng lưu giữ hoặc tồn đọng 

trong Nhà máy. bên cạnh đó, 
công ty là một trong những 
đơn vị luôn quan tâm đến 
công tác xử lý khí thải. sau 
thử nghiệm ban đầu đối với 
việc xử lý khói thải từ lò luyện 
thép hồ quang của Nhà máy 
thép tân bình bằng thiết bị 
lọc ướt, công ty đã phối hợp 
với một số công ty của Thụy 
sỹ, ấn độ xây dựng hệ thống 
xử lý khói thải lò hồ quang 
với tổng số vốn khoảng 10 tỷ 
đồng cho Nhà máy thép biên 
hòa và Thủ đức theo nguyên 
lý thu bụi bằng túi lọc vải có 
kết hợp khử co, giúp giảm 
đáng kể tải lượng các chất gây 
ô nhiễm môi trường không 
khí. 

với phương châm “con 
người là yếu tố tạo nên sự 
thành công và phát triển 
bền vững”, công ty đã không 
ngừng nỗ lực vượt qua khó 
khăn để khẳng định vị thế của 
mình, góp phần vào sự phát 
triển chung của nền kinh tế 
và các hoạt động an sinh xã 
hội của tỉnh. đây cũng chính 
là động lực để lãnh đạo, cán 
bộ công nhân viên công ty 
tiếp tục vươn lên, gặt hái 
được nhiều thành công hơn 
nữa trong thời gian tớin
 giA Linh

 V Bãi chứa nguyên, vật liệu của Công ty

hướng đến xây dựng tp. huế trở 
thành đô thị "di sản, văn hóa, 

sinh thái, cảnh quan và thân thiện môi 
trường”, tỉnh Thừa Thiên - huế đẩy 
nhanh quá trình đô thị hóa bền vững; 
phấn đấu đến năm 2020 có 95% các khu 
đô thị, 70% khu công nghiệp có hệ thống 
xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất 
thải rắn đạt chuẩn quy định; 100% chất 
thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu 
chuẩn môi trường; đất cây xanh công 
cộng khu vực nội thị các đô thị ngày 
một tăng. đồng thời, tỉnh phấn đấu có 
các ngành kinh tế phát triển theo hướng 
xanh hóa; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; 
chất lượng cuộc sống của nhân dân 
được cải thiện; có lối sống thân thiện 
môi trường.

hiện nay, ở tp. huế, diện tích công 
viên cây xanh, đường phố có cây xanh 
lên đến hơn 750 ha trong tổng số 7.100 
ha diện tích đất công cộng. diện tích đất 
cây xanh ở huế (công viên, đường phố, 
thảm cỏ) đạt 18,5m2/người. đặc biệt, còn 
khoảng 750 ngôi nhà vườn với hệ thống 
cây xanh bao phủ, có giá trị về văn hóa 
và lịch sử.

bên cạnh đó, Ngân hàng phát triển 
châu á (adb) hỗ trợ Thừa Thiên-huế 
thực hiện dự án "tp xanh-tương lai bền 
vững của khu vực đông Nam á" theo các 
tiêu chí cơ bản: bvmt, phát triển kinh 
tế bền vững, cân bằng các giá trị và chất 
lượng cuộc sống. Thời gian qua, tỉnh 
Thừa Thiên-huế đã triển khai 16 dự án 
do adb tài trợ trên nhiều lĩnh vực, trong 
đó chú trọng bvmt và tài nguyên thiên 
nhiên, tăng cường năng lực thể chế và 
phát triển nguồn lực, chuyển giao công 
nghệ…

hiện tại, tỉnh Thừa Thiên-huế đang 
triển khai các dự án "hành lang bảo 
tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông mê 
công mở rộng - giai đoạn 2”; "phát triển 
bền vững du lịch mê công" nhằm phát 
triển các đô thị xanh, bvmt và phát 
triển kinh tế bền vững.
 đ.A

THừA THIêN-HuẾ Nỗ lựC 
THựC HIỆN CHIẾN lƯợC 
TĂNG TRƯỞNG XANH
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Tầm quan trọng của nước sạch  
đối với đời sống con người
nguyễn thị Liên hương
đỗ Mạnh Cường
Cục Quản lý môi trường y tế

1. thựC trạng Cung Cấp  
nướC SạCh Sinh hoạt hiện nAy

việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia “thiếu 
nước” do lượng nước mặt bình quân đầu người 
mỗi năm chỉ đạt 3.840 m3, thấp hơn chỉ tiêu 
4.000 m3/người mỗi năm của hội tài nguyên 
Nước quốc tế (iWra). đây được xem là một 
nghịch lý đối với một quốc gia có mạng lưới 
sông ngòi dày đặc như nước ta. Theo thống kê 
của viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 
(bộ y tế), việt Nam hiện có khoảng 17,2 triệu 
người (tương đương 21,5% dân số) đang sử dụng 
nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan, chưa được 
kiểm nghiệm hay qua xử lý. 

tuy nhiên cũng cần phân biệt nguồn nước 
tài nguyên và nguồn nước dùng để ăn uống, sinh 
hoạt. Nước tài nguyên là nguồn nước sông, suối, 
ao, hồ, nước ngầm hoặc nước mưa. còn nước 
dùng để ăn uống, sinh hoạt là nước phải đảm 
bảo an toàn đối với sức khỏe của con người, tức 
là nước sạch. một số nguồn nước tài nguyên, 
trong một số trường hợp, có thể sử dụng trực 
tiếp cho sinh hoạt như nước ngầm sâu, nước 
mưa, còn lại đa số các nguồn nước cần phải 
được xử lý mới có thể trở thành nước sạch để 
sử dụng. hiện nay, tuy tài nguyên nước bề mặt 
của nước ta tương đối dồi dào, nhưng đó không 
phải là nước sạch để dùng cho ăn uống, sinh hoạt 
vì nước sông, suối, ao hồ đều đang bị ô nhiễm 
nặng. kể cả nước ngầm nhiều nơi hiện nay cũng 
đang trở nên ô nhiễm và thiếu do bị khai thác 
quá mức. Nước mưa cũng có nguy cơ bị ô nhiễm 
do một số nguyên nhân như không khí ô nhiễm, 
việc thu hứng để lấy nước mưa không đảm bảo, 
ví dụ như dùng mái lợp fibroxi măng để hứng 
nước mưa.

Theo thống kê báo cáo kết quả kiểm tra chất 
lượng nước cấp từ các nhà máy nước, trạm cấp 
nước tập trung năm 2013, đa số các nhà máy nước 
đều có chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra đạt tiêu 
chuẩn cho phép. tuy nhiên, một số nhà máy nước 
thường gặp một số chỉ tiêu không đạt như: Nhiễm 
e. coli liên quan đến vùng ngập lụt tại một số tỉnh 
vùng đồng bằng sông cửu long; hàm lượng clo 

dư thấp do quy trình xử lý nước 
và mạng lưới phân phối không 
đảm bảo, bị rò rỉ hoặc do chưa 
đảm bảo hàm lượng clo dư trong 
mạng lưới. hàm lượng nitrit, 
nitrat cao hơn tiêu chuẩn cho 
phép có thể do chất lượng nguồn 
nước khai thác bị ô nhiễm hoặc 
quy trình xử lý nước không đảm 
bảo hay do mạng lưới đường ống 
rò rỉ. hàm lượng permanganate 
cao hơn tiêu chuẩn cho phép cho 
thấy nguồn nước có thể nhiễm 
bẩn các chất hữu cơ. Ngoài ra 
có một số chỉ tiêu cao hơn tiêu 
chuẩn cho phép như độ cứng, 
măng gan, sắt ở các mức độ 
không gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe.

Thời gian vừa qua, bộ y 
tế đã tăng cường kiểm tra đột 
xuất chất lượng nước ăn uống, 
sinh hoạt tại một loạt các tỉnh, 
thành phố lớn trong cả nước 
như hà Nội, tp. hồ chí minh, 
hải phòng, quảng Ninh, Thừa 
Thiên - huế, đà Nẵng, Thanh 
hóa, Nghệ an, lâm đồng, gia 
lai, bà rịa vũng tàu, cần Thơ. 
trong quá trình kiểm tra, bộ y 
tế cũng đã tổ chức lấy các mẫu 
nước tại các nhà máy nước, 
trạm cấp nước và các hộ gia 
đình để xét nghiệm đánh giá 

chất lượng nước. kết quả xét 
kiểm tra cũng phản ánh tương 
tự như báo cáo của các trung 
tâm y tế dự phòng tỉnh. tại hà 
Nội, bộ y tế đã phát hiện nước 
tại khu đô thị Nam đô, trạm cấp 
nước mỹ đình 2 không đạt tiêu 
chuẩn cho phép và đã đề nghị 
ubNd thành phố có các biện 
pháp chỉ đạo dừng cấp nước 
và khắc phục ngay các sự cố để 
đảm bảo cung cấp nước an toàn, 
bảo vệ sức khỏe cho người dân. 

2. VAi trò quAn trọng 
nướC đối Với CuộC 
Sống Con người

Nước sạch đóng vai trò rất 
quan trọng đối với sức khỏe 
và cuộc sống của con người. 
Nước sạch giúp cho con người 
duy trì cuộc sống hàng ngày bởi 
con người sử dụng nước sạch 
để cung cấp cho các nhu cầu 
ăn uống, hoặc sử dụng cho các 
hoạt động sinh hoạt như tắm 
rửa, giặt giũ, rửa rau, vo gạo... 
để thỏa mãn các nhu cầu vệ 
sinh cá nhân và sinh hoạt, mỗi 
người cần tới khoảng 120 lít 
nước/ngày. Nước sạch không 
chỉ là trong, không màu, không 
mùi, không vị mà còn phải an 

 V Sản xuất nước sạch tại Nhà máy nước Nam Dư
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toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Nếu sử 
dụng nước không sạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn 
tới sức khỏe, vì nước là môi trường trung gian 
chuyển tải các chất hóa học và các loại vi khuẩn, 
vi rút, ký sinh trùng gây bệnh mà mắt thường 
không nhìn thấy được. 

các hóa chất thường gặp trong nước như 
sắt, chì, măng gan, asen, thủy ngân, nitrit, 
nitrat, amoni, hóa chất bảo vệ thực vật, các sản 
phẩm dầu, mỡ và các hóa chất dùng trong công 
nghiệp… Nếu hàm lượng của các chất này trong 
nước vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây hại đối 
với sức khỏe như ngộ độc kim loại nặng (asen, 
thủy ngân, chì, hóa chất bảo vệ thực vật). Nếu 
hàm lượng hóa chất thấp hơn, có thể chưa ảnh 
hưởng ngay đến sức khỏe, nhưng các hóa chất có 
khả năng tích tụ trong các mô của cơ thể, về lâu 
dài có thể gây nên các bệnh nhiễm độc mãn tính 
hoặc ung thư. 

việc sử dụng nước bị nhiễm bẩn các yếu tố vi 
sinh vật cũng là nguyên nhân gây nên các bệnh 
hoặc các vụ dịch đường tiêu hóa như tiêu chảy, 
tả, lỵ, thương hàn. Nước cũng như thực phẩm rất 
dễ bị nhiễm các loại vi khuẩn e. coli, salmonella 
gây bệnh tiêu chảy, phẩy khuẩn tả gây bệnh tả… 
Nhiều người dùng chung một nguồn nước bị 
nhiễm vi khuẩn gây bệnh có thể gây bùng phát 
các vụ dịch trong cộng đồng và nếu phân hoặc 
chất thải của những người này không được quản 
lý tốt, gây ô nhiễm môi trường thì dịch bệnh lại 
càng có nguy cơ lan rộng hơn. 

3. nguyên nhân Và giải pháp đảM 
bảo ViệC Cung Cấp nướC SạCh

hiện nay, có một số nguyên nhân gây làm ảnh 
hưởng đến chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, 
cụ thể như:

tình trạng ô nhiễm nước bề mặt và nước 
ngầm ngày càng gia tăng. ô nhiễm nguồn nước do 
chất thải rắn và lỏng từ các hoạt động sinh hoạt, 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bệnh viện. 
được thải trực tiếp vào môi trường mà không qua 
bất kỳ một khâu xử lý nào. các loại hóa chất độc 
hại và các vi sinh vật gây bệnh sẽ xâm nhập vào 
các nguồn nước ngầm nông trong khi đó nước 
ngầm là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho 
các nhà máy nước và các trạm cấp nước tập trung. 
bên cạnh đó, tình trạng khai thác bừa bãi nguồn 
nước ngầm bằng các giếng khoan tự phát của 
các hộ gia đình, các cơ quan xí nghiệp, các cơ sở 
sản xuất phục vụ cho mục đích sinh hoạt, kinh 
doanh, sản xuất đã và đang làm cho nguồn tài 
nguyên nước đang bị mất cân bằng nghiêm trọng 
và tăng nguy cơ ô nhiễm tầng nước ngầm thông 
qua các giếng khoan.

công nghệ, năng lực, quy 
trình xử lý của nhiều cơ sở 
cung cấp nước còn hạn chế. 
trong khi một số nhà máy 
nước ở các thành phố lớn được 
đầu tư quy trình công nghệ xử 
lý hiện đại có thể loại bỏ được 
hầu hết các chất độc hại trong 
quá trình xử lý, thì nhiều các 
nhà máy nước đô thị và trạm 
cấp nước tập trung ở nông 
thôn có năng lực xử lý nước 
còn hạn chế, chưa có khả năng 
loại bỏ được tất cả các hóa chất 
độc hại ra khỏi nước. Nhiều cơ 
sở cấp nước chưa tuân thủ quy 
trình công nghệ, ví dụ chưa có 
biện pháp bổ sung, duy trì hàm 
lượng clo dư trong toàn bộ hệ 
thống cấp nước đạt tiêu chuẩn 
cho phép 0,3 - 0,5 mg/l để có 
thể diệt khuẩn trong nước. 

hệ thống đường ống phân 
phối và bể chứa nước đã cũ, 
xuống cấp gây vỡ, rò rỉ đường 
ống làm cho các chất ô nhiễm 
từ bên ngoài thấm ngược vào 
trong đường ống gây ô nhiễm 
nước. tại nhiều khu đô thị, 
khu chung cư, các hệ thống bể 
chứa đã cũ, nứt vỡ, thiếu nắp 
đậy, hư hỏng thì dù nước cấp 
có đảm bảo chất lượng cũng 
sẽ bị ô nhiễm nếu các bể chứa 
nước không được quản lý tốt.

ý thức bảo vệ hệ thống 
đường ống cấp nước của một 
số người dân chưa cao. Nhiều 
nơi có hiện tượng tự ý khoan 
đục đường ống để đấu nối trái 
phép gây thất thoát nước, giảm 
áp lực nước làm trào ngược 
nước bẩn và chất ô nhiễm vào 
trong đường ống.

Nguồn nước bị ô nhiễm tự 
nhiên. bên cạnh các yếu tố ô 
nhiễm nguồn nước do các hoạt 
động của con người gây nên, 
nguồn nước cũng có thể bị ô 
nhiễm tự nhiên từ các lớp trầm 
tích trong lòng đất hoặc các 
quá trình hóa học xảy ra trong 
tự nhiên. ví dụ ô nhiễm asen 
hiện nay trong nước ngầm chủ 
yếu là nhiễm asen tự nhiên.

đảm bảo việc cung cấp 
nước sạch và đầy đủ là một 
trong những điều kiện cơ bản 
để bảo vệ sức khỏe con người. 
để làm được điều này, các cơ 
quan chức năng, các nhà sản 
xuất kinh doanh nước sạch và 
bản thân mỗi người dân đang 
sử dụng nước sinh hoạt hãy 
trân trọng và bảo vệ nguồn 
sống của chính mình. 

các đơn vị sản xuất, cung 
cấp nước sạch có trách nhiệm 
đảm bảo chất lượng nước sạch 
cung cấp cho nhân dân; Ổn 
định việc cung cấp nước sạch 
trên mạng lưới hiện có và sử 
dụng các nguồn lực để tăng 
cường chống thất thoát, thất 
thu; rà soát, phát hiện nguyên 
nhân gây ra thất thu, thất thoát 
nước sạch để đề xuất các giải 
pháp, biện pháp khắc phục, 
quản lý cụ thể, phù hợp. 

sở xây dựng, sở NN&ptNt 
tăng cường các biện pháp quản 
lý nhà nước để đảm bảo chất 
lượng nước cấp của các nhà máy 
nước, trạm cấp nước khu vực 
đô thị, nông thôn. sở y tế tăng 
cường kiểm tra về chất lượng 
nước sạch để bảo đảm an toàn 
sức khỏe cho người sử dụng. 

đối với người dân, cần phải 
nâng cao ý thức cộng đồng để 
giữ sạch nguồn nước bằng cách 
không vứt rác bừa bãi, không 
phóng uế bậy, không thải trực 
tiếp vào nguồn nước sạch, 
không dùng phân tươi làm 
phân bón; sử dụng thuốc trừ 
sâu đúng hướng dẫn. cần hạn 
chế tối đa việc sử dụng các hóa 
chất gây ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là môi trường nước. 
bên cạnh đó giảm lãng phí 
khi sử dụng nước vào các sinh 
hoạt như nước dội vào nhà 
vệ sinh, tắt vòi nước khi đánh 
răng; kiểm tra, bảo trì cải tạo 
lại đường ống, bể chứa nước để 
chống thất thoát nước; dùng lại 
nguồn nước bể bơi, nước mưa 
vào những việc thích hợp như 
cọ rửa sân, tưới cây…n
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Đặc tính sinh trưởng và nguy cơ hủy diệt 
các rạn san hô của sao biển gai
nguyễn Văn quân, nguyễn thị KiM Anh
Viện Tài nguyên và Môi trường biển

1. đặC tính Và quá trình Sinh 
trưởng CủA SAo biển gAi

sao biển gai (acanthaster planci) là loài sao 
biển có kích thước cơ thể lớn với đường kính 
có thể đạt tới 0,5m. cơ thể chúng được bao phủ 
bởi các gai nhọn có chiều dài xấp xỉ 5cm nhằm 
bảo vệ, chống lại các đe dọa từ địch hại bao gồm 
cả con người. sao biển gai có khoảng 13 đến 16 
cánh mở rộng tỏa tròn từ trung tâm của cơ thể.
chúng có sự khác biệt về màu sắc cơ thể, màu 
sắc đa dạng khác với các phần còn lại của cơ thể. 
mặc dù sao biển gai thuộc lớp sao biển nhưng 
chúng khác với các loài khác về tập tính ăn với 
khẩu phần ưa thích nhất là các mầm (polyp) san 
hô sống. Nhìn chung, con mồi ưa thích nhất là 
các mô mềm của các loài san hô tạo rạn nhưng 
chúng cũng ăn các nhóm san hô khác.

 Thời gian hoạt động của sao biển gai 
thường diễn ra vào buổi tối nhưng trong một 
số trường hợp khi số lượng cá thể trong quần 
thể trở lên đông đúc chúng có thể chuyển sang 
hoạt động cả ban ngày. sao biển gai dễ dàng 
phá hủy các rạn san hô một cách nhanh chóng 
do khả năng sinh sản tới hàng triệu trứng trong 
một năm. trứng sau khi được thụ tinh sẽ phát 
triển và nở ra ấu trùng trong vòng 24 giờ. ấu 
trùng trải qua giai đoạn sống trôi nổi trên bề 
mặt biển, phát tán trong cột nước và khi tìm 
thấy khu vực có điều kiện môi trường phù hợp 
thì định cư và sống ổn định trên nền đáy biển.
phải mất một tháng từ sau khi nở từ trứng và 
trải qua một số giai đoạn biến thái, sao biển 
gai sẽ phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh với 5 
cánh đối xứng nhau.

2. nguy Cơ phá hủy CáC rạn SAn 
hô CủA SAo biển gAi

Nếu không có sự tồn tại của các loài thiên 
địch, các quần thể sao biển gai có thể phát triển 
nhanh chóng với cấp số nhân dẫn tới việc phá 
hủy cấu trúc của rạn san hô và làm thay đổi cân 
bằng sinh thái học trong rạn. trong quá khứ, 
sao biển gai đã tồn tại trong các rạn san hô hàng 
triệu năm, tuy nhiên hiện tượng phát triển bùng 
phát của sao biển gai chưa hề được ghi nhận 
cho tới những năm 1960 của thế kỷ. các điểm 

bùng phát thường xuất hiện 
ở các khu vực có hàm lượng 
dinh dưỡng cao, có liên quan 
đến việc tích lũy và vận chuyển 
các chất dinh dưỡng từ lục địa. 
trong giai đoạn phát triển bùng 
phát, sao biển gai không chỉ ăn 
san hô sống mà còn ngăn chặn 
sự bổ sung của ấu trùng san hô. 
điều này ngăn cản sự phát triển 
của các quần thể san hô, cản trở 
khả năng phục hồi tự nhiên của 
rạn đã bị phá hủy bởi thiên địch. 

các nghiên cứu khoa học 
đã chứng minh, một cá thể sao 
biển gai có thể ăn 1m2 san hô 
mỗi tháng, do đó khi các quần 
thể sao biển gai trở lên đông 
đúc, chúng sẽ nhanh chóng 
tiêu diệt các tập đoàn san hô 
một cách dễ dàng. mỗi khi sao 
biển gai phá hủy xong một khu 
vực san hô, chúng lại tiếp tục 
di chuyển sang các khu vực lân 
cận. yếu tố duy nhất làm hạn 
chế sự di chuyển này là nền đáy 
có chất liệu mềm hoặc cát mịn 
sẽ gây khó khăn cho chúng. các 
khu vực bùng phát của sao biển 
gai thường kết thúc sau 1- 5 
năm và cá biệt đối với các rạn 
san hô có diện tích rộng và cấu 
trúc rạn phức tạp thì quá trình 
phát triển bùng phát của sao 
biển gai có thể mất 15 - 20 năm 

do những rào cản có liên quan 
đến sự phát tán, di chuyển của 
sao biển gai từ khu vực nguồn 
sang khu vực lân cận. sau mỗi 
vụ bùng phát, các rạn san hô 
có thể sẽ lại phục hồi nhưng 
có thể mất tới hàng thập kỷ để 
trở lại trạng thái nguyên trạng.
sau khi san hô sống bị tiêu diệt 
hàng loạt, diễn thế sinh thái 
theo chiều ngược lại sẽ diễn ra 
nhanh chóng với sự gia tăng đột 
biến của rong biển và phần lớn 
các loài cá san hô phân bố trong 
khu vực cũng sẽ biến mất do đã 
di cư sang các khu vực rạn san 
hô còn tốt ở lân cận. cảnh quan 
rạn san hô bị mất đi làm ảnh 
hưởng trực tiếp tới ngành du 
lịch lặn sinh thái ngầm của các 
quốc gia có rạn san hô phân bố.

trên thế giới, những hậu 
quả nặng nề có liên quan trực 
tiếp đến sự tàn phá của sao 
biển gai có thể kể đến là vùng 
ven biển của đảo guam (mỹ) 
với việc làm suy giảm 90% các 
tập đoàn san hô phân bố ở khu 
vực triều thấp ven đảo. khu 
vực great barrier reefs của 
ôxtrâylia cũng chịu hậu quả tai 
hại từ sao biển gai khi kết quả 
quan trắc dài hạn của công viên 
quốc gia great barrier reefs 
công bố năm 2012 cho thấy, 

 V Sự phát triển bùng phát của sao biển gai tại rạn san hô  
đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa 
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đã có tới 42% diện tích rạn san hô bị suy giảm 
trong khoảng thời gian từ năm 1985 - 2012 có 
liên quan trực tiếp đến sự phát triển bùng phát 
của sao biển gai. các nước trong khu vực đông 
Nam á như Thái lan (rạn san hô phú kẹt), 
philippin (rạn san hô bolinao), inđônêxia (rạn 
san hô công viên quốc gia komodo)….đều có 
những cảnh báo về sự phát triển bùng phát của 
sao biển gai trong những năm gần đây.

đối với việt Nam, các nghiên cứu ban đầu 
cho thấy, sự có mặt của sao biển gai với tần suất 
dày hơn ở hầu hết các rạn san hô từ khu vực 
ven bờ cho tới các đảo xa bờ như: hòn mun, 
cù lao chàm, côn đảo, Thổ chu, quần đảo 
trường sa. đáng chú ý, các rạn san hô ở vùng 
biển xa bờ của việt Nam trực thuộc quần đảo 
trường sa như Nam yết và Thuyền chài đã xảy 
ra hiện tượng phát triển bùng phát của sao biển 
gai vào các năm 2007 - 2008 với mật độ cá thể 
lên tới 10 - 15 con/100m2 rạn san hô. kết quả 
quan trắc độ phủ san hô tại mặt cắt phía tây 
bắc đảo Nam yết cho thấy, tháng 4/2006 độ 
phủ tại đây là 45% đến tháng 4/2008 độ phủ chỉ 
còn lại là 21,9% với những tập đoàn san hô đã 
bị phá hủy chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Như 
vậy, đã có tới 1/2 san hô đã bị sao biển gai tiêu 
diệt trong giai đoạn 2007 - 2008.

3. biện pháp hạn Chế Sự phát 
triển CủA SAo biển gAi

các biện pháp hóa học để hạn chế sự phát 
triển của sao biển gai được cho là hữu hiệu và đã 
được sử dụng ở rất nhiều khu vực trên thế giới.
Như ở đảo guam, thợ lặn sử dụng thuốc độc để 
tiêm trực tiếp vào các cá thể sao biển gai trưởng 
thành. hạn chế của biện pháp này là rất nhiều 
hóa chất được sử dụng để tiêm vào cơ thể sao 
biển gai trong đó các kim loại nặng độc hại như 
sunphat đồng hoạt động hiệu quả nhất thì lại có 
thể gây ô nhiễm cho môi trường nước biển. một 
số chất độc khác cũng được sử dụng để thay thế 
cho sunphat đồng nhưng không mang lại hiệu 
quả cao, dễ làm hư hỏng dụng cụ tiêm và gây 
độc trực tiếp cho người sử dụng. hiện nay, muối 
bisulphat đang được lựa chọn là hóa chất tốt 
nhất để gây độc cho sao biển gai do nó có thể 
phân hủy trong môi trường nước biển.

biện pháp vật lý thông thường ban đầu 
được sử dụng là các thợ lặn dùng dao hoặc vật 
nhọn cắt sao biển gai thành các mảnh vụn ngay 
trên bề mặt rạn. đây là phương pháp giải quyết 
nhanh và dễ áp dụng ở quy mô lớn nhưng hạn 
chế ở chỗ các mảnh vụn trên cơ thể của sao 
biển gai có thể được tái sinh và phát triển thành 
cơ thể mới với tốc độ phát triển theo cấp số 

nhân so với các quần thể ban 
đầu. biện pháp sử dụng thợ 
lặn để thu gom sao biển gai 
và chôn chúng trên bờ có tính 
khả thi cao hơn do có thể kêu 
gọi sự tham gia của số lượng 
lớn các tình nguyện viên và 
người dân sống quanh vùng 
rạn triển khai. tuy nhiên hạn 
chế của lựa chọn này là các 
tình nguyện viên cần được 
đào tạo bài bản để tránh bị gai 
của sao biển gây thương tích. 
trong các năm 2010 - 2011, 
ban quản lý các khu bảo tồn 
vịnh Nha trang và cù lao 
chàm của việt Nam đã phát 
động các chiến dịch tiêu diệt 
sao biển gai với những kết quả 
ban đầu đáng khích lệ.

bên cạnh đó, biện pháp 
quản lý môi trường tại nguồn 
cũng được áp dụng. một số 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự 
gia tăng các chất dinh dưỡng 
trong môi trường nước có liên 
quan đến việc vận chuyển các 
chất dinh dưỡng từ lục địa ra 

biển, đặc biệt chất thải từ các 
hoạt động nuôi trồng thủy sản 
ven bờ là nguyên nhân cơ bản 
đối với sự bùng phát ở quy mô 
lớn của sao biển gai do đây là 
nguồn dinh dưỡng quan trọng 
cho ấu trùng của sao biển 
gai ở giai đoạn sống trôi nổi. 
tuy nhiên, do mang tầm quy 
hoạch vĩ mô cho nên cần có sự 
tác động mạnh về chính sách 
phát triển vùng bờ.

trên cơ sở thực tế là có 
một số nhóm sinh vật trong 
rạn là thiên địch của sao biển 
gai như ốc tù và, ốc sừng, cua 
đá, cá bò…cho nên có thể sử 
dụng các biện pháp kỹ thuật 
như cấm khai thác hoặc hạn 
chế khai thác các đối tượng hải 
sản này nhằm tạo điều kiện 
cho các quần đàn ngoài tự 
nhiên phục hồi. từ đó sẽ giúp 
cho việc điều chỉnh sự phát 
triển của sao biển gai trong 
rạn san hô ở mức độ phù hợp 
hơn theo hướng đảm bảo cân 
bằng sinh thái trong rạnn

 V Ốc tù và là thiên địch của sao biển gai
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Bảo vệ các loài tê tê hướng tới mục tiêu 
bảo tồn loài bền vững
Vương tiến Mạnh
Phó Giám đốc - Cơ quan Quản lý Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang 
dã nguy cấp (CITES) Việt Nam

1. thựC trạng CáC Loài tê tê 
trên thế giới Và Việt nAM

tê tê là những loài thú nhỏ ăn côn trùng, 
sống về đêm, có trọng lượng từ 2-35kg, dài từ 
35-176cm, toàn thân được bao phủ bởi các vảy 
keratin. tê tê thích nghi với các sinh cảnh khá 
đa dạng, một số sống trên cây hoặc bán thời 
gian trên cây, trong khi các loài khác cư ngụ 
dưới đất. tê tê sử dụng chi trước với vuốt cứng 
để đào hang trong khi chi sau và đuôi dùng để 
hỗ trợ và tạo thế cân bằng. tê tê ăn côn trùng 
bằng cách dùng chi trước phá các tổ kiến, mối 
sau đó sử dụng lưỡi dài, dính để bắt mồi. Theo 
các chuyên gia, tê tê có 8 loài trong họ manidae, 
trong đó có 4 loài sinh sống chủ yếu ở 17 nước 
châu á và 4 loài sinh sống ở 31 nước châu phi.

Theo liên minh bảo tồn Thiên nhiên quốc 
tế (iucN), tất cả 8 loài tê tê đang bị đe dọa tuyệt 
chủng, trong đó 4 loài tê tê châu á có 2 loài nằm 
trong danh lục đỏ iucN ở mức cực kỳ nguy 
cấp (eN). bốn loài tê tê châu á đều giảm 50-

90% trong 3 thế hệ gần đây 
(khoảng 21 năm). còn lại 4 
loài tê tê châu phi đều nằm 
trong danh lục đỏ iucN ở 
mức độ hiếm (v) và đang tiếp 
tục suy giảm với mức dự đoán 
từ 30-40% trong 3 thế hệ liên 
tiếp. báo cáo của iucN cho 
thấy, tình trạng săn bắt, buôn 
bán trái phép tê tê đang diễn 
ra rất phức tạp trên thế giới. 
Nguyên nhân chính đe dọa 
sự sống còn của tất cả 8 loài 
tê tê là do thịt tê tê được coi 
là một thực phẩm cao cấp và 
vảy được dùng như một thành 
phần trong các loại thuốc 
truyền thống châu á. hiện 
ước tính có hơn 1 triệu con 
tê tê hoang dã đã bị săn bắt và 
buôn bán trái phép trong hơn 
thập kỷ qua để đáp ứng nhu 
cầu sử dụng.

tại việt Nam có 2 loài tê 
tê phân bố là tê tê java manis 
javanica và tê tê trung vàng 
manis pentadactyla. Theo sách 

đỏ việt Nam năm 2007, tê tê 
java có thân cỡ trung bình, 
dài 0,4 - 0,65m, trọng lượng 
6 - 8kg. môi trường sống của 
chúng là trong rừng già, rừng 
thứ sinh, rừng hỗn giao tre 
nứa gỗ, ở hang dươi các gốc 
cây to, cây mục nát, hoặc vách 
đất đá trong lùm cây rậm rạp. 
tê tê java phân bố chủ yếu 
ở các vùng hà tĩnh, quảng 
bình, quảng trị, Thừa Thiên 
- huế, quảng Nam, đà Nẵng, 
kontum, gia lai, tây Ninh. 

loài tê tê vàng cỡ nhỏ hơn 
tê tê java có thân dài 0,2 - 0,5m, 
trọng lượng 5 - 7kg, sống trong 
rừng ẩm nhiệt đới, rừng già, 
rừng thứ sinh, rừng hỗn giao 
tre nứa gỗ, ưa thích là rừng 
trên đồi núi thấp có nhiều cỏ 
cây mục nát. tê tê vàng phân 
bố chủ yếu ở các vùng lai 
châu, sơn la, tuyên quang, 
bắc kạn, lạng sơn, bắc giang, 
vĩnh phú, Thái Nguyên, hòa 
bình, Nghệ an, quảng trị, gia 

 V Ước tính đã có hơn 1 triệu con tê tê hoang dã trên thế giới bị săn bắt, bán đi trong hơn thập kỷ qua
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lai, đắc lắc, lâm đồng. loài này có vùng phân 
bố rộng, nhưng là mặt hàng rất có giá trị, nên 
bị săn bắt nhiều, bên cạnh đó do mất sinh cảnh 
sống nên số lượng đã bị suy giảm nghiêm trọng.

cùng với đó, tình trạng buôn bán trái phép 
tê tê ở việt Nam gia tăng góp phần đẩy tê tê đến 
bờ vực tuyệt chủng. với vị trí địa chính trị quan 
trọng việt Nam trở thành một trong các tuyến 
đường buôn bán và trung chuyển tê tê trên thế 
giới. tê tê được buôn bán từ trong nước, các 
nước đông Nam á, châu phi qua thị trường 
chính là trung quốc. trong những năm trước 
đây chỉ ghi nhận các vụ buôn bán các loài tê tê 
châu á, song kể từ năm 2014 đã ghi nhận các 
vụ buôn bán tê tê có nguồn gốc châu phi. một 
số vụ buôn bán tê tê lớn bị bắt giữ bởi lực lượng 
chức năng như vụ bắt giữ 24 tấn tê tê đông lạnh 
tại cảng hải phòng có nguồn gốc từ inđônêxia; 
vụ bắt giữ 447 kg tê tê sống tại hà tĩnh ngày 
11/12/2011 và 300kg tê tê sống tại Nghệ an 
ngày 22/4/2012, gần đây nhất là vụ bắt giữ trên 
1.700kg tê tê có nguồn gốc châu phi đi trung 
quốc... các lực lượng tham gia điều tra, bắt 
giữ các vụ buôn bán trái phép tê tê gồm hải 
quan, công an và kiểm lâm. hoạt động buôn 
bán trái phép tê tê diễn ra phức tạp và tinh vi. 
đối với nhưng lô hàng tê tê động lạnh và vảy 
có số lượng lớn thường được buôn qua đường 
biển với các điểm trung chuyển tại quảng 
Ninh, hải phòng trước khi được tái xuất sang 
trung quốc. các đối tượng buôn bán sử dụng 
các thủ đoạn dấu hàng và khai báo sai về loại 
hàng hóa như thủy sản, dong biển, vỏ sò... trên 
bộ, hoạt động buôn bán tê tê (chủ yếu là con 
sống) thường được nhập khẩu trái phép vào 
việt Nam qua các cửa khẩu miền trung từ lào 
vào việt Nam. các đối tượng chủ yếu dùng ô tô 
vận chuyển với các thủ đoạn ngụy trang tinh vi 
như dùng biển số giả, trộn lẫn với các loại hàng 
hóa khác, dấu trong các container... 

2. quy định pháp Luật Liên 
quAn đến KiểM Soát buôn bán 
tê tê Và giải pháp bảo tồn Loài 
tê tê

hiện nay, các loài tê tê được liệt kê trong 
phụ lục ii của công ước về thương mại quốc 
tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 
(công ước cites). trong đó, hoạt động buôn 
bán thương mại quốc tế các loài tê tê châu á đã 
bị cấm tuyệt đối theo quy định của cites và 
nhiều quốc gia đã ban hành luật nghiêm cấm 
việc bắt giữ, buôn bán trong nước loài động vật 
này. hai loài tê tê phân bố tại việt Nam đều có 

tên trong danh mục các loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ ban hành kèm theo 
Nghị định số 160/2013/Nđ-
cp, ngày 12/11/2013. 

mặc dù, các loài tê tê phân 
bố tại việt Nam được pháp luật 
bảo vệ ở mức cao nhất, song 
các chế tài xử phạt hành vi săn 
bắt, buôn bán trái phép còn 
thấp, chồng chéo, khó áp dụng. 
chưa có quy định xử lý hình 
sự đối với các loài tê tê không 
phân bố ở việt Nam. Theo 
công ước cites thì các loài tê 
tê thuộc phụ lục ii vì vậy các 
hành vi buôn bán xuyên biên 
giới mức xử phạt còn thấp. 

để có giải pháp bảo vệ 
loài tê tê, mới đây, tại hội nghị 
quốc tế lần thứ nhất về bảo 
tồn tê tê được tổ chức tại đà 
Nẵng - việt Nam, các quốc gia 
có tê tê phân bố đã đồng ý xây 
dựng đề xuất đưa loài tê tê lên 
phụ lục i - cites (nghiên cấm 
buôn bán quốc tế vì mục đích 
thương mại). hội nghị cũng 
đưa ra kế hoạch hành động 
đề cập đến các vấn đề về bảo 
tồn bền vững, quản lý và thực 
thi pháp luật nhằm bảo vệ tê 
tê trước nạn khai thác quá 
mức do nạn buôn bán bất hợp 
pháp. đồng thời, hội nghị đã 
đưa một số giải pháp bảo vệ 

cấp bách loài tê tê như: 
Thúc đẩy hợp tác quốc tế 

và chia sẻ thông tin trong đấu 
tranh với tội phạm buôn bán 
tê tê và động vật hoang dã. 
các nước nên xây dựng và ký 
kết các biên bản hợp tác song 
phương nhằm tăng cường 
sự phối hợp trong kiểm soát 
buôn bán quốc tế tê tê.

tăng cường năng lực cho 
các cơ quan thực thi pháp luật 
và tăng cường kỹ năng nhận 
dạng mẫu vật tê tê; điều tra, 
phát hiện các thủ đoạn buôn 
bán động vật hoang dã liên 
biên giới.

xây dựng các chiến dịch 
chiến dịch gia tăng nhận thức 
và giảm nhu cầu tiêu thụ tê tê 
tại các quốc gia.

đầu tư cho công tác cứu 
hộ tê tê, trong đó chú trọng 
đầu tư về cơ sở vật chất cứu 
hộ, đào tạo nhân lực và ban 
hành quy định về chuyển giao 
tê tê tịch thu từ các vụ buôn 
bán trái phép về các trung tâm 
cứu hộ.

đẩy mạnh các nghiên cứu 
khoa học về sinh học, sinh 
thái của, quần thể, xu hướng 
biến động của loài tê tê, đặc 
biệt tại các vườn quốc gia, 
khu bảo tồn thiên nhiên còn 
sự phân bố tê tên

 V Ngày 15/6/2015, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật 
hoang dã Việt Nam tái thả 35 cá thể tê tê về môi trường tự nhiên
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Đắc Lắc bảo tồn và phát triển cây thủy tùng
nguyễn thị phượng
Bộ TN&MT

1. đặC điểM Sinh trưởng Và 
nguy Cơ tuyệt Chủng CủA Loài 
thủy tùng

Thủy tùng (glyptostrobus pensilis) là loài 
đặc hữu được xếp vào diện bảo vệ nghiêm ngặt. 
hiện trên thế giới có ba khu vực còn ghi nhận 
loài này là trung quốc, lào và việt Nam, trong 
đó việt Nam là nước có số lượng thủy tùng còn 
lại nhiều nhất, phân bố ở ba địa điểm: hồ ea 
răl, rừng đặc dụng trấp ksor và thị xã buôn 
hồ (tỉnh đắc lắc). 

Theo các nhà khoa học, thủy tùng chủ yếu 
mọc ở các vùng đầm lầy, thuộc nhóm 1a, nhóm 
thực vật rừng, là cây gỗ lớn thường xanh, cao từ 
25-30 m, đường kính thân lớn từ 1,3 m. vỏ dày, 
hơi xốp, màu xám, nứt dọc. cây có rễ khí sinh 
không bị ngập, phát sinh từ rễ bên, cao 30cm, 
mọc lan xa cách gốc tới 6-7 m. cây rụng lá, có 
tán hình nón hẹp. lá có 2 dạng: ở cành dinh 
dưỡng có hình dùi, dài 0,6-1,3 cm, xếp thành 
2-3 dãy và rụng vào mùa khô, ở cành sinh sản 
có hình vảy, dài 0,4 cm và không rụng. Nón đơn 
tính, cùng gốc, mọc riêng rẽ ở đầu cành. Nón 
cái hình quả lê, mỗi vảy mang 2 noãn. sau khi 
thụ tinh các vảy hóa gỗ và dính nhau ở gốc tạo 
thành một nón dài 1,8 cm, rộng 1,2 cm với các 
vảy gần như liền nhau 7 - 9 mũi nhọn hình tam 
giác, hơi uốn cong ra phía ngoài. mỗi vảy mang 
2 hạt, hình trứng, dài 13 mm, rộng 3 mm, mang 
cánh hướng xuống dưới. loài này có nguy cơ 
tuyệt chủng trong tự nhiên vì bị khai khác quá 
mức để làm đồ mỹ nghệ do gỗ không bị mối 
mọt, cong vênh, thớ gỗ mịn, và có mùi thơm….

Thủy tùng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa 
học, môi trường và có tên ghi trong sách đỏ 
việt Nam, được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt 
chủng cao, là một trong 10 loài thông được ưu 
tiên bảo tồn. Thủ tướng chính phủ cũng đã 
ban hành Nghị định số 32/2006/Nđ-cp về 
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý hiếm, trong đó nghiêm cấm chế biến kinh 
doanh vì mục đích thương mại sử dụng loài cây 
thủy tùng. quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên 
(WWF) đã công bố thủy tùng là một trong 
những loài cây đang ở cấp độ “rất nguy cấp”. 

Theo số liệu thống kê của chi cục kiểm 
lâm đắc lắc, tại huyện ea h’leo, khu bảo tồn 

(kbt) ea ral thủy tùng chỉ 
còn 219 cây và huyện krông 
Năng trong kbt trấp k’sor 
còn 31 cây. số cây thủy tùng 
hiện còn trong các kbt ea ral 
và trấp ksor là quần thể nhỏ 
với mật độ 40-50 cây/1.000 m2 
nên không thể thụ phấn được, 
vì vậy hạt thủy tùng không thể 
nảy mầm, các quần thể thủy 
tùng đã và đang bị thoái hóa. 
tại kbt ea ral, do xây dựng 
hồ thủy lợi đã làm thay đổi 
môi trường nước - nước ngập 
quanh năm, nên không phù 
hợp quá trình sinh trưởng của 
thủy tùng. số cây thủy tùng 
đang còn sống ở kbt này có 
nguy cơ bị chết, rất khó bảo 
tồn. riêng kbt trấp k’sor, 
sự tác động về địa hình, thủy 
văn không lớn, nên số cây 
thủy tùng còn lại khá khỏe, 
tán rộng, thân cây lớn, có khả 
năng bảo tồn được. tuy nhiên, 
ở cả hai kbt ea ral và trấp 
k’sor, nếu công tác bảo vệ 
không tốt, để xảy ra tình trạng 
chặt phá, thì thủy tùng bị tuyệt 
chủng là khó tránh khỏi. mặc 
dù, hiện nay tại các khu bảo 
tồn ea ral và trấp k’sor, tỉnh 
đắc lắc đã cho thành lập các 
trạm quản lý bảo vệ thủy 

tùng, thậm chí với những cá 
thể nằm rải rác ngoài kbt, 
chính quyền địa phương còn 
thuê các hộ dân tham gia bảo 
vệ từng cá thể, với chi phí khá 
tốn kém, nhưng thủy tùng vẫn 
bị đốn hạ trái phép.

trong 35 năm qua các nhà 
khoa học theo dõi tại hai khu 
vực này cho biết, không thấy 
xuất hiện những cây non tái 
sinh hạt mà chỉ có một vài cây 
tái sinh chồi. phần lớn, các cá 
thể thủy tùng đang già cỗi, sức 
sinh trưởng kém, cành lá thưa 
thớt. hàng năm, cây vẫn ra 
hoa, đậu quả nhưng đều cho 
hạt lép. Như vậy, loài cây này 
đang đối mặt với nguy cơ bị 
tuyệt chủng. 

2. bảo tồn Và nhân 
giống Cây thủy 
tùng 

để bảo vệ cây thủy tùng 
trước nguy cơ tuyệt chủng, 
tháng 1/2011, ubNd tỉnh 
đắc lắc phê duyệt dự án bảo 
tồn loài sinh cảnh thủy tùng 
giai đoạn 2010-2015 . tỉnh đã 
thành lập 2 ban quản lý loài 
sinh cảnh thủy tùng ở kbt xã 
ea ral, với diện tích 49 ha và 
trấp k’sor, với 61,6 ha. đồng 

 V Quần thể thủy tùng ở KBT Trấp K’sor 
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thời, giao cho địa phương cùng với kiểm lâm 
quản lý một số cây còn sống rải rác ở huyện 
krông búk. ban quản lý có nhiệm vụ giám sát 
và bảo tồn loài và sinh cảnh quần thể trên địa 
bàn tỉnh để duy trì, phát triển bền vững, phục 
vụ nghiên cứu khoa học và đời sống; bảo tồn, 
duy trì môi trường sống tự nhiên của thủy 
tùng cũng như quần thể các nhóm loài, quần 
thể sinh vật trong hệ sinh thái; hướng đến phát 
triển tái sinh tự nhiên, nhân tạo thủy tùng và 
loài cây hỗ trợ.

triển khai các công tác bảo tồn thủy tùng, 
ban quản lý các kbt đã đầu tư vốn đắp đập giữ 
nước, tạo điều kiện cho loài cây thủy tùng phát 
triển, đồng thời, làm đường vành đai, hàng rào; 
phân công cán bộ kiểm lâm quản lý, nhằm bảo 
vệ tốt nguồn gien quý hiếm, phục vụ cho công 
tác nghiên cứu khoa học.

từ năm 2007 đến nay, viện khoa học kỹ 
thuật nông lâm nghiệp tây Nguyên đã thực 
hiện đề tài “ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh 
học, sinh thái và nhân giống làm cơ sở bảo tồn 
loài thủy tùng". kết quả ngiên cứu cho thấy, 
thủy tùng nhân giống được bằng các phương 
pháp như “dâm hom”, “cấy mô” và “ghép gốc”. 
phương pháp dâm hom có 17% ra rễ, nhưng 
khi trồng thì tỷ lệ chết cao; phương pháp cấy 
mô, cây tạo chồi tốt, nhưng tìm môi trường ra 
rễ lại khó; còn phương pháp ghép gốc với cây 
có hệ di truyền gần giống thủy tùng là cây bụt 
mọc (hạt bụt mọc xuất xứ từ mỹ) cho kết quả 
khả quan với tỷ lệ sống hơn 70%. 

Năm 2012, mầm ghép thủy tùng sinh trưởng, 
phát triển ổn định. Năm 2013, cây được đưa về các 
huyện krông Năng, ea h’leo, krông pắk trồng 

thử nghiệm trên đất cạn ẩm 
ướt có tưới nước và khu đầm 
lầy. kết quả, cây trồng trên cạn 
tỷ lệ sống đạt 90%, sinh trưởng 
và phát triển tốt. đây là ưu thế 
vượt trội của cây ghép thích ứng 
tốt với môi trường trên cạn so 
với cây mọc tự nhiên. dự đoán 
sau 3 năm, trung bình cây cao 
7m, đường kính gốc đạt 25cm. 
còn ở môi trường sình lầy tại 
nơi phân bố do mực nước cao 
nên cây lớn chậm hơn, tỷ lệ 
sống thấp hơn (đạt 70%), sau 
3 năm cây cao khoảng 2,5m, 
đường kính gốc 8cm.

 Năm 2014, cây thủy tùng 
ghép chồi được trồng thử 
nghiệm trên nương rẫy gần 
một năm, đạt tỉ lệ sống khi 
đem trồng trên đất đạt 100%, 
cao khoảng 1,5m, đường kính 
3 - 4cm, hiện nay đã ươm 
được 1.500 cây. trên cơ sở này, 
ubNd tỉnh đắc lắc đã quyết 
định đầu tư 600 triệu đồng từ 
vốn sự nghiệp khoa học kỹ 
thuật để phát triển cây thủy 
tùng trên địa bàn tỉnh.

đánh giá kết quả đề tài, 
các chuyên gia nhận định, việc 
nhân giống thành công loài 
cây thủy tùng đã mở ra một tín 
hiệu mới cho địa phương, giúp 
người dân thoát nghèo, từng 

bước giữ gìn màu xanh quê 
hương. tuy nhiên, đây mới là 
giai đoạn trồng thử nghiệm, 
cần thêm thời gian để đánh giá 
chính xác môi trường tương 
ứng nhất với loài thủy tùng 
ghép này. Ngoài giá trị về kinh 
tế, thủy tùng còn có giá trị đặc 
biệt về khoa học, môi trường. 
Nếu trồng thử nghiệm thành 
công, loài cây này sẽ được đưa 
vào trồng ở nhiều hệ sinh thái 
khác nhau như hồ đập, bờ 
sông, rừng đầu nguồn… nhằm 
bảo vệ nguồn nước ngầm đang 
bị suy giảm nghiêm trọng.

các chuyên gia cũng đề 
xuất, thủy tùng là loài cổ thực 
vật, theo thời gian, môi trường 
sống thay đổi nên cây bị thoái 
hóa. Thay vì cố chống lại quy 
luật tự nhiên, cần tập trung 
nhân giống bảo vệ chúng. 
Thành công bước đầu trong 
ghép chồi thủy tùng, chứng 
minh việc tạo ra các quần thể 
nhân tạo là điều không khó. 
Nếu trồng với số lượng đủ lớn, 
sinh cảnh phù hợp, thủy tùng 
hoàn toàn có khả năng tự thụ 
phấn, sinh sản bằng hạt. vì 
vậy cần có một dự án quy mô 
lớn cả về tài chính, con người, 
khoa học-kỹ thuật để nhân 
rộng thủy tùng ở địa phươngn

 V Cây 
thủy tùng 
trồng thử 
nghiệm 
thành công 
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Tiềm năng phát triển du lịch  
sinh thái biển, đảo Cà Mau
CAo Văn Khiên
Ban quản lý Dự án Biển và Hải đảo Việt Nam

cà mau là tỉnh nằm ở cực Nam của tổ 
quốc, có ba mặt giáp biển với bờ biển 
dài 254 km, chiếm 7,8% chiều dài bờ 

biển cả nước. diện tích vùng biển cà mau 
rộng khoảng 80.000 km2, là một trong bốn ngư 
trường trọng điểm của cả nước. đặc biệt, vùng 
đất ngập nước mũi cà mau đã được chính 
phủ công nhận là nơi có tầm quan trọng trong 
bảo tồn thiên nhiên, bvmt, bảo tồn di tích 
lịch sử và bảo vệ an ninh quốc phòng. Ngày 
26/5/2009, vườn quốc gia (vqg) mũi cà mau 
được uNesco công nhận là khu dự trữ sinh 
quyển thế giới. Ngày 13/12/2012 được ban Thư 
ký công ước ramsar công nhận là khu ramsar 
thứ 2.088 của thế giới và là khu ramsar thứ 5 
của việt Nam. với lợi thế về địa hình tự nhiên, 
cà mau có thể trở thành khu vực tiềm năng thu 
hút đầu tư quốc tế, trong đó phát triển du lịch 
sinh thái, du lịch cộng đồng là một trong những 
định hướng đầu tư quan trọng. 

1. tiềM năng Du LịCh Sinh thái 
biển, đảo Cà MAu

Du lịch sinh thái rừng ngập mặn
vqg mũi cà mau có diện tích 41.862 ha, 

với hệ sinh thái rừng ngập mặn điển hình của 
việt Nam và khu vực. đến đây, du khách sẽ 
được chiêm ngưỡng cảnh trùng trùng điệp 
điệp rừng mắm, rừng đước… và tận mắt 
ngắm nhìn nhiều loài động vật quý hiếm. đây 
là một vùng đất ngập mặn với quần thể thực 
vật chiếm ưu thế, có giá trị cao về đa dạng sinh 
học, cảnh quan thiên nhiên và môi trường. 
động vật nơi đây rất phong phú với nhiều loài 
chim nước như cò, bồ nông chân xám, giang 
sen, rẽ mỏ cong hông nâu, quắm trắng... và các 
loài bò sát như kỳ đà hoa, trăn mốc, trăn gấm, 
rắn lục miền Nam, rắn sọc dưa, cá sấu nước 
lợ, rùa hộp lưng đen, rùa ba gờ... bên cạnh 
đó là các loài thú với số lượng cá thể lớn như 
chuột dúi bengan, cầy lỏn, rái cá họng trắng, 
khỉ nước, dơi đen, đặc biệt là khỉ đuôi dài 
(còn gọi là cà khu)... dưới nước là một quần 
thể các loài động vật thủy sinh phong phú với 

nhiều loài tôm cá như cá đối, 
cá bống, cá nhụ, tôm thẻ, tôm 
sú, tôm càng xanh... và rất 
nhiều loài khác.

Ngoài ra, mũi cà mau còn 
là điểm hấp dẫn với du khách 
khi được tham quan cột mốc 
tọa độ quốc gia (cột mốc số 0, 
điểm cuối cùng của tổ quốc), 
là một địa điểm có ý nghĩa 
thiêng liêng đối với người dân 
việt Nam. Nơi đây có biểu 
tượng mũi cà mau, ngắm toàn 
cảnh mũi cà mau từ vọng lâm 
đài, thăm khu mô phỏng làng 
rừng kháng chiến...
Du lịch trên cụm đảo Cà Mau

cà mau có 3 cụm đảo: 
hòn khoai, hòn chuối và 
hòn đá bạc. trên các cụm 
đảo còn nhiều nét hoang sơ, 
độc đáo của thiên nhiên. các 
cụm đảo cà mau nằm ven bờ 
cách đất liền không xa, là điều 
kiện thuận lợi cho phát triển 
du lịch sinh thái trên đảo. với 
thảm rừng nguyên sinh trên 
đảo xanh tươi, những dốc đá 
lối mòn vắt vẻo từ bãi cát vàng 

ven biển lên cao theo vách đá 
cheo leo dẫn lên đỉnh núi, các 
mạch nước ngầm hòa thành 
suối nhỏ, cung cấp nguồn 
nước ngọt trong lành cho 
những người đi biển. đặc biệt, 
đảo hòn khoai còn là di tích 
lịch sử cách mạng nổi tiếng 
với cuộc khởi nghĩa do nhà 
giáo phan Ngọc hiển lãnh đạo 
ngày 13/12/1940 trong cao 
trào khởi nghĩa Nam kỳ năm 
1940 chống thực dân pháp. 
trên đỉnh hòn khoai còn lưu 
giữ ngọn hải đăng, một công 
trình do pháp xây dựng vào 
1902 đến nay vẫn duy trì hoạt 
động và đặc biệt đây là điểm để 
tàu biển làm điểm mốc định 
hướng hàng hải quốc tế. Ngọn 
đèn báo biển trên đảo hòn 
khoai cho những chuyến tàu 
“không số” vượt sóng trùng 
khơi, đón những chuyến tàu 
chuyên chở vũ khí tiếp tế cho 
cách mạng miền Nam trong 
thời kỳ kháng chiến. 

cũng nằm trong cụm 
đảo cà mau, hòn đá bạc, với 

 V Biểu tượng Mũi Cà Mau
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những khối đá trơn nhẵn, những hang ngầm sát 
mé biển nhiều bí ẩn và thảm rừng bao phủ với 
những lối mòn đang được đầu tư phát triển du 
lịch sinh thái biển đảo. cảnh quan thiên nhiên 
trên đảo hòn đá bạc còn đậm nét hoang sơ với 
những tảng đá đặt chồng lên nhau một cách tự 
nhiên, đan xen giữa các khe đá là hệ thực vật 
phong phú với nhiều cây cổ thụ xanh mát. đến 
đây, du khách có thể vào thăm bảo tàng khám 
phá chiến tích của kế hoạch phản gián cm12, 
chiến công lẫy lừng của mảnh đất nơi cuối trời 
Nam tổ quốc, là di tích lịch sử cấp quốc gia và 
chiêm ngưỡng tượng đài “bảo vệ an ninh tổ 
quốc”. đặc biệt, các khu lâm ngư trường 184, 
kiến vàng… trên hòn đá bạc là những khu 
bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế 
với các mô hình phát triển lâm nghiệp nguyên 
sinh và tái sinh, có ý nghĩa quan trọng trong 
nghiên cứu khoa học, bảo tồn thiên nhiên và 
phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, lâm viên 
cà mau còn có vườn chim nhân tạo và các loài 
chim ngập nước bay về trú ngụ ngay trong lòng 
thành phố, trở thành điểm vui chơi giải trí cho 
người dân đô thị gần gũi với thiên nhiên với các 
cảnh quan đặc trưng của tỉnh. 

Ngoài tài nguyên đảo, quần thể du lịch sinh 
thái mũi cà mau - bãi khai long - khu bảo tồn 
thiên nhiên ông trang (cồn ông trang) cũng 
là địa điểm thu hút khách du lịch. khu vực cồn 
ông trang với các cảnh quan sinh thái tự nhiên 
hết sức lý thú, là vùng bồi tụ tự nhiên hình 
thành, gồm: cồn trong cửa sông ông trang đã 
hình thành từ lâu đời, cồn ngoài cửa sông mới 
hình thành gần đây và đang phát triển với diễn 
thế nguyên sinh rừng ngập mặn tự nhiên, là nơi 
có tính đa dạng sinh học điển hình của rừng 
ngập mặn. cùng với quá trình bồi tụ, các khu 
rừng ngập mặn hình thành một cách tự nhiên, 
với nguồn lợi thủy hải sản vô cùng phong phú. 
khu bảo tồn thiên nhiên ông trang nằm trong 
khu ramsar của thế giới rất thích hợp cho hoạt 
động nghiên cứu khoa học và tìm hiểu về hệ 
sinh thái đất ngập nước ven biển điển hình.

2. MụC tiêu, giải pháp phát 
triển Du LịCh Sinh thái biển, 
đảo Cà MAu trong hội nhập 
quốC tế

Ngày 7/7/2009, của ubNd tỉnh cà mau phê 
duyệt chương trình phát triển bền vững tỉnh 
cà mau giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến 
năm 2020. trong đó có nội dung về quy hoạch 

phát triển du lịch cà mau với 
mục tiêu đặt ra đến năm 2015 
du lịch cà mau là điểm đến 
hấp dẫn hàng đầu của vùng; 
đến năm 2020 trở thành điểm 
đến quan trọng của cả nước và 
ngày càng được biết đến trên 
bản đồ du lịch quốc tế và khu 
vực với các loại hình du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng với vui 
chơi, khai thác tiềm năng du 
lịch cộng đồng mang nét đặc 
trưng riêng của tỉnh. để thực 
hiện mục tiêu trên, tỉnh đã đề 
ra những giải pháp đầu tư cơ 
bản trong phát triển du lịch 
sinh thái cà mau:

tập trung đầu tư từ nguồn 
vốn ngân sách nhà nước (cả 
trung ương và địa phương) 
theo hướng đồng bộ, có trọng 
tâm, trọng điểm làm cơ sở 
kích thích phát triển du lịch 
sinh thái trên địa bàn toàn 
tỉnh; Thực hiện xã hội hóa 
phát triển du lịch sinh thái 
bằng cách khuyến khích và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
các thành phần kinh tế trong 
và ngoài nước tham gia hoạt 
động kinh doanh du lịch dưới 
các hình thức khác nhau; có 
chính sách và giải pháp tạo 
nguồn vốn phát triển du lịch 
sinh thái, huy động mọi nguồn 
vốn để giải quyết về nhu cầu 
đầu tư, đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng gdp du lịch.

phát triển hệ thống các 
cơ sở lưu trú và công trình 
dịch vụ du lịch; Nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực 
du lịch; phát triển hệ thống 
các công trình vui chơi giải 
trí; Nghiên cứu điều chỉnh 
các khu du lịch theo hướng 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu; tôn tạo các di tích văn 
hóa - lịch sử - cách mạng và 
phát triển các lễ hội, làng 
nghề truyền thống phục vụ 
du lịch; hình thành và phát 
triển mạnh cơ quan chịu 
trách nhiệm về xây dựng, 
quảng bá và phát triển hình 
ảnh du lịch cà mau thân 
thiện với môi trường; phát 
triển du lịch sinh thái cộng 
đồng, du lịch nông nghiệp…

để phát triển du lịch sinh 
thái biển, đảo trong hội nhập 
quốc tế, ngoài tiềm năng 
hiện có, trong thời gian tới, 
cà mau sẽ đầu tư phát triển 
nhiều lĩnh vực như hệ thống 
cơ sở hạ tầng giao thông, hạ 
tầng kỹ thuật, hệ thống dịch 
vụ du lịch tạo điều kiện phát 
triển phù hợp với tiềm năng 
mà thiên nhiên đã ban tặng, 
đưa cà mau trở thành địa bàn 
du lịch sinh thái quan trọng 
ở đồng bằng sông cửu long 
cũng như trong cả nướcn

 V Mũi Cà Mau nhìn từ vọng lâm đài
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ThựC hiện kế hoạCh Tăng Trưởng Xanh ở bắC ninh: 

Bước chuyển tư duy và khả năng hiện thực hóa
tS. nguyễn phương bắC - Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
Tăng trưởng xanh (TTX) là xu thế phát triển của 
thời đại và kinh tế xanh (KTX) sẽ thay thế kinh 
tế “nâu’’ truyền thống. Nhưng tại thời điểm hiện 
nay, ở Việt Nam, TTX vẫn thực sự chưa đi vào 
hành động trong nhận thức điều hành của chính 
quyền địa phương. Việc chỉ ra cách chuyển hướng 
trong điều hành kinh tế hướng tới TTX đối với 
chính quyền cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng.

trong những năm qua, 
bắc Ninh đã thu hút 
được nhiều nguồn 

vốn đầu tư, phát triển công 
nghiệp và dịch vụ, duy trì 
nông nghiệp ổn định, đóng 
góp vào sự phát triển nhanh, 
quy mô nền kinh tế bắc Ninh 
lớn mạnh không ngừng; 
tốc độ tăng trưởng luôn đạt 
ở mức cao và ổn định, giai 
đoạn 2006 - 2010 bình quân 
đạt 15,1%/năm; giai đoạn 
2011 - 2015 ước đạt 15,7%.  
tuy nhiên, kinh tế bắc Ninh 
có sự phân tầng rõ rệt với các 
khu công nghiệp và các nhà 
máy Fdi hiện đại và khu vực 
làng nghề có nhiều ô nhiễm 
và sức cạnh tranh hiện tại bị 
suy giảm rõ rệt; điển hình 
là sản xuất ở làng nghề giấy 
phong khê, phú lâm; thép 
đa hội, nhôm văn môn, 
bún khắc Niệm…tỉnh nhận 
thức ttx là cơ hội cho phát 
triển kinh tế bắc Ninh trong 
tương lai. sau khi Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt chiến 
lược quốc gia về ttx thời 
kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2050 (chiến lược) 
tại quyết định số 1393/qđ-
ttg ngày 25/9/2012, ubNd 

tỉnh đã giao cho các ngành 
chuẩn bị nghiên cứu xây 
dựng kế hoạch hành động 
ttx. Tháng 11/2013, tỉnh 
bắc Ninh tổ chức hội thảo 
nâng cao nhận thức về ttx. 
Như vậy, tỉnh bắc Ninh là 
một trong những tỉnh đi đầu 
triển khai quyết định 1393/
qđ -ttg của Thủ tướng 
chính phủ. từ đó, khái niệm 
ttx đã được sử dụng trong 

 V Để chuyển hướng nền kinh tế sang TTX, Bắc Ninh sẽ tập trung phát triển đô thị 
xanh trong thời gian tới

các Nghị quyết của tỉnh ủy và các văn bản của 
ubNd tỉnh. tại báo cáo tình hình thực hiện 
nhiệm vụ giữa kỳ của kế hoạch 5 năm 2011 - 
2015 (tháng 8/2013), tỉnh ủy bắc Ninh đã rút 
ra nhận thức mới để thực hiện phát triển trong 
chặng đường tiếp theo “tăng cường công tác 
xử lý, bvmt hướng tới phát triển bền vững và 
ktx”.

về công tác quy hoạch, trong thời gian qua, 
tỉnh đã rà soát công tác quy hoạch phát triển, 
trong đó có quy hoạch phát triển công nghiệp 
hỗ trợ; quy hoạch phát triển nông nghiệp; quy 
hoạch điện lực; quy hoạch tổng thể phát triển 
dịch vụ đã chú ý đến những quan điểm ttx. 
đặc biệt, mới đây trong quy hoạch chung đô 
thị bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 
trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt đã đưa 
quan điểm “xanh” như là trụ cột để nâng cao 
năng lực cạnh tranh và trong thiết kế đô thị bắc 
Ninh trong tương lai.

để việc thực hiện ttx đạt hiệu quả, bắc 
Ninh có chủ trương cần phải chuyển sang sản 
xuất “xanh” và đã đề ra quy định đến năm 2018, 
chấm dứt sản xuất gạch tuy-nen trên địa bàn và 
chuyển sang sản xuất gạch không nung; đồng 
thời tỉnh đã thành lập trung tâm tiết kiệm năng 
lượng và sản xuất sạch hơn, hàng năm có chương 
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trình thực hiện. bên cạnh đó, tỉnh có chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp tham gia kiểm toán năng 
lượng; thực hiện thu hút đầu tư vào ngành công 
nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường.

song song với đó, công tác bvmt của 
tỉnh bắc Ninh ngày càng được quan tâm, 70% 
lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn toàn 
tỉnh được thu gom về hơn 500 điểm tập kết 
tại các thôn, xóm trên địa bàn và sau đó được 
vận chuyển về khu xử lý của các huyện, thị xã, 
thành phố; xây dựng 3 khu xử lý rác thải liên 
huyện; các khu công nghiệp đều đạt tiêu chuẩn 
xử lý nước thải; hỗ trợ xây dựng các lò đốt rác...

tuy nhiên, nhận thức về ttx chưa đi vào 
đời sống nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp 
nên đa số quan điểm cho rằng ttx là vấn đề 
của tương lai. vì vậy việc thực hành lối sống 
xanh còn hạn chế; sản xuất xanh chưa có nhiều 
chuyển động trong thực tế. việc thực hiện các 
công trình, dự án xử lý chất thải làng nghề, chất 
thải khu vực nông thôn đầu tư còn hạn chế, 
nguồn vốn hạn hẹp. các công trình đầu tư cấp 
nước sạch tại khu vực nông thôn, khu vực các xã 
đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa bao phủ 
được toàn bộ khu vực dân cư nông thôn, một 
số bộ phận dân cư vẫn còn phải sử dụng nguồn 
nước tự nhiên, thiếu vệ sinh. cơ cấu chất đốt ở 
nông thôn gồm nhiều loại khác nhau, gây phát 
thải và ảnh hưởng đến chất lượng sống cho dân 
cư nông thôn. các hộ gia đình nông thôn đã sử 
dụng nguồn năng lượng tái tạo (biogas) nhưng 
việc triển khai còn hạn chế, đồng thời chưa 
hình thành thể chế hướng dẫn doanh nghiệp, 
người dân thực hành các quan điểm, mục tiêu 
của chiến lược ttx. bên cạnh đó, việc đánh giá 
về đầu tư, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng 
ttx chưa được thực hiện và đưa vào trong quá 
trình thực hiện tái cơ cấu đầu tư. việc mua sắm 
công cho các thiết bị, công trình theo các tiêu 
chuẩn xanh còn hạn chế. khu vực sản xuất làng 

nghề vẫn còn gây ô nhiễm và 
chưathể khắc phục được triệt 
để trong vài năm tới.

việc chuyển hướng nền 
kinh tế sang hướng ttx còn 
gặp nhiều khó khăn, thách 
thức. tuy nhiên, hoàn toàn có 
thể biến thách thức thành cơ 
hội thông qua các biện pháp 
có tính đột phá dựa trên kế 
hoạch hành động ttx đang 
được vụ khoa học, giáo dục 
và tài nguyên - môi trường 
(bộ kế hoạch và đầu tư) 
hướng dẫn thông qua dự án 
thí điểm do koica tài trợ 3 
tỉnh: bắc Ninh, quảng Nam, 
bến tre. sau đây là một số giải 
pháp chính:

Một là, hình thành ban chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch hành 
động ttx và tổ công tác điều 
phối, là bước khởi động để đề 
xuất các sáng kiến về thể chế 
ttx ở cấp địa phương. trước 
hết trong cơ chế hỗ trợ doanh 
nghiệp phải có hàm chứa yếu 
tố hướng tới mục tiêu ttx. 
hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm 
năng lượng, chuyển sang sản 
xuất xanh, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong khu 
vực làng nghề.

Hai là, triển khai lồng 
ghép các mục tiêu về ttx 
trong kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 
2016 - 2020. trong kế hoạch 
này phải có các chỉ tiêu chính 
về ttx cùng với các chỉ tiêu 

về phát triển bền vững.
Ba là, triển khai các hoạt 

động về đầu tư theo hướng 
ttx, trước hết là lồng ghép 
về thẩm định dự án đầu tư gắn 
với hướng ttx; bố trí nguồn 
lực đầu tư cho ttx kế hoạch 
đầu tư trung hạn theo luật 
đầu tư công.

Bốn là, cần tập trung phát 
triển đô thị xanh. vừa qua, 
tỉnh đã hoàn thành đồ án 
quy hoạch đô thị bắc Ninh, 
trong đó ttx là một trụ cột 
để tạo ra năng lực cạnh tranh, 
kiến tạo sức hút phát triển 
đô thị. do đó những dự án 
đô thị xanh phải là một ưu 
tiên trong lựa chọn thực hiện 
chương trình phát triển đô 
thị.

Năm là, coi trọng công tác 
tuyên truyền, xây dựng mạng 
lưới kết nối sáng kiến và đổi 
mới sáng tạo xanh; đào tạo 
nâng cao nhận thức; hình 
thành cơ chế theo dõi đánh giá 
thực hiện chương trình ttx.

viện Nghiên cứu phát 
triển kinh tế - xã hội bắc 
Ninh là cơ quan đầu mối giúp 
ubNd tỉnh bắc Ninh theo dõi 
và đánh giá thực hiện chiến 
lược ttx của tỉnh, giúp cho 
bắc Ninh thực hiện bước 
chuyển tư duy và thúc đẩy 
hiện thực hóa các mục tiêu 
ttx trong từng giai đoạn, góp 
phần thực hiện chiến lược ở 
tầm quốc gian

MÔI TRƯỜNG XANH CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

đó chính là chủ đề hội thảo 
công nghệ và quản lý xanh lần 

5 năm 2015 (iFgtm) đã được tổ 
chức tại huế, ngày 29/7/2015 nhằm 
chia sẻ những kết quả nghiên cứu 
trong lĩnh vực bvmt, công nghệ và 
quản lý theo hướng thân thiện môi 
trường.

tại hội thảo, có 5 báo cáo của 
các giáo sư, nghiên cứu viên cao cấp 

đến từ ôxtrâylia, Nhật bản, hàn 
quốc trình bày; 30 báo cáo của các 
tác giả tại 5 tiểu ban (công nghệ môi 
trường xanh và tiên tiến; quản lý 
bền vững chất thải rắn; quản lý tổng 
hợp nước và nước thải; các công cụ 
tiên tiến trong quan trắc môi trường; 
độc học môi trường và đánh giá 
rủi ro môi trường) và 14 báo cáo 
poster. Ngoài ra, trong khuôn khổ 

của iFgtm 2015, còn có 2 tiểu hội 
thảo đặc biệt do đơn vị đối tác là 
đại học kyoto (Nhật bản) chủ trì, 
liên quan đến chương trình hợp tác 
giữa các trường đại học Nhật bản và 
các nước đông dương về giảng dạy, 
nghiên cứu môi trường; tính kết nối 
giữa vùng đồi núi, con người và đại 
dương.
 Vũ nhung
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Hiện trạng và giải pháp giảm phát thải khí  
nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam
trần thu trAng
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. hiện trạng Và tỷ Lệ áp Dụng 
biện pháp xử Lý Chất thải CủA 
ngành Chăn nuôi 

Theo báo cáo của cục chăn nuôi, bộ 
NN&ptNt, số lượng gia súc, gia cầm và các 
sản phẩm chăn nuôi tăng nhanh trong vòng 10 
năm trở lại đây với tốc độ tăng trưởng trung 
bình là 8%/năm. Năm 2013, tổng số lợn là 26,3 
triệu con với lượng thịt là 3,2 triệu tấn; tổng số 
bò là 5,2 triệu con, sản xuất gần 285,4 nghìn 
tấn thịt bò; tổng số trâu là 2,6 triệu con với 
sản lượng là 85,4 nghìn tấn thịt trâu. tương 
tự, tổng số gia cầm là 314,8 triệu con với sản 
lượng 747 nghìn tấn thịt 186,4 nghìn con bò 
sữa sản xuất được 456,4 nghìn tấn sữa tươi.

 trong giai đoạn 2001- 2013, tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi 
đạt mức bình quân 5-6%/năm. tuy vậy, cùng 

bảng 1. Số lượng vật nuôi hàng năm
Năm Trâu (triệu 

con)
Bò thịt (triệu 

con)
Bò sữa 

(nghìn con)
lợn

(triệu con)
Gà

(triệu con)
Vịt, ngan 

(triệu con)
Dê, Cừu 

(triệu con)
Ngựa (nghìn 

con)
Ong (nghìn 

đàn)
2000 2,9 4,1 35,0 20,2 147,1 51,0 544 126,5 248,0
2005 2,9 5,5 104,1 27,4 220,0 60,1 1,314 110,5 689,5
2006 2,9 6,5 113,2 26,9 214,6 62,6 1,525 87,3 678,9
2007 3,0 6,7 98,6 26,5 157,9 68,0 1,777 103,5 864,2
2008 2,9 6,3 107,9 26,7 176,0 71,2 1,484 121,0 585,1
2009 2,9 6,1 115,5 27,6 200,0 80,2 1,375 102,2 608,3
2010 2,9 5,8 128,6 27,3 218,2 82,3 1,293 93,1 807,5
2011 2,7 5,4 142,7 27,1 232,7 90,0 1,267 88,1 860,8
2012 2,6 5,2 166,9 26,5 223,8 84,8 1,343 83,8 874,7
2013 2,6 5,2 186,4 26,3 231,8 83,0 1,345 79,0 811,1

 V Nguồn: Niên giám thông kê- Tổng cục thống kê

với sự tăng trưởng về giá trị 
và quy mô, ngành chăn nuôi 
cũng gây ra những hệ lụy về 
môi trường do một số địa 
phương phát triển chăn nuôi 
ồ ạt, thiếu quy hoạch, chủ yếu 
là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên 
chưa áp dụng biện pháp xử 
lý chất thải (xlct) phù hợp, 
nhiều hộ nuôi xả trực tiếp 
chất thải ra kênh, mương, ao, 
hồ gây ô nhiễm nghiêm trọng 
nguồn nước, đất và không khí, 
ảnh hưởng trực tiếp tới sức 
khỏe và đời sống của người 
dân xung quanh. trong đó, 
điều đáng lo ngại nhất là chủ 
yếu các hộ chăn nuôi nằm 
trong khu dân cư nên vần còn 
một số hộ áp dụng phương 
pháp xlct truyền thống như 
ủ đống gây phát sinh khí co2, 

N2o… đều là những loại khí 
chính gây hiệu ứng nhà kính. 

Theo số liệu tổng hợp 
báo cáo của bộ NN&ptNt 
về sử dụng biệp pháp xlct 
chăn nuôi của 55/63 tỉnh/tp 
tính đến tháng 11/ 2013 cho 
thấy, trong tổng số 12.427 
trang trại thống kê có 729 
trang trại làm đệm lót sinh 
học (chiếm 6,37%), có 3.950 
trang trại sử dụng công trình 
biogas (chiếm 31,79%), áp 
dụng ủ phân compost 235 
trang trại (chiếm 1,89%), 
6.694 trang trại bán phân 
(chiếm 25,61%), áp dụng 
biện pháp khác có 270 trang 
trại (chiếm 2,17%) và số 
trang trại chưa áp dụng các 
biện pháp xử lý là 781 trang 
trại (chiếm 6,28%).

bảng 2. tỷ lệ áp dụng các biện pháp xLCt chăn nuôi của trang trại và hộ chăn nuôi

Vùng
làm đệm lót

(%)
Xây dựng Biogas

(%)
Ủ phân compost

(%)
Bán phân

(%)
Công nghệ 

khác
(%)

Chưa áp dụng 
xử lý (%)

Trang trại Hộ TT > 
300m3

TT < 
300m3 Hộ TT Hộ TT Hộ TT Hộ TT Hộ

đBSH 2,87 0,76 0,63 32,71 10,77 0,3 11,43 16,43 13,43 0,77 3,19 0,68 12,98

TDMNPB 46,2 2,38 1,71 43,63 2,62 11,26 10,52 82,22 7,09 8,31 1,47 0,78 29,29

BTB&DHMT 0,33 0,01 2,83 18,74 3,02 0,17 0,04 5,43 0,87 0 0 15,63 47,47

Tây Nguyên 0 0,05 0 10,03 1,89 6,94 2,71 14,14 14,82 0 0 27,76 97,4

đNB 0,52 0,07 2,91 28,65 11,58 0,61 0,44 18,6 12,66 2,97 1,87 6,53 11,56

đBSCl 5,09 0,05 0,1 43,61 1,19 0 0,18 60,28 8,91 3,29 8,84 3,1 58,41

Cả nước 6,37 1,08 1,58 30,21 4,08 1,89 6,15 25,61 7,56 2,17 2,46 6,28 37,28

 V (Nguồn: Tổng hợp số liệu báo cáo của 55/63 tỉnh thành, 11/2013)
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2.tình hình phát thải Khí nhà 
Kính trong Lĩnh VựC Chăn 
nuôi CủA Việt nAM

Theo tổ chức liên chính phủ về biến đổi 
khí hậu (ipcc) thì methane (ch4) là chất khí 
gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 21 lần so với 
co2 và N2o, chúng là thủ phạm của sự nóng 
lên toàn cầu. ch4 được sinh ra do sự phân hủy 
các chất hữu cơ bởi vi sinh vật trong điều kiện 
yếm khí. trong các nguồn ch4 do con người 
tạo ra thì ngành nông nghiệp phát thải là lớn 
nhất. Nông nghiệp chiếm khoảng 7% tổng số 
phát thải. trong đó, ch4 từ quá trình lên men 
trong ống tiêu hóa động vật chiếm khoảng 
20%, từ phân gia súc chiếm khoảng 7% tổng 
ch4 thải ra. động vật nhai lại (bò thịt, bò sữa, 
dê, cừu) đóng góp chính vào việc tạo ra ch4 vì 
chúng có dạ dày 4 túi, trong đó dạ cỏ có dung 
tích lớn (khoảng 200 lít), đã xảy ra quá trình lên 
men vi sinh vật. Những chất khí tạo thành nằm 
ở phần trên của dạ cỏ thì co2 và ch4 chiếm tỷ 
trọng lớn nhất. 

ở việt Nam, các nguồn phát thải trong 
chăn nuôi bao gồm phát thải qua hệ tiêu hóa 
của các loài động vật nhai lại và phát thải do 
lượng phân gia súc lớn, gây phát thải khí N2o, 
việc quản lý phân bón cũng ảnh hưởng đến 
việc chuyển đổi nitrat (N) thành N2o, tùy 
thuộc vào lượng nitrat của phân cũng như biện 
pháp bảo quản và xử lý. mặt khác, đất trực tiếp 
và gián tiếp phát thải N2o khi đất được cung 
cấp phân hữu cơ, phân hóa học có nitrat (N) 
vì: kích thích các quá trình vi sinh vật của quá 
trình nitrat hóa và khử nitrat trong đất, tạo ra 
khí thải N2o.

để giảm phát thải khí nhà kính trong chăn 
nuôi, trong những năm gần đây, chính phủ 
việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, chính 
sách giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực 
chăn nuôi, cụ thể như: quyết định số 47/2007/
qđ-ttg ngày 6/4/2007 của Thủ tướng chính 
phủ giao bộ tN&mt và các bộ, ngành, địa 
phương có liên quan thực hiện Nghị định thư 
kyoto và cơ chế phát triển sạch (cdm); quyết 
định số 130/2007/qđ-ttg ngày 2/8/2007 về 
một số cơ chế, chính sách đối với dự án đầu 
tư theo cdm; quyết định số 24/2014/qđ-ttg 
ngày 24/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về 
cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh 
khối ở việt Nam.

đặc biệt, các chính sách hỗ trợ từ chương 
trình dự án khí sinh học (ksh) cho ngành chăn 
nuôi việt Nam, nguồn vốn oda không hoàn 

lại của chính phủ hà lan bắt 
đầu từ 2003 đến 2014 với mức 
hỗ trợ 1,2 triệu đồng/công 
trình cũng đã giúp việt Nam 
giảm phát thải trong chăn 
nuôi. việc áp dụng các công 
trình ksh góp phần giảm 
phát thải từ phân chuồng và 
thay thế phân tổng hợp bằng 
bùn sinh học.

Theo các nhà khoa học, 
xlct chăn nuôi bằng công 
trình ksh được đánh giá là 
giải pháp hữu ích nhằm giảm 
khí thải ch4 và sản xuất năng 
lượng sạch. với trên 500.000 
công trình ksh hiện có trên cả 
nước (336.000 công trình ksh 
thay thế than đun nấu vùng 
đồng bằng và 224.000 công 
trình ksh thay thế củi đun 
nấu vùng miền núi), sản xuất 
ra khoảng 450 triệu m3 khí gas/
năm. Theo thông báo quốc gia 
lần 2 về phương án giảm nhẹ 
khí nhà kính của việt Nam, 
tiềm năng giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính của phương án 
này khoảng 22,6 triệu tấn co2, 
chi phí giảm đối với vùng đồng 
bằng là 4,1 usd/tấn co2, đối 
với miền núi 9,7 usd/tấn co2, 
mang lại giá trị kinh tế khoảng 
1.200 tỷ đồng về chất đốt. do 
đó, khả năng giảm thiểu khí 
phát thải của công trình ksh sẽ 
tăng lên trong tương lai và tầm 
quan trọng của việc tận dụng 
nguồn năng lượng tái tạo này, 
không chỉ nhằm giảm nhiệt 
độ ngày càng nóng lên của 
khí hậu toàn cầu, mà còn giúp 
việt Nam đi theo hướng phát 
triển nền kinh tế có hàm lượng 
các bon thấp và phát triển bền 
vững. mặc dù vậy, phát triển 
ksh tại việt Nam còn gặp một 
số khó khăn vì mức đầu tư cao 
so với khả năng tài chính của 
người nông dân, hỗ trợ của 
nhà nước thấp và phụ thuộc 
nhiều vào quy mô và tính ổn 
định của ngành chăn nuôi.

3. đề xuất Một Số 
giải pháp giảM phát 
thải Khí nhà Kính 
trong Chăn nuôi

Tập huấn, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức: tổ chức 
truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, mạng 
lưới khuyến nông để nâng cao 
nhận thức về tác động chất 
thải chăn nuôi ảnh hưởng đối 
với vấn đề biến đổi khí hậu; 
tập huấn, đào tạo về chuyên 
môn, lồng ghép với đào tạo kỹ 
thuật và phương pháp đánh 
giá mức độ giảm phát thải khí 
nhà kính cho các cán bộ quản 
lý các cấp, các chủ cơ sở chăn 
nuôi; xây dựng các mô hình 
chăn nuôi giảm phát thải khí 
nhà kính (gaph) để làm mẫu 
nhân rộng trên toàn quốc.

Xây dựng cơ chế, chính sách 
và tổ chức quản lý: xây dựng 
cơ sở khoa học và ban hành 
các văn bản kỹ thuật, văn bản 
pháp lý, các văn bản hướng 
dẫn về quản lý liên quan đến 
chăn nuô, quy trình quản lý 
chất thải, kiểm kê, giám sát 
phát thải khí nhà kính; lồng 
ghép các giải pháp giảm phát 
thải khí nhà kính với các 
chương trình phát triển trong 
lĩnh vực chăn nuôi; đẩy mạnh 
các hoạt động khuyến nông 
gắn kết với mục tiêu giảm phát 
thải khí nhà kính trong lĩnh 
vực chăn nuôi. đồng thời, tiếp 
tục đẩy mạnh chương trình 
mục tiêu quốc gia về phát 
triển ksh kèm theo các chính 
sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cơ 
sở chăn nuôi xây dựng công 
trình ksh. 

Thu hút nguồn tài chính: 
huy động và đa dạng nguồn 
tài chính trong triển khai các 
giải pháp giảm phát thải khí 
nhà kính trong lĩnh vực chăn 
nuôi; miễn, giảm thuế, phí đối 
với hoạt động sản xuất năng 
lượng sạch, năng lượng tái 
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tạo từ công trình ksh; Nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, phương tiện, dụng cụ nhập khẩu để sử 
dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận 
chuyển, tái chế, xử lý chất thải; các sản phẩm 
thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi 
trường được Nhà nước trợ giá.

Đẩy mạnh kỹ thuật - công nghệ: Nghiên 
cứu chọn tạo các giống vật nuôi có khả năng 
hấp thụ, năng suất cao và chống chịu với biến 
đổi khí hậu; Nên thay thế các loại gia súc năng 
suất thấp bằng các loại gia súc năng suất cao và 
phương thức cho ăn tốt hơn, giảm tổng lượng 
giảm phát thải trong khi vẫn duy trì hoặc tăng 
cung cấp sản phẩm vật nuôi. điều này bao 
gồm việc thay đổi giống hoặc thực hiện việc 
kế hoạch lai giống. chuyển đổi giống đến môi 
trường phù hợp là một phương án có thể đạt 
cho năng suất cao hơn đối với các tài nguyên 
sẵn có. chuyển đổi từ bò, cừu và dê sang lợn 
và gia cầm có thể giảm phát thải methane, mặc 
dù có thể làm tăng nhu cầu về ngũ cốc. cần có 
thêm nghiên cứu đề hiểu sâu hơn về hậu quả và 
tác động của việc chuyển đổi các loại vật nuôi 
này.

Ngoài ra, cần phổ biến các biện pháp nuôi 
dưỡng phù hợp để hạn chế bài xuất nitơ và 
phốt pho ra môi trường (sản xuất chăn nuôi 
cácbon thấp); phát triển các công nghệ xử lý và 
tái sử dụng chất thải chăn nuôi để giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế và 
giảm phát thải khí nhà kính; Nghiên cứu khả 
năng phát điện từ năng lượng khí sinh học; tái 
phục hồi năng lượng và cải tiến quản lý chất 
thải gia súc; tìm kiến thị trường, đối tác tiềm 
năng để gắn kết thị trường các bon trong nước 
với thị trường các bon thế giới trong mua bán 
tín chỉ phát thảin

TàI LIệU THaM KHảO
 l Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam cho 

khung công ước của Liên Hiệp Quốc và Biến đổi 
khí hậu (ban hành năm 2010).

 l Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 
2020 (Quyết định 10/2008/QĐ-TTg)

 l Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động CDM 
công trình khí sinh học quy mô nhỏ (CDM SSC-
PoA-DD).

 l Báo cáo “Đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ 
nông nghiệp và lâm nghiệp ở Việt Nam, đề xuất 
biện pháp giảm thiểu và kiểm soát của Dự án Tăng 
cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí 
hậu ở Viet Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm 
soát phát thải KNK, Hợp phần Bộ NN&PTNT.

lễ kHỞI độNG Dự ÁN “TRANG Bị kỹ NĂNG 
XANH CHO THANH NIêN HọC NGHỀ”

vừa qua, tổ chức plan 
international tại việt Nam 
(plan) và trung tâm dạy nghề 
cho thanh niên có hoàn cảnh 
khó khăn (reach) đã phối 
hợp tổ chức lễ khởi động dự 
án “trang bị kỹ năng xanh cho 
thanh niên học nghề”. dự án 
diễn ra trong 2 năm với vốn 
đầu tư 3,5 tỷ đồng. dự án sẽ 
đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ 
năng xanh cho 800 học viên của 
các khóa học về buồng phòng 
khách sạn và pha chế, nhằm 
tăng cơ hội tìm việc làm bền 
vững cho các học viên. 

tăng trưởng xanh là một 
nội dung quan trọng của phát 

triển bền vững; đảm bảo quá 
trình tăng trưởng nhanh, hiệu 
quả, đồng thời đóng góp cho 
việc thực hiện chiến lược quốc 
gia về biến đổi khí hậu. tuy 
nhiên, việc thiếu các kỹ năng 
trong lực lượng lao động, đặc 
biệt là kỹ năng xanh, đang cản 
trở bước chuyển biến hướng tới 
nền kinh tế xanh của đất nước. 
Thị trường lao động sẽ đòi hỏi 
người lao động phải được đào 
tạo và trang bị nhiều kỹ năng 
nên việc phát triển và lồng ghép 
các kỹ năng xanh trong chương 
trình đào tạo và dạy nghề nhằm 
đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh 
chung là cần thiết. h.n

THÁI NGuyêN Xây DựNG  
THàNH PHố SINH THÁI

Nhằm hiện thực hóa mục 
tiêu xây dựng thành phố (tp) 
sinh thái, ubNd tp. Thái 
Nguyên đã có cuộc làm việc với 
đại diện cục phát triển đô thị 
- bộ xây dựng, viện kiến trúc 
quy hoạch, viện tăng trưởng 
xanh toàn cầu tại việt Nam 
(gggi).

Theo quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Thái Nguyên, đến năm 2020 
và tầm nhìn 2030 sẽ xây dựng 
Thái Nguyên là tp sinh thái, có 
chức năng tổng hợp bao gồm 
quản lý nhà nước, đào tạo, y tế 
chuyên sâu, khoa học - công 
nghệ, dịch vụ tài chính, ngân 
hàng và thương mại. cụ thể, 
đến năm 2020, Thái Nguyên 
phấn đấu trên 80% khu, cụm 
công nghiệp có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung; 95% rác 
thải sinh hoạt, y tế được xử lý, 
60% nước thải sinh hoạt được 
xử lý đạt tiêu chuẩn b; cường 
độ phát thải khí nhà kính giảm 
ít nhất 8 - 10% so với năm 

2010; môi trường không khí 
tại các đô thị, khu công nghiệp 
được kiểm soát… bên cạnh đó, 
thực hiện tăng trưởng xanh 
với mức độ phát thải cácbon 
giảm dần, tiến tới phát triển 
nền kinh tế xanh, thân thiện 
với môi trường…

tại buổi làm việc, chuyên 
gia của gggi adam Ward 
cho biết, các chương trình, 
kế hoạch ưu tiên về đô thị 
tăng trưởng xanh trong năm 
2015 của gggi tại việt Nam 
tập trung xây dựng các bộ chỉ 
số; thực hiện thí điểm bộ chỉ 
số này tại 3 đô thị của việt 
Nam: tp. Thái Nguyên (Thái 
Nguyên), thị xã điện bàn 
(quảng Nam), tp. trà vinh 
(trà vinh). đồng thời, đề 
nghị ubNd tp cung cấp cho 
những dữ liệu cơ bản về tp. 
Thái Nguyên như: tiềm năng, 
các định hướng phát triển tp, 
động lực chính để thúc đẩy sự 
phát triển xanh… 

 V.n
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Kinh nghiệm xanh hóa nền kinh tế ở châu Âu
Con người khai thác các nguồn tài 
nguyên và chuyển đổi chúng thành 
thực phẩm, các công trình xây dựng, 
đồ nội thất, thiết bị điện tử, quần 
áo… Tuy nhiên, việc khai thác các 
nguồn tài nguyên đã và đang vượt 
quá so với khả năng tái tạo và cung 
cấp của môi trường. Làm thế nào 
chúng ta có thể đảm bảo một cuộc 
sống bền vững cho xã hội? Xanh 
hóa nền kinh tế có thể là một giải 
pháp hữu hiệu.

Khi CáC nền Kinh tế phụ thuộC 
Vào Môi trường

hoạt động của một nền kinh tế phụ thuộc 
vào một loạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
và vật liệu như: gỗ, nước, hoa màu, cá, năng 
lượng, khoáng chất... sự gián đoạn trong việc 
cung cấp các nguyên vật liệu chính có thể làm 
gián đoạn quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến 
tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ. do đó, 
duy trì việc cung cấp nguồn nguyên liệu một 
cách liên tục đồng nghĩa với khai thác triệt để 
nguồn tài nguyên cũng như nguồn nhân lực. 
tuy nhiên, nếu chúng ta làm được điều này thì 
sẽ tác động lớn tới môi trường. vì thế vấn đề 
đặt ra là, chúng ta nên khai thác bao nhiêu để 
không làm tổn hại đến môi trường?

trên thực tế, loài người đã khai thác nhiều 
hơn những gì hành tinh có thể sản xuất hoặc 
bổ sung trong một thời gian nhất định. một số 
nghiên cứu chỉ ra rằng, trong hàng trăm năm 
qua, mức tiêu thụ bình quân trên đầu người 
của vật liệu toàn cầu tăng gấp đôi, trong khi đó 
năng lượng tăng gấp ba lần. và hơn thế nữa, 
hiện nay có hơn 7,2 tỷ người đạt mức tiêu thụ 
trên so với dưới 1,6 tỷ vào năm 1900.

tình trạng khai thác và cách con người sử 
dụng nguồn tài nguyên đã và đang giảm khả 
năng tự hồi phục của trái đất như việc đánh bắt 
quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến nguồn cá toàn cầu. 
Nhiều cộng đồng ven biển trước đây phụ thuộc 
vào thủy sản đã chuyển hướng đầu tư sang các 
lĩnh vực khác (du lịch) bởi nếu không đa dạng 
hóa nền kinh tế, người dân sẽ phải đối mặt với 
nhiều khó khăn.

mặt khác, các hoạt động 
kinh tế đã và đang gây ra một 
loạt các tác động tiêu cực tới 
môi trường và xã hội. ô nhiễm 
không khí, quá trình axit hóa 
các hệ sinh thái, mất đa dạng 
sinh học và biến đổi khí hậu là 
những vấn đề môi trường ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới chất 
lượng cuộc sống con người.

xAnh hóA nền 
Kinh tế Và Sử 
Dụngnguồn tài 
nguyên Một CáCh 
hiệu quả

để bvmt và duy trì được 
lợi ích mà nguồn tài nguyên 
mang lại, con người cần phải 
giảm số lượng vật liệu tiêu thụ. 
điều này đòi hỏi phải thay đổi 
cách thức sản xuất hàng hóa, 
dịch vụ và tiêu thụ nguồn 
nguyên liệu. hay nói cách 
khác, chúng ta cần phải hướng 
tới xanh hóa nền kinh tế.

“xanh hóa nền kinh tế” 
hay "kinh tế xanh" là thuật 
ngữ thường dùng để chỉ một 
nền kinh tế mà trong đó các 
phương thức sản xuất và tiêu 
thụ được kết hợp hài hòa cùng 
với sự phát triển bền vững 
của xã hội và môi trường. Nói 
cách khác, cộng đồng sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên, 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
trong một xã hội ổn định,bền 
vững, đồng thời hệ sinh thái tự 
nhiên được duy trì một cách 
hiệu quả.

liên minh châu âu (eu) 
đã thông qua mục tiêu chiến 
lược cũng như các chương 
trình hành động cụ thể để 
hướng tới một nền kinh tế 
bền vững hơn. Theo đó, mục 
tiêu của eu đến năm 2020 
là mở rộng sự tăng trưởng 
một cách thông minh, bền 
vững và toàn diện, tập trung 

tạocông ăn việc làm, giáo dục 
và nghiên cứu, đồng thời trở 
thành một nền kinh tế ít phát 
thải các bon, kết hợp hài hòa 
với các mục tiêu khí hậu và 
năng lượng khác.

Theo đó, một loạt các sáng 
kiến được đưa ra, trong đó, 
“châu âu sử dụng tài nguyên 
hiệu quả” đóng một vai trò 
trung tâm trong chính sách 
của eu trong lĩnh vực này. 
một loạt các chính sách về 
pháp luật cũng được thực thi 
để hỗ trợ hiệu quả cho việc 
thực hiện các mục tiêu trên.
cụ thể, eu cần phải sản xuất 
và tiêu thụ theo hướng tối ưu 
hóa năng suất của tất cả các 
nguồn nguyên nhiên liệu, tạo 
ra được hệ thống sản xuất mà 
sinh ra ít chất thải hơn hoặc 
cần ít nguồn nguyên liệu đầu 
vào hơn.

nhìn nhận Một 
CáCh toàn Diện

Theo kinh nghiệm của 
châu âu, chúng ta cũng cần 
phải xem xét trên toàn bộ hệ 
thống, bao gồm tất cả các quá 
trình và cơ sở hạ tầng có mối 
liên hệ chặt chẽ với nguồn tài 
nguyên hay hoạt động sản 
xuất con người. ví dụ như, hệ 
thống năng lượng sẽ bao gồm 
các loại năng lượng chúng 
ta sử dụng (than đá, gió, 
mặt trời, dầu, khí đốt thiên 
nhiên...), cách chúng ta khai 
thác hoặc tạo ra năng lượng 
này (tua bin gió, giếng dầu, khí 
đá phiến…), lĩnh vực sử dụng 
(công nghiệp, giao thông, hệ 
thống sưởi…) và cách phân 
phối nguồn năng lượng tạo 
ra. đồng thời, các vấn đề khác 
như các nguồn tài nguyên đất 
và nước liên quan đến việc sử 
dụng và sản xuất năng lượng 
cũng cần được quan tâm.
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tối ưu hóA nguồn nguyên Liệu 
đầu Vào

để sản xuất một loại hàng hóa hay dịch 
vụ, chúng ta nhất thiết phải có nguyên liệu đầu 
vào. ví dụ, để sản xuất các loại hoa màu, ngoài 
sức lao động, người nông dân cần đất, ngũ cốc, 
nước, mặt trời (năng lượng), các công cụ, và 
trong nông nghiệp hiện đại thì có thêm phân 
bón, thuốc trừ sâu và các công cụ tiên tiến hơn. 
hay, để sản xuất các thiết bị điện tử, nguyên liệu 
sẽ là năng lượng, nước, đất đai, vi khoáng, kim 
loại, thủy tinh, nhựa, đất hiếm, nghiên cứu…

tại eu, hầu hết các nguyên liệu được sử 
dụng trong sản xuất được khai thác nằm trong 
khu vực. Năm 2011, 15,6 tấn nguyên liệu đầu 
vào đã được sử dụng cho mỗi người tại eu, 
trong đó 12,4 tấn là các vật liệu được khai thác 
trong khu vực, số còn lại là được nhập khẩu. 
việc tiêu thụ vật liệu cũng khác nhau đáng kể 
giữa các quốc gia. ví dụ, người phần lan tiêu 
thụ hơn 30 tấn/người, trong khi người malta 
chỉ tiêu thụ 5 tấn/người (năm 2011).

so với các thập kỷ trước đó,trong thập 
kỷ vừa qua, nền kinh tế eu tạo ra nhiều sản 
phẩm trên mỗi đơn vị của nguyên liệu đầu vào 
(khoáng sản, kim loại…) hơn. ví dụ, bằng cách 
sử dụng cùng số lượng kim loại, nền kinh tế sản 
xuất được các sản phẩm có giá trị hơn các sản 
phẩm trước đó, như điện thoại di động, máy 
tính xách tay…hiệu suất sử dụng nguyên liệu 
tại eu tăng khoảng 20%: từ 1,34 eur lên 1.60 
eur/kg vật liệu từ năm 2000 - 2011. Nền kinh 
tế đã tăng trưởng 16,5% trong giai đoạn này.

một số nước châu âu sử dụng nguồn tài 
nguyên tương đối hiệu quả. Năm 2011, Thụy 
sĩ, anh và lúc-xăm-bua đã tăng thêm 3 eur/
kg nguyên liệu, trong khi bulgaria, romania 
và latvia tăng thêm 0,5 eur/kg. Năng suất 
sử dụng tài nguyên được liên kết chặt chẽ với 
cơ cấu kinh tế của các quốc gia, trong đó, các 
ngành liên quan đến dịch vụ, công nghệ và tái 
chế giúp thúc đẩy năng suất sử dụng tài nguyên.

hướng tới “nền Kinh tế tròn”
quy trình sản xuất và tiêu dùng không chỉ 

mang lại hàng hóa và dịch vụ, mà còn sản sinh 
cả chất thải. đó có thể là các chất ô nhiễm thải 
vào môi trường, hay một phần của vật liệu chưa 
được sử dụng (gỗ hoặc kim loại), hoặc thức ăn 
không được tiêu thụ. một số chất thải được 
tái chế hoặc tái sử dụng, còn lại được chuyển 
đến bãi rác, bãi chôn lấp hoặc lò đốt. Như vậy, 
nguồn tài nguyên ngoài được sử dụng để tạo ra 

hàng hóa và dịch vụ, phần còn 
lại nếu không được tận dụng 
thì có nguy cơ cao gây ra các 
vấn đề về môi trường.

Người châu âu tạo ra 
trung bình khoảng 4,5 tấn 
chất thải/người (năm 2010). 
khoảng một nửa số tiền của 
lượng rác thải này được thu lại 
khi tận dụng chúng vào quá 
trình sản xuất.

Thuật ngữ "nền kinh tế 
tròn” hứa hẹn mang lại một 
hệ thống sản xuất và tiêu dùng 
mà tạo ra rác thải ít nhất có 
thể, trong đó rác thải được tái 
chế một cách hiệu quả. Nếu 
như lý tưởng hóa, gần như 
tất cả mọi thứ sẽ được tái sử 
dụng, tái chế hoặc thu hồi để 
sản xuất ra sản phẩm khác. để 
được mục tiêu trên, cần thiết 
kế lại các sản phẩm và quy 
trình sản xuất để giảm thiểu 
lãng phí và biến phần chưa sử 
dụng của quá trình này làm 
nguồn nguyên liệu cho một 
quá trình sản xuất khác.

 trách nhiệm của nhà sản 
xuất và người tiêu dùng 

trong quá trình xây dựng 
nền kinh tế xanh, người tiêu 
dùng và nhà sản xuất đóng vai 
trò quan trọng tương đương 
nhau. bởi, quá trình sản xuất 
nhằm đáp ứng những nhu cầu 
của khách hàng. Ngoài việc sở 
hữu các sản phẩm tiêu dùng, cái 
mà khách hàng thực sự hưởng 
lợi chính là các dịch vụ do sản 
phẩm mang lại. Ngày càng có 
nhiều công ty áp dụng phương 
pháp tiếp cận kinh doanh “tiêu 

dùng hợp tác”. trong đó, người 
tiêu dùng được đáp ứng các 
nhu cầu, dịch vụ và tiện ích 
một cách thực sự. để đạt được 
điều này, nhà sản xuất phải đưa 
ra một cách tiếp cận mới về 
maketing và thiết kế sản phẩm 
- theo đó ít tập trung vào việc 
bán hàng mà chuyển hướng 
sang việc tạo ra các sản phẩm 
có giá trị sử dụng lâu dài và tái 
sử dụng được.

internet và các phương 
tiện truyền thông xã hội là 
phương tiện giúp chocon 
người dễ dàng tìm kiếm và sử 
dụng các dịch vụ đi kèm với 
các sản phẩm tiêu dùng. con 
người không còn bị giới hạn 
bởi không gian như trước, từ 
việc mượn dụng cụ, thuê xe 
hay thiết bị điện tử. Ngày nay, 
ở một số nước eu, người ta có 
thể mượn quần áo tại các “thư 
viện quần áo”.

bất kỳ biện pháp nào giúp 
giảm tốc độ khai thác nguồn 
tài nguyên và giảm lượng chất 
thải, hoặc để thúc đẩy năng 
suất nguồn tài nguyên, tái chế 
và tái sử dụng thì đều hữu ích 
trong việc làm giảm áp lực đối 
với môi trường và tăng cường 
năng lực của hệ sinh thái. 
môi trường càng lành mạnh, 
chất lượng cuộc sống của loài 
người sẽ ngày càng được đảm 
bảo và phát triển bền vững 
hơn. do vậy, kinh tế xanh là 
một hướng đi đúng đắn nếu 
các quốc gia muốn phát triển 
toàn diện và bền vững.

Lưu trAng (Theo EEA)

 V Xanh hóa nền kinh tế giúp chúng ta có một cuộc sống ổn 
định, bền vững và khỏe mạnh hơn
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Một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả 
tính toán chỉ số chất lượng nước sông

pgS.tS. trịnh thị thAnh
Cái Anh tú
Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Thực tế cho thấy, để áp dụng có hiệu quả công cụ xác định chỉ số chất lượng nước sông (Water 
Quality Index- WQI) cần tiếp tục hoàn thiện và phát triên trong điều kiện cụ thể của mỗi dòng 
sông. Nghiên cứu đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả tính toán chỉ số chất 
lượng nước sông WQI. Các cơ sở để lựa chọn thông số, xác định trọng số mức quan trọng của 
các thông số chất lượng nước để tính toán chỉ số WQI đã được đưa ra. 

Application of effective 
tools in determining water 
quality index (WQI) should 

be improved and tailored to suit 
specific conditions of each river. This 
study provides some suggestions 
to improve the computational 
efficiency of WQI. The basis 
for selecting parameters and 
determining the weighted points 
of water quality parameters to 
calculate the index WQI was given.

i. đặt Vấn đề

chỉ số chất lượng nước Wqi là chỉ số tổ 
hợp được tính toán từ các thông số chất lượng 
nước thông qua công thức toán học. Wqi dùng 
để mô tả định lượng về chất lượng nước và được 
biểu diễn qua thang điểm quy định với mức 
phân chia khác nhau về chất lượng nguồn nước 
mặt. đã có nhiều quốc gia (hoa kỳ, canađa, 
ấn độ...) trong đó có việt Nam đã và đang sử 
dụng Wqi như là công cụ hữu hiệu nhằm thực 
hiện việc phân vùng chất lượng nước mặt theo 
không gian và thời gian... 

để sử dụng công cụ Wqi có hiệu quả và 
theo quy định chung, tổng cục môi trường đã 
ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính toán 
chỉ số chất lượng nước theo quyết định số 879/
qđ-tcmt ngày 1/7/2011. hướng dẫn này đã 

góp phần rất nhiều trong hoạt 
động quản lý lưu vực thông 
qua việc phân tích, đánh giá và 
xếp hạng mức độ chất lượng 
nguồn nước mặt ở việt Nam 
theo 5 thang: chất lượng tốt, 
nước không bị ô nhiễm, nước 
bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm 
nặng, nước bị ô nhiễm rất 
nặng. 

Thực tế cho thấy, để áp 
dụng có hiệu quả công cụ này 
vẫn cần tiếp tục hoàn thiện và 
phát triên trong điều kiện cụ 
thể của mỗi dòng sông.

ii. đối tượng Và 
phương pháp 
nghiên Cứu

đối tượng nghiên cứu
đối tượng nghiên cứu là: 

phương pháp tính toán chỉ số 
chất lượng nước sông Wqi

phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực 

hiện theo các phương pháp 
nghiên cứu chính như sau:

- Thu thập, thừa kế có 
chọn lọc các nghiên cứu có 
liên quan về sử dụng công cụ 
tính toán chỉ số chất lượng 
nước Wqi.

- so sánh, tổng hợp các số 
liệu và thông tin số liệu về quan 
trắc chất lượng nước sông

iii. Kết quả nghiên 
Cứu Và thảo Luận

một số đề xuất nhằm cải 
thiện hiệu quả tính toán chỉ số 
chất lượng nước sông Wqi.

để góp phần cải thiện 
hiệu quả tính toán chỉ số chất 
lượng nước sông Wqi một số 
đề xuất được đưa ra là:

a) Bỏ thông số độ đục và 
pH trong danh mục các thông 
số tính toán WQI 

Theo các nguyên cứu 
trước đây cho thấy không nên 
lựa chọn quá nhiều thông số 
đại diện để tính Wqi. việc 
sử dụng quá nhiều thông số 
không vượt quá giới hạn cho 
phép sẽ làm tăng giá trị Wqi 
và làm tăng tính che khuất của 
Wqi và chỉ nên sử dụng từ 8 - 
11 thông số.

ở việt Nam, đã có nhiều 
nghiên cứu và hướng dẫn 
đưa ra các thông số đại diện 
cho môi trường nước mặt 
cần giám sát. đáng lưu ý là 2 
nghiên cứu gần đây của bộ 
tN&mt đã thực hiện có liên 
quan trực tiếp về vấn đề này, 
cụ thể là ” nhiệm vụ “điều tra, 
khảo sát, xây dựng các bộ tiêu 
chí khoanh vùng ô nhiễm và 
đề xuất dự án xây dựng bản 
đồ ô nhiễm trên phạm vi toàn 
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quốc do cục kiểm soát ô nhiễm môi trường, 
tổng cục môi trường thực hiện, 2010. Nghiên 
cứu đã đưa ra 6 thông số: tss, cod, N tổng , p 
tổng, coliform và as hay pb đại diện cho môi 
trường nước mặt cần giám sát /2/.

Năm 2011, trung tâm quan trắc môi 
trường, tổng cục môi trường ban hành “sổ tay 
hướng dẫn kỹ thuật tính toán Wqi”. Nghiên 
cứu đưa ra 9 thông số: ph, tss, độ đục, cod, 
bod, do, Nh4

+, po4
3-, coliform đại diện cho 

môi trường nước mặt cần giám sát. 
trong quá trình thực hiện nghiên cứu, 

chúng tôi có đề xuất cụ thể về lựa chọn các 
thông số đại diện để tính Wq như sau:

- 2 thông số độ đục và ph không phù hợp 
khi tính toán Wqi với các lý do chính như 
sau: 

+ loại bỏ độ đục khi tính toán Wqi do 
tss và độ đục có liên quan rất mật thiết: độ 
đục và tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng (tss) 
đều thể hiện về mức độ khác nhau của các 
chất rắn lơ lửng trong nước. bên cạnh đó, 
trong qcvN 08/2008 btNmt (quy chuẩn 
áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng 
của nguồn nước mặt) chỉ có quy định đối với 
thông số tss.

+ loại bỏ ph trong tính toán Wqi với lý 
do đồng quan điểm với nghiên cứu trước đây 
đã đưa ra: ph để đánh giá phân loại tổng hợp 
của nhiều thông số theo chỉ tiêu tổng hợp thì 
không phù hợp, vì thước đo của đại đa số các 
thông số khác đều là đánh giá có dạng tuyến 
tính. mặt khác thông thường phần lớn các 
nguồn nước đã được xếp loại là nguồn a hay 
nguồn b đều đã thỏa mãn các giá trị ph theo 
quy chuẩn.

đề xuất loại bỏ 2 thông số độ đục và ph 
trong tính toán Wqi của nghiên cứu phù hợp 
với một số công trình nghiên cứu trước đây.

b) Lưu giữ thông số DO trong danh mục 
các thông số tính toán WQI: 

đã có nghiên cứu cho rằng nên loại bỏ 
do ra tính toán Wqi /2/, tuy nhiên theo 
quan điểm của chúng tôi vẫn cần giữ lại thông 
số này với các lý do chính như sau: do là yếu 
tố quan trọng với đời sống động vật thủy sinh, 
góp phần quan trọng vào việc cân bằng hệ 
sinh thái thủy vực và quá trình tự làm sạch 
thủy vực. Ngoài ra, thực tế, cho thấy, kết quả 
quan trắc có hệ thống liên tục trong nhiều 
thời gian gần đây đã thể hiện cho thấy không 
ít đoạn sông của các dòng sông trong các lưu 
vực khác nhau đã ở mức giá trị thấp, thậm chí 

< 2 mg/l (một số sông thuộc 
lưu vực sông Nhuệ - sông 
đáy, sông cầu). 

đề xuất giữ thông số do 
trong tính toán Wqi của 
nghiên cứu phù hợp với một 
số công trình nghiên cứu 
trước đây.

c) Bổ sung thông số môi 
trường nước trong tính toán 
WQI 

các tiêu chí sử dụng 
để lựa chọn thông số môi 
trường nước trong việc tính 
toán chất lượng nước theo 
phương pháp Wqi đã được 
tóm tắt như sau: các thông số 
môi trường nước phải có mặt 
vào các nhóm: hàm lượng 
oxy, phú dưỡng, yếu tố sức 
khỏe, đặc tính vật lý và chất 
rắn lơ lửng; các thông số môi 
trường nước phải có trong 
các mạng lưới quan trắc môi 
trường nước; tần suất xuất 
hiện trong các chương trình 
quan trắc.

tuy nhiên, khi áp dụng 
phương pháp tính toán Wqi 
vào thực tế cho thấy, do việc 
đưa các tiêu chí nêu trên chưa 
cụ thể nên đã gây ra những 
khó khăn nhất định khi thực 
hiện.

để khắc phục điều này, 
quan điểm của nghiên cứu 
đưa ra khi áp dụng tính 
toán Wqi cần sử dụng 2 loại 

thông số môi trường nước để 
tính toán là:

Nhóm 1: Nhìn chung các 
thông số môi trường nước 
đưa ra trong “sổ tay hướng 
dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số 
chất lượng nước” ngoại trừ 2 
thông số “độ đục”, ph còn lại 
7 thông số : cod, bod, do, 
tss, Nh4

+, po4
3-, coliform 

thuộc nhóm này. các thông 
số này là yêu cầu bắt buộc lựa 
chọn đối với tất cả các dòng 
sông, các lưu vực khi thực 
hiện tính toán chỉ số Wqi. 

Nhóm 2: các thông số gây 
ô nhiễm (dầu mỡ, phenols, 
hóa chất bảo vệ thực vật, 
cyanide, kim loại nặng (as, 
cd, cr, pb, hg, Zn, cu và 
Ni). các thông số này không 
thuộc nhóm 1.

trong nhiều trường hợp 
nếu chỉ chọn nhóm thông 
số 1 là chưa đủ để thể hiện 
đúng về Wqi mà cần phải 
lựa chọn bổ sung các thông 
số từ nhóm thông số 2. việc 
lựa chọn các thông số trong 
nhóm 2 để tính toán Wqi 
không cố định và giống nhau 
đối với tất cả dòng sông mà 
tùy thuộc vào đặc điểm ô 
nhiễm cụ thể của dòng sông 
đó.

ví dụ, kết quả quan trắc 
2014 đã xác định một số 
thông số nhóm 2 với tần suất 

bảng 1. đề xuất sử dụng các thông số đặc trưng ô nhiễm 
để tính toán Wqi tại một số dòng sông

Tên sông
Nhóm 2 - Thông số đặc 

trưng ô nhiễm cho dòng 
sông

Nhóm 2 - Thông số đặc trưng 
ô nhiễm sử dụng để tính 

toán WqI
Sông Cầu, Sông Thái 
Bình, sông Đà, sông 
Mã

NO2
-, Fe (*) NO2

-

Sông Nhuệ, sông Đáy Fe (*)
Sông Tiền, sông Hậu Dầu mỡ Dầu mỡ
Sông Sài Gòn, sông 
Đồng Nai NO2

-, Fe, dầu mỡ NO2
-, dầu mỡ

Sông Vũ Gia, Thu Bồn Hg, dầu mỡ Hg, dầu mỡ
 V (*) Không lựa chọn trong tính toán WQI vì Fe không phải là 

kim loại nặng độc hại cao và có thể xử lý dễ dàng
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xuất hiện trong chương trình quan trắc tối 
thiểu chiếm 10% được đề xuất sử dụng để 
tính toán Wqi tại một số dóng sông (bảng 1).

bên cạnh yếu tố có giá trị cao hơn tiêu 
chuẩn cho phép thì đa phần các thông số 
thuộc nhóm 2 còn là những chất gây nguy 
hại cho đời sống sinh vật. ở đây, yếu tố tần 
suất xuất hiện các thông số gây ô nhiễm trong 
chương trình quan trắc theo nghiên cứu đề 
xuất tối thiểu chiếm 10%. hay nói cách khác, 
các thông số từ nhóm thông số 2 sử dụng để 
tính toán Wqi khi tần suất xuất hiện trong 
chương trình quan trắc tối thiểu chiếm 10%. 

d) Bổ sung việc cho trọng số các thông số 
chất lượng nước khi tính toán WQI 

trong sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tính 
toán chỉ số chất lượng nước theo quyết định 
số 879/qđ-tcmt ngày 1/7/2011 chưa xem 
xét đến trọng số thể hiện mức độ quan trọng 
của thông số đến chất lượng nước sông. cụ 
thể khi áp dụng đối với các dòng sông trong 
cả nước với mục đích sử dụng khác nhau, 
cả 9 thông số môi trường nước đưa ra trong 
hướng dẫn đều có mức quan trọng như nhau.

tuy nhiên, trong thực tế, mức độ quan 
trọng của các thông số môi trường nước sẽ 
phụ thuộc rất nhiều vào mục đích sử dụng 
nguồn nước. hay nói một cách khác trọng số 
để tính toán các dòng sông cụ thể sẽ không 
giống nhau. 

để đưa trọng số thể hiện mức độ quan 
trọng của thông số chất lượng nước sông vào 
tính toán Wqi thường được thực hiện bằng 
phương pháp lấy ý kiến của các chuyên gia có 
chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý chất 
lượng nguồn nước mặt.

ví dụ, trọng số thông số tổng coliform 
khi tính toán Wqi cho các dòng sông cụ thể: 
sông đáy, sông Nhuệ và sông tô lịch, sông 
kim Ngưu (thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông 
đáy). do mục đích sử dụng nước của các sông 
này khác biệt nhiều (sông đáy - mục đích sử 
dụng cao nhất là cấp nước sinh hoạt, sông 
Nhuệ - cấp nước tưới tiêu, sông tô lịch, sông 
kim Ngưu - chứa nước thải) nên trọng số thể 
hiện mức độ quan trọng của thông số này tại 
sông đáy sẽ cao hơn tại sông Nhuệ và cao hơn 
nhiều so với sông tô lịch, sông kim Ngưu. 
điều này cũng có thể nhận thấy rõ qua việc 
tham khảo ý kiến của 40 chuyên gia về cho 
trọng số theo 3 mức (mức quan trọng nhất 
là 1, trung bình là 2 và mức độ quan trọng ít 
nhất là 3) cho các thông số môi trường nước 

bảng 2. trọng số (*) đối với các thông số môi trường nước 
sông theo các trường hợp khác nhau

Thông số Sông Nhuệ Sông đáy Sông Tô lịch,  
sông kim Ngưu

pH 3 2 2
TSS 3 2 3
DO 2 3 2

COD 1 1 1
BOD 1 1 1
NH4

+ 2 2 3
PO4

3- 2 2 3
Tổng coliform 2 1 3

 V Đề xuất này của nghiên cứu phù hợp với quan điểm của 
một số nghiên cứu trước đây tại Việt Nam.

(Nhóm các chỉ số chất lượng 
nước cơ bản) khi tính toán 
Wqi đối với các dòng sông 
cụ thể thuộc lưu vực sông 
Nhuệ - sông đáy (bảng 2).

Lựa chọn phù hợp mức 
phân hạng QCVN 08/2008 
BTNMT để so sánh

mối quốc gia đều đưa ra 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quy 
định đối với chất lượng nước 
cho các mục đích sử dụng 
khác nhau, ví dụ: tại ấn độ, 
5 loại chất lượng nước đã 
được chỉ định trên cơ sở các 
yêu cầu chất lượng nước cho 
việc sử dụng cụ thể: loại a sử 
dụng như nguồn nước uống 
mà không cần xử lý; loại b 
sử dụng để tắm; loại c để sử 
dụng như nguồn nước uống 
nhưng cần xử lý (bao gồm cả 
khử trùng); loại d để duy trì 
đời sống thủy sinh; loại e sử 
dụng cho việc tưới tiêu, làm 
mát công nghiệp. 

riêng hoa kỳ, mục đích 
chất lượng nước lại được quy 
định cụ thể tại mỗi bang/ tiểu 
bang như tiểu bang columbi: 
chất lượng nước sông được 
phân theo 5 mục đích sử 
dụng khác nhau (cung cấp 
cấp nước sinh hoạt, phục vụ 
các hoạt động giải trí nước, 
nơi sinh sống cá thương 
phẩm, môi trường sống thủy 
sinh, tưới cây).

qcvN 08/2008 btNmt 
đã phân hạng 4 mức chất 
lượng nước mặt, trong đó có 
nước sông theo mục đích sử 
dụng khác nhau. đây cũng là 
cơ sở để so sánh khi tính toán 
chỉ số Wqi. do hiện nay chưa 
có quy hoạch phân đoạn chất 
lượng nước sông theo mục 
đích sử dụng (Ngoài trừ sông 
đồng Nai mới có nghiên cứu 
bước đầu về vấn đề này) do 
vậy, thông thường khi tính 
toán Wqi đối với các dòng 
sông vẫn thường sử dụng 2 
loại a2 và b1. điều này phần 
nào gây khó khăn khi sử 
dụng để đánh giá chất lượng 
nước.

Nghiên cứu đề xuất: 
Nghiên cứu tính toán Wqi 
trong một dòng sông cụ thể 
cần thiết lựa chọn mục đích 
sử dụng cao nhất của dòng 
sông để làm cơ sở so sánh. tất 
cả các dòng chảy trong lưu 
vực cần dần được chỉ định 
cho các mục tiêu sử dụng. 
khi một con sông có nhiều 
mục đích sử dụng, quyết 
định mục tiêu chất lượng sẽ 
được quy định đối với mục 
tiêu sử dụng cao nhất (có 
chất lượng tốt nhất) yêu cầu 
sử dụng khắt khe nhất. mục 
tiêu sử dụng nước được quy 
định cho mỗi nguồn, mỗi 
đoạn sông cụ thể và không 
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thể thay đổi hoặc loại bỏ một cách tùy 
tiện. trong tương lai, nếu mục tiêu sử 
dụng nước có thay đổi, yêu cầu về quản 
lý môi trường đưa ra ở đây là chỉ theo 
hướng có chất lượng cao hơn. điều này 
đồng nghĩa với yêu cầu đòi hỏi phải có 
các tiêu chí nghiêm ngặt hơn nhằm cải 
thiện chất lượng nước. 

ví dụ, giai đoạn trước mắt, nước 
sông Nhuệ cung cấp tưới tiêu là chính, 
đây cũng có thể coi là mục đích cao nhất 
của sông Nhuệ nên lựa chọn là loại b1, 
qcvN 08/2008 btNmt. tuy nhiên, khi 
tính toán Wqi đối với sông đáy, do mục 
đích cao nhất là cấp nguồn nước sinh 
hoạt nên lựa chọn là loại a2, qcvN 

bên cạnh đó, sau khoảng thời gian 
theo chu kỳ (có thể từ 3 đến 5 năm), tùy 
thuộc vào quy hoạch sử dụng nguồn nước 
và các yếu tố khác có liện quan sẽ tiến hành 
rà soát, xác định mục đích sử dụng nguồn 
nước. khoảng thời gian cụ thể sẽ do cơ 

quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường và các đơn 
vị có chức năng liên quan 
phối hợp quy định.

iV. Kết Luận
1. hai nhóm thông số 

được lựa chọn để tính toán 
chỉ số Wqi 

các thông số nhóm 1 
bao gồm 7 thông số: cod, 
bod, do, tss, Nh4

+, po4
3-

, coliform là yêu cầu bắt 
buộc lựa chọn đối với tất cả 
các dòng sông khi thực hiện 
tính số Wqi. 

việc lựa chọn các thông 
số trong nhóm 2 để tính 
toán Wqi không cố định 
và giống nhau đối với tất cả 
dòng sông mà tùy thuộc vào 
đặc điểm ô nhiễm cụ thể của 

dòng sông đó.
2. cần thiết xác định 

trọng số thể hiện mức độ 
quan trọng của các thông số 
môi trường nước khi tính 
toán chỉ số Wqi. mức độ 
quan trọng của các thông 
số môi trường nước phụ 
thuộc vào mục đích sử dụng 
nguồn nước.

V. Kiến nghị
tất cả các dòng chảy 

trong lưu vực cần dần được 
chỉ định cho các mục tiêu sử 
dụng. khi nghiên cứu khi 
tính toán Wqi trong một 
dòng sông cụ thể cần thiết 
lựa chọn mục đích sử dụng 
cao nhât của dòng sông để 
làm cơ sở so sánh chất lượng 
nướcn

TàI LIệU THaM KHảO
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SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT ĐA THỜI NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN 
ĐÔ THỊ HÓA CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHỤC VỤ  
QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

đặng trung tú 
Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT
trương quAng hải, nguyễn thị thu hà, nguyễn thị MAi ngân 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

TP. Đà Nẵng đang trong tiến trình xây dựng quy hoạch BVMT hướng tới hình 
ảnh TP “thân thiện với môi trường”. Nhằm xây dựng cơ sở khoa học phục vụ 
công tác quy hoạch môi trường TP, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác 
định sự phát triển và biến động không gian của đô thị Đà Nẵng từ năm 1990 
- 2015 sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT đa thời. Bằng phương pháp phân loại có 
kiểm định dựa vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất của TP năm 2010, biến động 
không gian đô thị và các hợp phần của đô thị trong 6 quận nội thành qua thời 
gian đã được làm rõ. Cụ thể, khu vực nghiên cứu đã mở rộng từ 4.485 ha (năm 
1990) lên 8.634 ha (năm 2014), không gian đô thị chuyển từ phát triển ở các 
quận phía bắc như Liên Chiểu, Thanh Khê ở thập kỷ 90 sang phát triển mạnh ở 
các quận phía nam trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy sự chuyển đổi 
mạnh mẽ từ diện tích cây xanh sang diện tích nhà ở và đất xây dựng, đặc biệt là 
vào giai đoạn 2005 - 2010. Theo đó, diện tích không gian xanh trên đầu người 
của TP đã và đang suy giảm nhanh trong thời gian qua, từ 39 m2/người (2005) 
xuống còn 15,36 m2/người (2014). 

i. Mở đầu
luật bvmt năm 2014, tại điều 9, khoản 1 quy 

định một nội dung cơ bản của quy hoạch bvmt 
là " đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo xu thế 
diễn biến môi trường..."; điều này được hiểu rằng 
để có cơ sở khoa học cho quy hoạch bvmt cần 
phải nghiên cứu sự biến động của các thành phần 
môi trường, các dạng tài nguyên theo không gian 
và thời gian phát triển đô thị, từ đó dự báo xu thế 
diễn biến môi trường trong kỳ quy hoạch nhằm đưa 
ra phương án quy hoạch tốt nhất và giải pháp đáp 
ứng chính xác. có nhiều phương pháp khác nhau 
để thực hiện nhiệm vụ, trong đó phương pháp viễn 
thám - gis là công cụ chủ đạo. 

đà Nẵng là tp trực thuộc trung ương, trong 
thời kỳ đổi mới có tốc độ phát triển rất nhanh, từ 
một đô thị nhỏ bé trước kia của tỉnh quảng Nam, 
ngày nay đã trở thành tp công nghiệp, hiện đại với 
cơ sở hạ tầng đô thị khang trang, nằm trong tốp 
đầu của cả nước. tuy nhiên, trong quá trình phát 
triển, việc khai thác quá mức các dạng tài nguyên 
đất, nước, rừng... đã làm nảy sinh những vấn đề môi 
trường bức xúc, biểu hiện ở các chỉ số như tỷ lệ diện 
tích cây xanh, diện tích mặt nước, mức độ bê tông 

Da Nang is developing environmental 
protection planning toward an 
environmentally friendly city. To provide 

scientific foundation for environmental 
protection planning, this study is conducted with 
an objective of identifying spacial development 
and change in Da Nang from 1990 to 2015, 
using LANDSATE real time sattelite images. 
Using reviewed classification and land use 
maps of the city of 2010 data, spacial changes 
in the cities and its suburbs have been clarified. 
Specifically, a scope of the study has expanded 
from 4,485 ha (1990) to 8,643 ha (2014). Urban 
space development has changed from focusing 
on northern districts such as Lien Chieu and 
Thanh Khe in 1990s to sourthern districts in 
recent years. The study shows that tree areas 
have been converted to house and building, 
especially in period 2005-2010. As a result, 
an green area per capita has been decreased 
rapidly recently from 39 m2/capita (2005) to 
15.36 m2/capita (2014).
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hóa, thay đổi trường nhiệt độ mặt đất..., có thể 
cản trở sự phát triển bền vững của chính thành 
phố này. Nghiên cứu diễn biến tN&mt theo 
không gian đô thị nhằm theo dõi biến động 
không gian của hệ sinh thái đô thị, kiến trúc 
tp qua từng giai đoạn là một trong những giải 
pháp quan trọng giúp cho công tác quản lý đô 
thị có hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài theo 
quy hoạch môi trường tp.

viễn thám là một công cụ mạnh và hiện 
đại, cung cấp các dữ liệu không gian tổng 
quan và đa thời gian đã được ứng dụng nhiều 
trên thế giới như masek et al. (1998); usgs 
(1999); Zhang and guindon (2005); milos et 
al. (2012)... ở việt Nam, sử dụng viễn thám 
để nghiên cứu quá trình đô thị hóa và các ảnh 
hưởng của chúng đến môi trường đô thị đã 
được tiến hành trong một số nghiên cứu tập 
trung tại các tp. hà Nội (phạm Ngọc đăng và 
nnk, 2000; phạm bách việt, 2008) và tp. hồ 
chí minh (trần Thị vân và nnk, 2011a,b). bài 
viết tập trung phân tích sự chuyển đổi từ diện 
tích lớp phủ thực vật sang diện tích bề mặt bê 
tông hóa trong quá trình mở rộng đô thị 25 
năm qua nhằm tạo dựng căn cứ thực tiễn cho 
quy hoạch bvmt tp. đà Nẵng để đề xuất các 
giải pháp không gian môi trường phù hợp cho 
tp, hướng tới phát triển đà Nẵng “tp thân 
thiện với môi trường”.

ii. phương pháp nghiên Cứu
2.1. Giới hạn vùng nghiên cứu 
vùng nghiên cứu được lựa chọn là 6 quận 

nội đô đà Nẵng, bao gồm: liên chiểu, Thanh 
khê, hải châu, sơn trà, Ngũ hành sơn và 
cẩm lệ, có tổng diện tích là 24.449 ha với 
số dân là 848.995 người (tổng cục Thống kê, 
2012) (hình1). 

2.2. Dữ liệu ảnh sử dụng
dữ liệu ảnh vệ tinh được sử dụng trong 

nghiên cứu là các ảnh laNdsat tm, etm và 
oli đã qua xử lí ở cấp độ 1a, độ phân giải 30m, 
hệ quy chiếu utm (Wgs 84), múi 49. ảnh 
được thu vào các ngày mùa khô 7/7/1990 (tm); 
5/7/1995 (tm); 7/5/2000 (etm); 13/5/2005 
(tm); 12/6/2010 (tm); 22/5/2014 (oli) với độ 
mây phủ thấp (< 10%), có thể phân biệt rõ các 
đối tượng lớp phủ bề mặt. 

2.3. Phương pháp kỹ thuật
• Phương pháp xử lý ảnh: 
các ảnh landsat được hiệu chỉnh khí 

quyển, loại bỏ nhiễu và tăng độ nét. sau đó 
tiến hành phân loại lớp phủ mặt đất trên ảnh 

 V Hình 1. Sơ đồ vị trí vùng nghiên cứu trong TP. Đà Nẵng

bằng thuật toán phân loại 
có kiểm định khoảng cách 
tối thiểu. dựa trên đặc trưng 
phản xạ phổ của các loại đối 
tượng kết hợp căn cứ vào bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất tp. 
đà Nẵng năm 2010, năm loại 
lớp phủ chính được xác định, 
đó là: các công trình xây dựng 
(nhà cửa, đường giao thông, 
các khu công nghiệp... với bề 
mặt là bê tông nên còn gọi là 
mặt không thấm); Thảm thực 
vật/cây xanh (rừng, đất trồng 
lúa/hoa màu, cây xanh công 
cộng); mặt nước (các khu 
vực sông, hồ, ao); khu vực 
đang xây dựng (các khu công 
nghiệp, khu đô thị, khu tái 
định cư đang xây dựng với bề 
mặt được đổ bê tông và công 
trình xây dựng mật độ thấp); 
khu vực đất trống (các khu 
vực đất trống, đồi trọc, đất ao 
hồ bị san lấp hoặc các khu vực 
giải tỏa chưa được xây dựng). 
hệ số kappa để đánh giá độ 
chính xác của phép phân loại 
lần lượt là: 0,75; 0,78; 0,74; 
0,70; 0,80; 0,90 đối với ảnh 
của các năm 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010 và 2014. 

• Phương pháp tính toán 
biến động: 

các kết quả phân loại ảnh 
được chuyển thành các lớp dữ 
liệu trong arcgis. phương 
pháp chồng chập và tính toán 

biến động dựa vào bộ công cụ 
phân tích không gian được 
sử dụng để hiển thị sơ đồ 
phân bố và tính toán ma trận 
chuyển đổi các lớp phủ tp. đà 
Nẵng theo các khoảng thời 
gian 5 năm.

iii. Kết quả  
Và thảo Luận

3.1. Sự mở rộng không 
gian đô thị Đà Nẵng giai 
đoạn 1990 - 2015

các đô thị được thành lập 
và phát triển thông qua quá 
trình đô thị hóa, tức là quá 
trình phát triển về kinh tế, xã 
hội, văn hóa và không gian 
kiến trúc. Thông thường ở 
các khu vực đô thị, các quận 
hoặc các đơn vị hành chính 
cấp quận được sử dụng làm 
đơn vị nền tảng. tuy nhiên, 
các quận thường có chiều 
hướng hình thành các ranh 
giới hành chính bất di bất 
dịch, do đó không phản ánh 
được xu thế biến động không 
gian thực sự của vùng trung 
tâm đô thị. trong nghiên cứu 
này, sự gia tăng các không 
gian tập trung với mật độ cao 
dân cư và các công trình xây 
dựng được biểu thị cho đô thị 
hóa. kết quả phân loại từ ảnh 
laNdsat cho thấy, sự gia 
tăng liên tục diện tích nhà ở 
và các công trình bê tông hóa 
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 V Hình 2. Phân bố không gian các lớp phủ cơ bản của TP. Đà Nẵng giai đoạn 1990 - 2015

khu vực nghiên cứu từ 4.485 ha (năm 1990) 
đến 5.232 ha (2000, tăng 9,04%) và 5.647 ha 
(2005, tăng 7,34%), sau đó đột ngột tăng cao 
8.634 ha (2014, tăng 4%) (hình 2). 

Theo không gian, có thể thấy đô thị hóa xảy 
ra đầu tiên ở quận Thanh khê và phía bắc quận 
hải châu trong những năm đầu thập kỷ 90, sau 
đó mở rộng ở mức độ tập trung cao dần ra các 
vùng xung quanh. từ năm 2010 đến nay, đô 
thị hóa diễn ra mạnh mẽ hơn ở khu vực phía 
đông nam quận liên chiểu và tây nam quận 
sơn trà. kết quả phân loại cho thấy, trong 25 
năm qua các lớp phủ cơ bản của đà Nẵng có sự 
biến động rõ rệt theo không gian đô thị với biểu 
hiện gia tăng mạnh các vùng đất đang san lấp 
để tiến hành xây dựng tại khu vực phía nam tp. 
từ đó cho phép dự báo quá trình đô thị hóa sẽ 
diễn ra mạnh mẽ tại các quận cẩm lệ và Ngũ 
hành sơn trong thời gian tới. 

3.2. Biến động các lớp phủ liên quan đến 
hiện trạng sử dụng đất

biến động diện tích các 
lớp đất phủ cơ bản (hình 3) 
của khu vực nghiên cứu thời 
kỳ 1995 - 2000 là giai đoạn 
có hoạt động xây dựng diễn 
ra mạnh mẽ nhất với diện 
tích mặt đất xây dựng lên tới 
2.823 ha (năm 1995) và 2.202 
ha (năm 2000), chiếm từ 9,0% 
đến 11,5% tổng diện tích 
vùng. đến năm 2014, diện 
tích đất đang xây dựng lại 
tăng từ 300 ha lên trên 1.000 
ha, đặc biệt tập trung tại 2 
quận cẩm lệ và Ngũ hành 
sơn, báo hiệu một thời kỳ đô 
thị hóa mới ở đà Nẵng.

Ngược với sự phát triển 
về đất nhà ở, đất công trình 
đã xây dựng là sự suy giảm 
liên tục diện tích lớp phủ 
thực vật: từ 16.000 ha (năm 

1995) xuống 9.000 ha (năm 
2014). dù trong phạm vi 6 
quận trung tâm của tp. đà 
Nẵng, lớp phủ thực vật vẫn 
chiếm tỷ lệ cao (37%, năm 
2014) nhờ có phần rừng được 
bảo tồn khá tốt ở phía bắc 
quận liên chiểu (đèo hải 
vân) và ở bán đảo sơn trà, 
thì phần lớn các diện tích lớp 
phủ thực vật ở phía tây quận 
liên chiểu và cẩm lệ (trước 
là đất nông nghiệp) đã bị 
chuyển đổi thành đất nhà ở 
đô thị và đất xây dựng (hình 
2). Như vậy, trong vòng 25 
năm qua, tỷ lệ diện tích thảm 
thực vật của khu vực nghiên 
cứu liên tục giảm, đặc biệt 
giảm nhanh trong giai đoạn 
2005 - 2014, từ 56% xuống 
còn 37% (hình 3). 

 V Hình 3. Biến động diện tích các lớp phủ cơ bản của TP. Đà Nẵng giai đoạn 1990 - 2015

diện tích mặt 
nước nhìn chung 
không có thay đổi 
nhiều, dao động 
trong khoảng 1.300 
- 2.700 ha phụ thuộc 
và thời gian thu ảnh 
và chế độ thủy văn - 
hải văn của vùng.
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thảm thực vật chuyển đổi 
sang đất nhà đô thị tập trung 
phần lớn ở phía đông quận 
liên chiểu và phía nam 
quận hải châu, quận Thanh 
khê. phần chuyển đổi từ lớp 
phủ thực vật thành đất đang 
xây dựng hoặc đất trống tập 
trung chủ yếu ở quận Ngũ 
hành sơn và quận cẩm lệ.

3.3. Biến động chỉ số 
không gian môi trường của 
TP

Theo các nghiên cứu xây 
dựng chỉ số chất lượng môi 
trường đô thị tại việt Nam 
(trần quang lộc và phạm 
khắc liệu, 2012) chỉ số “diện 
tích cây xanh/đầu người” là 
một chỉ số quan trọng trong 
việc đánh giá chất lượng 
môi trường và quy hoạch 
không gian đô thị. dựa vào 
các số liệu thống kê dân số 

vùng nghiên cứu (chỉ tính 
số dân có hộ khẩu) có thể 
nhận thấy, chỉ số “diện tích 
cây xanh/đầu người” của 
khu vực đã suy giảm nghiêm 
trọng từ năm 1995 là 39 m2/
người giảm xuống còn 23,5 
m2/người (năm 2005), 18 m2/
người (năm 2010) và 15,36 
m2/người (năm 2014) (hình 
5). Theo tiêu chuẩn thiết kế 
quy hoạch cây xanh sử dụng 
trong các đô thị của nước ta 
(tcxdvN 9257:2012) thì tỷ 
lệ này đã giảm xuống dưới 
mức tiêu chuẩn cho đô thị 
loại i và ii: 20,4 - 24,5 m2/
người. trong khi đó, diện tích 
đất cây xanh tính trong tiêu 
chuẩn là diện tích đất trồng 
cây xanh công cộng (chỉ bao 
gồm cây xanh đường phố, 
cây xanh công viên, vườn 
hoa) còn trong bài viết này 
diện tích này được tính bằng 
tổng diện tích lớp phủ thực 
vật trong tp (bao gồm cả 2 
phần rừng đã nêu ở trên). 
Như vậy, để tiến đến xây 
dựng tp “thân thiện với môi 
trường”, bổ sung diện tích 
đất trồng cây xanh là một 
trong những nội dung quan 
trọng của quy hoạch bvmt 
của tp. đà Nẵng.

gia tăng nhanh đất ở đô 
thị, đồng thời giảm mạnh 
tỷ lệ cây xanh của tp gây ra 

bảng 1 biểu diễn sự chuyển đổi của lớp 
phủ thực vật sang các lớp phủ khác của vùng 
nghiên cứu trong 25 năm qua, trong đó đặc 
biệt là sự chuyển đổi từ lớp phủ thực vật sang 
đất nhà ở đô thị (22,4%) và đất san lấp mặt 
bằng (19,3%). trong khi đó, tổng tỷ lệ diện 
tích 4 lớp phủ còn lại chuyển đổi thành lớp 
phủ thực vật chỉ là 14,8%. đây là sự chuyển 
đổi đáng lưu ý vì nó minh chứng rằng quá 
trình đô thị hóa đã làm thay đổi đáng kể các 
điều kiện sinh thái đô thị, được thể hiện qua 
việc biến đổi không gian bề mặt của lớp phủ 
từ các hệ sinh thái tự nhiên sang môi trường 
chịu tác động bởi con người.

hình 4 thể hiện sự chuyển đổi không 
gian lớp phủ thực vật sang các loại lớp phủ 
khác trong giai đoạn 1990 - 2015 của tp. đà 
Nẵng. Theo đó, sự biến đổi không gian lớp 
phủ thực vật ở bán đảo sơn trà và đèo hải 
vân là không đáng kể, trong khi đó diện tích 

 V Hình 4. Biến động không gian lớp phủ thực 
vật của TP. Đà Nẵng giai đoạn 1990 -2015

 V Hình 5. Biến động không gian môi trường TP. Đà Nẵng giai 
đoạn 1990 - 2015

bảng 1. Ma trận tỷ lệ biến động diện tích các lớp phủ tp. đà nẵng  
năm 2014 và 1990

Tỷ lệ lớp thực phủ thay đổi (%)
Năm 1990

Thực vật Nhà ở đô 
thị Mặt nước

đất 
trống/đất 

san lấp

đang xây 
dựng

N
ăm

 2
01

4

Thực vật 53,607 7,552 2,605 2,245 2,371

Nhà ở đô thị 22,411 68,488 17,493 37,861 54,087

Mặt nước 0,968 0,204 67,841 0,146 0,490

Đất trống/đất san lấp 19,347 20,899 9,940 41,699 34,823

Đang xây dựng 3,667 2,858 2,121 18,049 8,229

Tổng (%) 100 100 100 100 100

Tổng thay đổi (%) 46,393 31,512 32,159 58,301 91,771
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nhiều tác động xấu đến chất lượng 
môi trường sống. sự mở rộng và gia 
tăng mật độ bề mặt không thấm kéo 
theo các hậu quả như tăng nhiệt độ 
không khí của thành phố do hiện 
tượng bức xạ nhiệt của bê tông; 
gia tăng chất thải và vấn đề chôn 
lấp, xử lý chất thải ở các khu nhà 
đô thị tập trung cao; gia tăng ngập 
lụt; suy giảm chất lượng và khối 
lượng nguồn nước ngầm do mất bề 
mặt thấm nước tự nhiên. cây xanh 
có vai trò đặc biệt trong việc điều 
chỉnh vi khí hậu của đô thị do hấp 
thụ ánh sáng, giảm nhiệt độ, giảm 
co2, tăng cường độ ẩm... sự suy 
giảm diện tích cây xanh đô thị sẽ 
làm cho không khí thêm ngột ngạt, 
ô nhiễm khói bụi có nguy cơ phát 
tán và lan truyền mạnh mẽ hơn. do 
vậy, quy hoạch bvmt đô thị nói 
chung và quy hoạch bvmt tp. đà 
Nẵng nói riêng cần phải dựa trên cơ 
sở biến động của những diện tích 
này nhằm xây dựng giải pháp cân 
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bằng sinh thái, bảo vệ cảnh 
quan và môi trường đô thị. 

iV. Kết Luận
quá trình đô thị hóa 

nhanh luôn gây ra nhiều 
vấn đề về môi trường và 
sinh thái, bài viết này 
nghiên cứu sự phát triển 
không gian đô thị và sự 
biến động của lớp phủ trên 
địa bàn tp. đà Nẵng trong 
25 năm gần đây. ứng dụng 
công nghệ viễn thám, 
trong đó sử dụng ảnh vệ 
tinh laNdsat để nghiên 
cứu biến động không gian 
đô thị đà Nẵng cho kết 
quả có độ chính xác cao, 
từ đó tạo ra cơ sở khoa 
học cho việc quy hoạch 
bvmt tp, hướng đến phát 
triển tp “thân thiện với 
môi trường”. các kết quả 
thu được cho thấy, trong 

25 năm qua, không gian 
đô thị đà Nẵng được mở 
rộng gấp 2 lần, từ 4.485 ha 
vào năm 1990 đến 8.634 ha 
vào năm 2014. biến động 
không gian các lớp phủ 
chính trong tp cho thấy, 
41,7 % diện tích đất trồng 
cây xanh đã bị chuyển đổi 
thành đất xây dựng và nhà 
ở đô thị, trong khi tỷ lệ cây 
xanh được phục hồi chỉ 
là 14,8 %. hệ quả là chỉ 
số diện tích cây xanh trên 
đầu người của tp đã giảm 
xuống dưới mức tcxdvN 
9257:2012. để trở thành 
tp xanh, thân thiện với 
môi trường, trong quy 
hoạch bvmt đà Nẵng 
nhất thiết phải chú trọng 
đến sự biến động của các 
không gian nhằm phát 
triển tp theo hướng bền 
vữngn
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