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Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch  
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015:  
“Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”

ngày 19/9/2015, tại tP. hưng Yên, Bộ 
tn&Mt đã phối hợp với đại sứ quán 

Ôxtrâylia, UBnD tỉnh hưng Yên tổ chức Lễ 
phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ 
đề “hãy hành động vì môi trường nông thôn 
bền vững”. Tham dự Lễ phát động có Thứ 
trưởng Bộ tn&Mt Chu Phạm ngọc hiển; 
Phó Chủ tịch thường trực UBnD tỉnh hưng 
Yên đặng Minh ngọc; Bí thư thứ nhất, đại 
sứ quán Ôxtrâylia tại Việt nam Alison keys 
cùng đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể 
địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc 
gia năm 2014 chuyên đề “Môi trường nông 
thôn”, dân số tại khu vực nông thôn của Việt 
nam chiếm khoảng 67% dân số cả nước, là 
nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội. Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới (ntM) được triển khai đã mang lại 
những thay đổi đáng kể về đời sống, hạ tầng 
kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường 

nhiều vùng nông thôn, tuy 
nhiên, song song với đó là 
những nguy cơ về ô nhiễm 
môi trường. tình trạng ô 
nhiễm cục bộ môi trường 
không khí, nước, đất, đặc 
biệt là ô nhiễm do khí thải 
nh3, so2, no2 và ô nhiễm 
mùi tại một số khu sản xuất 
công nghiệp, làng nghề… 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe con người. nguyên 
nhân chủ yếu là do hoạt động 
sản xuất ở các vùng nông 
thôn còn mang tính tự phát, 
nhỏ lẻ; công nghệ sản xuất 
lạc hậu; nhận thức, ý thức 
của người dân về BVMt còn 
hạn chế. Vì vậy, việc đánh 
giá, phân tích hiện trạng, tác 
động, xu hướng các vấn đề 
có liên quan đến môi trường 
nông thôn tại Việt nam sẽ có 

ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ 
cho việc xem xét điều chỉnh, 
bổ sung các chính sách, kế 
hoạch và giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, BVMt nông thôn.

Phát biểu tại Lễ phát 
động, Thứ trưởng Chu Phạm 
ngọc hiển nhấn mạnh, với 
chủ đề “hãy hành động vì 
môi trường nông thôn bền 
vững”, Chiến dịch Làm cho 
thế giới sạch hơn năm 2015 là 
cơ hội để chúng ta cùng nhau 
thống nhất hành động, chủ 
động khắc phục những khó 
khăn, thách thức về ô nhiễm 
môi trường tại các khu vực 
nông thôn; ngăn chặn sự 
gia tăng về tốc độ ô nhiễm, 
suy thoái môi trường, bảo 
đảm cân bằng sinh thái, bảo 
tồn và gìn giữ các giá trị văn 
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với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên 
và BVMt; Luật BVMt năm 
2014; Chiến lược Phát triển 
kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 
nghị quyết số 35/nQ-CP 
của Chính phủ về một số vấn 
đề cấp bách trong lĩnh vực 
BVMt; Chiến lược BVMt 
quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; Chương 
trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng ntM giai đoạn 
2010 - 2020...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh 
hưng Yên, Phó Chủ tịch 

thường trực UBnD tỉnh 
hưng Yên đặng Minh ngọc 
cho biết, những năm qua, 
cùng với việc tập trung cho 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
hưng Yên luôn chú trọng 
đến công tác BVMt. tỉnh 
đã triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chương trình, 
kế hoạch, đề án, dự án trọng 
điểm về phòng ngừa, khắc 
phục, xử lý ô nhiễm môi 
trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và BVMt... 
hưng Yên sẵn sàng chung tay 
cùng các địa phương khắc 
phục khó khăn, thách thức 
và ngăn chặn sự gia tăng về 
tốc độ ô nhiễm, suy thoái 
môi trường, Phó Chủ tịch 
tỉnh hưng Yên khẳng định.

nhân dịp này, Bộ 
tn&Mt và UBnD tỉnh 
hưng Yên đã trao tặng Bằng 
khen cho các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác BVMt.

kết thúc Lễ phát động, 
các đại biểu đã tham gia 
trồng cây xanh; Diễu hành 
BVMt; Thu gom rác, nạo 
vét kênh, mương thoát nước 
trên địa bàn tP. hưng Yên…
 Bùi Hằng

hóa, hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững đất nước. để Chiến dịch 
tạo được sức lan tỏa, Thứ trưởng đề 
nghị các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân 
và doanh nghiệp cùng với các tỉnh, 
thành trên cả nước đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền nâng cao ý thức, 
nhận thức về BVMt trong cộng 
đồng; Lấy phòng ngừa ô nhiễm làm 
phương châm hành động, không 
chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt 
mà coi nhẹ BVMt; huy động tối đa 
và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư 
cho BVMt. Bên cạnh đó, tích cực 
quán triệt, triển khai nghị quyết số 
24/nQ-tW về chủ động ứng phó 

 V Lãnh đạo Bộ TN&MT và Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên trao tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân  
có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT

 V Các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Chiến dịch
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Hội ngHị CáC quan CHứC Cao Cấp về môi trường aSean lần tHứ 26 và
Kế HoạCH tổ CHứC Hội ngHị Bộ trưởng môi trường aSean lần tHứ 13

Hà nội, 26 - 30/10/2015

từ ngày 9 - 10/9/2015, tại kuala Lumpur 
(Malaixia) đã diễn ra hội nghị các quan 

chức cao cấp về môi trường AsEAn lần thứ 
26 (AsoEn 26). đoàn Việt nam do Phó tổng 
cục trưởng tổng cục Môi trường nguyễn Thế 
đồng làm trưởng đoàn.

tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát việc 
triển khai các hoạt động hợp tác AsEAn về môi 
trường trong năm 2015 và phương hướng hoạt 
động trong thời gian tới. Theo đó, tập trung vào 
các nội dung: Bảo tồn đa dạng sinh học, quản 
lý tài nguyên nước, môi trường biển và đới bờ, 
giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý 
hóa chất và chất thải, thành phố bền vững về 
môi trường, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, 
công nghệ thân thiện môi trường, sản xuất và 
tiêu thụ bền vững. đặc biệt, các đại biểu nhất trí 
thông qua Dự thảo tuyên bố AsEAn về biến 
đổi khí hậu chuẩn bị cho hội nghị các quốc 
gia thành viên Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (UnFCCC 

CoP21) diễn ra tại Pari (Pháp) 
vào cuối năm 2015. đồng thời, 
thảo luận các nội dung hợp tác 
về môi trường giữa AsEAn và 
các nước đối tác, các tổ chức 
quốc tế; chương trình hoạt 
động trong năm 2016 và đề 
xuất thành lập Viện AsEAn 
về kinh tế xanh.

trong phiên họp, Việt 
nam đã trình bày kế hoạch tổ 
chức hội nghị Bộ trưởng Môi 
trường AsEAn lần thứ 13 
(AMME 13) và các sự kiện có 
liên quan tại hà nội, từ ngày 
26 - 30/10/2015. Theo đó, hội 
nghị AMME 13 sẽ thảo luận 
các vấn đề môi trường trong 
thời gian qua và thông qua 
các tuyên bố chung AsEAn 
về biến đổi khí hậu; Chương 

trình nghị sự bền vững môi 
trường và biến đổi khí hậu 
AsEAn sau năm 2015. đây là 
sáng kiến do Việt nam đề xuất, 
qua đó góp phần xây dựng và 
tăng cường hợp tác khu vực 
trong lĩnh vực môi trường, 
đánh dấu một bước chuyển 
biến từ cơ chế hiệp hội sang 
cơ chế hình thành Cộng đồng 
vào ngày 31/12/2015. 

hiện nay, Bộ tn&Mt 
đã phối hợp với Ban Thư ký 
AsEAn xây dựng bản Dự 
thảo tuyên bố số 1 và gửi 
các nước AsEAn xin ý kiến 
góp ý. tuyên bố này sẽ được 
trình thông qua tại hội nghị 
AMME 13 và đưa ra tuyên 
bố tại hội nghị Thượng đỉnh 
AsEAn lần thứ 27. tuyên 
bố được thông qua sẽ đưa 
ra hướng dẫn cho các nước 
thành viên AsEAn và Ban 
Thư ký AsEAn tiếp tục xây 
dựng các kế hoạch công tác 
trong lĩnh vực môi trường 
nhằm thực hiện tầm nhìn 
AsEAn sau năm 2015.

trong khuôn khổ hội 
nghị AMME 13, sẽ diễn ra 
chuỗi các hội nghị liên quan.
 Hồng nHung

Dự kiến Chương trình Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAn lần thứ 13 và các sự kiện liên quan

thời gian nội dung

Ngày 26/10 Hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 13

Ngày 27/10 Hội nghị Ủy ban thực hiện Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (COM 11)

Ngày 28/10
Hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 lần thứ 14
Phiên khai mạc chính thức các Hội nghị
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN chính thức lần thứ 13

Ngày 29/10
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 14
Hội nghị các nước thành viên Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (COP 11)

Ngày 30/10
Các Bộ trưởng gặp mặt không chính thức và tham quan tại sân Golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
Các đại biểu ASEAN và Việt Nam tham quan Khu Du lịch Sinh thái Tràng An (Ninh Bình)
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Họp báo về Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV

ngày 25/9, Bộ tn&Mt đã có buổi họp báo 
về việc tổ chức hội nghị Môi trường toàn 

quốc lần thứ iV và các sự kiện liên quan, diễn 
ra trong hai ngày 29 - 30/9/2015 tại trung tâm 
hội nghị Quốc gia, hà nội.

ngày 29/9, diễn ra hội thảo Quản lý nhà 
nước về BVMt và hội thảo khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực BVMt. trong đó, hội thảo 
Quản lý nhà nước về BVMt chia làm 2 Phiên: 
Môi trường Việt nam - những vấn đề đặt ra 
và hướng giải quyết; tăng cường quản lý nhà 
nước về BVMt. hội thảo khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực BVMt, gồm 3 hội thảo chuyên 
đề: khoa học và công nghệ trong công tác bảo 
vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; 
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.

Phiên toàn thể ngày 30/9, tập trung vào 
một số nội dung chính: tổng kết, đánh giá kết 
quả công tác quản lý, BVMt quốc gia giai đoạn 
2011 - 2015, định hướng giai đoạn 2016 - 2020; 
kết quả, kinh nghiệm trong công tác BVMt 
của một số Bộ/ngành, tổ chức chính trị - xã hội 
ở trung ương, UBnD tỉnh/tP; sự phối hợp, 
tham gia của các tổ chức, chính trị - xã hội, tổ 
chức quốc tế và của cộng đồng, người dân trong 
việc thực hiện công tác BVMt; kết quả của hội 
thảo Quản lý nhà nước về BVMt và hội thảo 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMt. 
đồng thời, hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận về 
định hướng, các giải pháp trọng tâm cho công 
tác BVMt trong giai đoạn 2016 - 2020.

trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra 
các sự kiện bên lề, bao gồm: Lễ tuyên dương 
các điển hình tiên tiến về BVMt giai đoạn 

2011 - 2015 và triển lãm 
quốc tế về môi trường. Lễ 
tuyên dương các điển hình 
tiên tiến về BVMt được tổ 
chức tại trung tâm nghệ 
thuật Âu Cơ vào tối ngày 29/9 
và truyền hình trực tiếp trên 
kênh VtV1 đài truyền hình 
Việt nam. trên cơ sở 238 hồ 
sơ nhận được, qua nhiều vòng 
xét chọn, ngày 10/9/2015, hội 
đồng xét chọn đã thống nhất 
lựa chọn được 50 tập thể, 20 
cá nhân điển hình có nhiều 

cống hiến, đóng góp cho sự 
nghiệp BVMt giai đoạn 2011 
- 2015.

Thông qua hội nghị, Bộ 
tn&Mt mong muốn truyền 
tải một thông điệp, một cam 
kết mạnh mẽ đến toàn hệ 
thống chính trị - xã hội, toàn 
xã hội và mọi người dân cùng 
chung tay bảo vệ, gìn giữ môi 
trường Xanh - sạch - đẹp 
bằng những suy nghĩ và hành 
động thiết thực. 
 ĐứC AnH

Chương trình Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ iV
Hội ngHị - Hội tHảo

ngày 
29/9

Hội thảo quản lý nhà nước về Bvmt
Phiên thứ nhất: Môi trường Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và hướng 
giải quyết
Chủ đề 1: Phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm, tác động 
xấu lên môi trường
Chủ đề 2: Quản lý chất thải; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng 
môi trường
Chủ đề 3: Bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với các vấn đề môi 
trường toàn cầu của Việt Nam
Phiên thứ hai: Tăng cường quản lý nhà nước về BVMT
Chủ đề 1: Hoàn thiện thể chế, pháp luật và huy động nguồn lực để 
BVMT
Chủ đề 2: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và phát huy vai trò của các tổ chức 
quần chúng, cộng đồng
Hội thảo Khoa học công nghệ trong lĩnh vực Bvmt
Phiên họp chung
Hội thảo 1: Khoa học và công nghệ phục vụ bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (P.254, tầng 2)
Hội thảo 2: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong dự báo, 
phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường (P.343, tầng 3)
Hội thảo 3: Ứng dụng tiến bộ khoa học và phát triển công nghệ trong cải tạo, 
phục hồi và xử lý ô nhiễm môi trường (P.257, tầng 2)

ngày 
30/9 7h30 - 16h30: pHiên toàn tHể Hội ngHị

CáC Sự Kiện liên quan
tối 29/9 Lễ vinh danh các điển hình tiên tiến
29-30/9 Triển lãm quốc tế về môi trường

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IV



5Số 9/2015

LUật PháP & Chính sáCh

Chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường  
vì sự phát triển bền vững đất nước
TS. nguyễn Văn Tài 
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện lớn của 
đất nước và cũng là năm ngành môi 
trường có nhiều dấu mốc quan trọng 

như năm đầu tiên triển khai Luật BVMt năm 
2014; năm thứ 3 triển khai nghị quyết số 24/
nQ-tW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành 
trung ương đảng khóa Xi về chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu (Bđkh), tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMt, nghị quyết số 
35/nQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ 
về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực 
BVMt; năm tổng kết, đánh giá Chương trình 
mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015. 
đồng thời, cũng là năm tổng kết, đánh giá kết 
quả thực hiện giai đoạn 2012 - 2015 của Chiến 
lược BVMt quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030.

hòa trong không khí 
toàn đảng, toàn dân và toàn 
quân đang ra sức thi đua lập 
thành tích, hướng tới đại hội 
Thi đua yêu nước toàn quốc 
lần thứ iX, đặc biệt là đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 
Xii của đảng, Bộ tn&Mt 
phối hợp với các Bộ, ngành 
và địa phương trong cả nước 
tổ chức hội nghị Môi trường 
toàn quốc lần thứ iV nhằm 
tổng kết, đánh giá các kết quả 
đạt được và những bài học 
kinh nghiệm trong công tác 
BVMt giai đoạn 2011 - 2015; 
xác định nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm trong công tác 
BVMt giai đoạn 2016 - 2020; 
kịp thời phát hiện và tuyên 
dương các điển hình tiên tiến 
trong hoạt động BVMt giai 
đoạn 2011 - 2015; cổ động 
phong trào toàn dân tham gia 

BVMt, đẩy mạnh xã hội hóa 
hoạt động BVMt, phục vụ 
phát triển bền vững đất nước. 
đồng thời, tổ chức triển khai 
có hiệu quả Luật BVMt năm 
2014; tạo bước chuyển biến 
căn bản về nhận thức và trách 
nhiệm của doanh nghiệp, 
cộng đồng đối với công tác 
BVMt trong giai đoạn mới, 
hướng tới xây dựng nền kinh 
tế xanh.

Hội ngHị Môi Trường 
Toàn quốC - ngày Hội 
lớn Về Môi Trường

Theo thông lệ, định kỳ 
5 năm, Bộ tn&Mt chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương tổ chức hội nghị 
Môi trường toàn quốc và các 
sự kiện có liên quan. Việc tổ 
chức hội nghị đã mang lại 
hiệu quả thiết thực và đã trở 

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IV
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thành ngày hội lớn cho tất cả những người 
quan tâm và có trách nhiệm đối với công tác 
BVMt tại Việt nam. 

tiếp nối thành công của các kỳ hội nghị 
trước, được sự cho phép của Thủ tướng Chính 
phủ tại Công văn số 5026/VPCP-kgVX, 
năm 2015, Bộ tn&Mt tổ chức hội nghị 
Môi trường toàn quốc lần thứ iV và các sự 
kiện liên quan vào 2 ngày 29 - 30/9/2015, tại 
trung tâm hội nghị Quốc gia, hà nội. Việc tổ 
chức hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 
iV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần 
nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với sự 
nghiệp BVMt, đồng thời huy động sự tham 
gia trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học, 
nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư 
nhằm tìm kiếm và hoàn thiện các giải pháp 
chung cho công tác BVMt của Việt nam khi 
bước sang một thập niên mới. hội nghị sẽ là 
minh chứng sinh động, tiếp tục khẳng định sự 
quan tâm của đảng và nhà nước đối với công 
tác BVMt, phát triển bền vững đất nước.

Với tinh thần đó, hội nghị Môi trường 
toàn quốc lần thứ iV tập trung chủ yếu vào 
các nội dung mang tính chiến lược như tổng 
kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 
công tác BVMt giai đoạn 2011 - 2015, xác 
định những vấn đề tồn tại, khó khăn và vướng 
mắc, thách thức và cơ hội, rút ra các bài học 
kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm cho công tác BVMt 
ở Việt nam trong giai đoạn 5 năm tới; tổ 
chức triển khai có hiệu quả Luật BVMt năm 
2014. Bên cạnh đó, có các sự kiện liên quan 
như Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến 
về BVMt; triển lãm quốc tế về môi trường 
nhằm cổ động phong trào toàn dân tham 
gia BVMt, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động 
BVMt, với quyết tâm đưa công tác BVMt lên 
tầm cao mới, xứng đáng là một trong ba trụ 
cột của phát triển bền vững. 

nHững THànH Tựu ĐạT ĐượC  
Và CáC Vấn Đề Còn Tồn Tại  
Từ Hội ngHị iii Đến nAy

trong giai đoạn 2011 - 2015, được sự quan 
tâm, chỉ đạo của đảng và nhà nước, cùng sự 
nỗ lực, quyết tâm của các Bộ, ngành, cơ quan 
ở trung ương và các địa phương trên cả nước, 
công tác quản lý nhà nước về BVMt đã có 
những chuyển biến tích cực, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển bền vững đất nước 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. những thành công 
của công tác BVMt trong thời 
gian qua là nhờ những chủ 
trương và quyết sách đúng 
đắn của đảng và nhà nước 
về vị trí, vai trò của công tác 
BVMt trong phát triển kinh 
tế - xã hội (kt-Xh), sự chỉ 
đạo sát sao, kịp thời của Chính 
phủ và các cấp, ngành, cùng 
sự vào cuộc của các tổ chức 
chính trị - xã hội và nhân dân. 

những năm qua, việc bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật về BVMt 
tiếp tục được quan tâm chỉ 
đạo xây dựng và hoàn thiện. 
Bên cạnh các chính sách của 
đảng và nhà nước về bảo vệ 
tài nguyên và môi trường như 
nghị quyết số 24-nQ/tW về 
chủ động ứng phó với Bđkh, 
tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMt; nghị quyết số 35/
nQ-CP của Chính phủ về một 
số vấn đề cấp bách trong lĩnh 
vực BVMt và nhiều chương 
trình, chiến lược, kế hoạch 
hành động của Chính phủ về 
BVMt như Chiến lược BVMt 
quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; Chiến 
lược quốc gia về đa dạng sinh 
học (đDsh) đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030..., hệ 
thống pháp luật về BVMt đã 
có những bước phát triển mới, 

đó là việc Quốc hội thông qua 
Luật BVMt năm 2014, cùng 
với các văn bản quy định 
chi tiết hướng dẫn, thi hành 
Luật. tổ chức bộ máy cơ quan 
quản lý nhà nước về BVMt 
tiếp tục được kiện toàn, hoàn 
thiện chức năng, nhiệm vụ và 
bổ sung đội ngũ cán bộ. Bên 
cạnh việc kiện toàn cơ cấu tổ 
chức, ngành môi trường đã 
rất quan tâm, coi trọng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực cho đội ngũ công 
chức nhằm đáp ứng yêu cầu 
quản lý từ trung ương đến địa 
phương. trong công tác đầu 
tư cho BVMt, ngoài nguồn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước, 
Chính phủ đã ban hành nhiều 
cơ chế, chính sách khuyến 
khích, nhằm thúc đẩy nguồn 
vốn xã hội hóa cho công tác 
BVMt, huy động nguồn đầu 
tư từ các thành phần kinh tế 
cho hoạt động BVMt. trong 
giai đoạn 2011 - 2015, hoạt 
động nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ về 
BVMt cũng được đẩy mạnh 
triển khai. Công tác giáo dục, 
tuyên truyền để nâng cao nhận 
thức về BVBMt tiếp tục được 
tăng cường. Bên cạnh đó, 
công tác đánh giá môi trường 
chiến lược (đMC), đánh giá 
tác động môi trường (đtM) 
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cũng đi vào nề nếp, chú trọng nâng cao chất 
lượng, góp phần phòng ngừa ô nhiễm, giảm 
thiểu các tác động xấu lên môi trường tự nhiên 
và kt - Xh. Việc xử lý triệt để các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được triển 
khai quyết liệt, có hiệu quả. Công tác kiểm soát 
ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ đã đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận thông qua việc ban hành và triển 
khai đồng bộ các quy định về BVMt. Công tác 
thanh tra, kiểm tra về BVMt tiếp tục được đẩy 
mạnh, đã kiên quyết xử lý triệt để nhiều cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công 
tác bảo tồn thiên nhiên và đDsh được chú 
trọng. hoạt động quy hoạch, phát triển mạng 
lưới quan trắc môi trường ở trung ương và 
địa phương tiếp tục được duy trì và phát triển, 
trong đó tập trung trọng tâm vào các đô thị, lưu 
vực sông chính, vùng kinh tế trọng điểm, khu 
công nghiệp.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, còn 
những bất cập, tồn tại cần tập trung giải quyết 
trong thời gian tới, cụ thể như: Còn nhiều quy 
định pháp luật thiếu cụ thể, một số quy định 
không khả thi trên thực tế, dẫn đến khó khăn, 
vướng mắc trong tổ chức thực hiện. năng lực 
quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên 
môn về BVMt còn nhiều bất cập, nhất là cấp 
huyện, xã. đầu tư cho công tác BVMt mặc dù 
bước đầu đã có chuyển biến tích cực song còn 
ở mức thấp, đáp ứng được một phần rất nhỏ 
nhu cầu thực tế; việc quản lý sử dụng nguồn 
chi sự nghiệp môi trường còn chưa hiệu quả. 
ngân sách chi sự nghiệp môi trường trung 
ương còn phân tán dẫn đến hạn chế nguồn 
lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. hoạt 
động hợp tác quốc tế về BVMt chưa có sự 
chủ động, chưa tranh thủ được tối đa, nắm bắt 
kịp thời các cơ hội huy động hỗ trợ tài chính 
và chuyển giao công nghệ về BVMt. Việc áp 
dụng nhiều công cụ quản lý còn chưa hiệu 
quả, nhất là các công cụ kinh tế, các cơ chế ưu 
đãi, hỗ trợ hoạt động BVMt. Việc tổ chức triển 
khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 
BVMt còn khó khăn, thiếu vốn, chậm tiến độ, 
nhất là các dự án khắc phục, xử lý các điểm ô 
nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu. 
nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa được 
giải quyết, trong khi đó áp lực từ phát triển kt 
- Xh gia tăng mạnh. tỷ lệ chất thải rắn được 
thu gom, xử lý còn thấp, nhất là vùng nông 
thôn. hầu hết nước thải đô thị chưa được xử 
lý xả thẳng ra môi trường nước mặt làm ô 

nhiễm nghiêm trọng hồ, ao, 
kênh, mương, sông trong các 
khu đô thị, khu dân cư. tỷ lệ 
chất thải nguy hại được xử lý 
thấp, còn khối lượng lớn tồn 
dư, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối 
với môi trường và sức khỏe 
con người. độ che phủ rừng 
có tăng nhưng chất lượng 
rừng suy giảm, đDsh tiếp 
tục trên đà suy thoái. Các 
vấn đề môi trường theo dòng 
hội nhập tác động mạnh lên 
môi trường nước ta. Các vấn 
đề môi trường toàn cầu diễn 
biến phức tạp, nhất là Bđkh. 
Ô nhiễm, tác động xuyên 
biên giới theo các lưu vực 
sông, trên biển đông cũng 
ảnh hưởng, làm phức tạp 
thêm các vấn đề môi trường 
vốn đang rất nóng ở nước ta.

Hội ngHị Môi 
Trường lần THứ iV- 
THống nHấT nHận 
THứC Và HànH Động 
Tạo BướC CHuyển 
Biến Mới Trong 
Công TáC BVMT

hội nghị Môi trường toàn 
quốc định kỳ 5 năm được tổ 
chức một lần, trùng với thời 
gian chúng ta kết thúc một giai 
đoạn, một nhiệm kỳ, một kế 
hoạch phát triển kt - Xh của 
đất nước và chuẩn bị cho một 
kế hoạch, giai đoạn tiếp theo. 
Do đó, thông qua hội nghị, 
chúng ta có thể nhìn nhận, 
đánh giá lại các mục tiêu, các 
cam kết BVMt trong bài toán 
phát triển bền vững đất nước.

hội nghị Môi trường toàn 
quốc lần thứ iV diễn ra trong 
bối cảnh hết sức quan trọng. 
đây là thời điểm để toàn 
ngành nhìn nhận lại công tác 
quản lý về BVMt trong giai 
đoạn 5 năm (2011 - 2015), 
xác định các thách thức trước 
mắt và đề xuất các định hướng 
những bước đột phá cho công 

tác BVMt trong 5 năm tới 
(2016 - 2020).

Với thành phần tham dự 
lên đến gần 2.000 đại biểu 
tại các sự kiện diễn ra trong 
khuôn khổ hội nghị, có thể 
nói hội nghị Môi trường toàn 
quốc lần thứ iV là một diễn 
đàn rộng rãi để các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức quốc tế, tổ 
chức chính trị - xã hội, các nhà 
khoa học trong và ngoài nước 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, 
quán triệt và cùng thống nhất 
hành động về công tác BVMt 
trong 5 năm tới.

đặc biệt, đến tham dự và 
chỉ đạo hội nghị sẽ có Thủ 
tướng Chính phủ nguyễn 
tấn Dũng. những chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, 
những ý kiến đóng góp của 
các nhà quản lý, nhà khoa học 
trong toàn quốc tại hội nghị 
sẽ được Bộ tn&Mt tập hợp 
thành những kiến nghị, định 
hướng chủ đạo trong công tác 
quản lý nhà nước về BVMt 
trong thời gian tới để kiến 
nghị lên Chính phủ và đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ Xii 
của đảng.

Bên cạnh đó, hội nghị 
cũng là sự kiện nhằm đẩy 
mạnh truyền thông, thúc đẩy 
sự quan tâm đến công tác 
BVMt, thu hút, huy động các 
nguồn lực trong xã hội đầu tư 
cho hoạt động BVMt. 

nói một cách chung nhất, 
thông qua hội nghị lần này, 
chúng tôi mong muốn gửi đi 
một thông điệp, một cam kết 
mạnh mẽ đến toàn hệ thống 
chính trị - xã hội, đến mọi 
người dân và toàn xã hội hãy 
tiếp tục chung tay bảo vệ, gìn 
giữ môi trường bằng những 
suy nghĩ và hành động thiết 
thực nhất để BVMt, giữ cho 
môi trường luôn Xanh - sạch - 
đẹp vì mục tiêu phát triển bền 
vững đất nướcn
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Tập trung xây dựng và hoàn thiện  
các luật chuyên sâu về môi trường

Trong những năm qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội (UBTVQH) đã tiến hành giám sát 3 chuyên đề về môi 
trường là kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các khu kinh tế 
(KKT) và làng nghề; BVMT trong khai thác khoáng sản và 
Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở đồng bằng Sông 
Cửu Long (ĐBSCL), nhằm góp phần tạo chuyển biến tích 
cực trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, 
địa phương, doanh nghiệp và người dân đối với công tác 
BVMT, ứng phó với BĐKH. 
Nhân dịp Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Tạp 
chí Môi trường có cuộc trao đổi với TS. Võ Tuấn Nhân 
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường (KHCN&MT) của Quốc hội về kết quả các hoạt 
động giám sát trong lĩnh vực môi trường. 

 V TS. Võ Tuấn Nhân - 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
KHCN&MT của Quốc hội

9Vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều 
luật quan trọng, trong đó có Luật BVMT 
năm 2014 và Luật Tài nguyên, Môi 
trường biển và hải đảo. Với vai trò là cơ 
quan thẩm tra các văn bản pháp luật, hai 
Luật này có đáp ứng được yêu cầu thực 
tiễn của cuộc sống không, thưa ông? 

TS. Võ Tuấn nhân: Luật BVMt năm 
2014 gồm 20 chương, 170 điều, quy định 
về hoạt động BVMt, chính sách, biện 
pháp và nguồn lực BVMt; quyền, nghĩa 
vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hộ 
gia đình và cá nhân trong BVMt để đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững (PtBV) 
và hội nhập quốc tế. Luật BVMt năm 2014 
là công cụ quản lý chủ động, hiệu quả và 
có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm BVMt là 
một trong ba trụ cột của PtBV. điểm mới 
nổi bật của Luật BVMt năm 2014 là quy 
định về quy hoạch BVMt, quy định này 
đã kế thừa và hoàn thiện quy định của 
Luật BVMt năm 1993 và năm 2005.

nhằm thể chế hóa nghị quyết số 24-
nQ/tW của Ban chấp hành trung ương 
đảng khóa Xi về chủ động ứng phó với 
Bđkh, tăng cường quản lý tài nguyên và 
BVMt, Luật BVMt năm 2014 đã bổ sung 
một Chương về ứng phó với Bđkh, với 
10 điều (từ điều 39 - điều 48) quy định về 

lồng ghép nội dung ứng phó 
với Bđkh vào Chiến lược, 
Quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội (kt - 
Xh); Quản lý phát thải khí 
nhà kính; Quản lý các chất làm 
suy giảm tầng ôzôn; Phát triển 
năng lượng tái tạo; sản xuất 
và tiêu thụ bền vững; tái sử 
dụng, tái chế và thu hồi năng 
lượng từ chất thải; Quyền hạn 
và trách nhiệm của cộng đồng 
đối với ứng phó với Bđkh; 
Phát triển và ứng dụng khoa 
học, công nghệ ứng phó với 
Bđkh; hợp tác quốc tế về 
ứng phó với Bđkh… đáp 
ứng các yêu cầu cấp thiết về 
ứng phó với Bđkh hiện nay. 
ngoài ra, Luật còn bổ sung rất 
nhiều nội dung về quản lý nhà 
nước, quy định trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân… 
trong việc BVMt; quy định 
cụ thể trách nhiệm trong quản 
lý, phòng ngừa, khắc phục ô 
nhiễm, sự cố môi trường.

Luật tài nguyên, Môi 
trường biển và hải đảo đã 

quy định chi tiết về quản lý 
tổng hợp tài nguyên, BVMt 
biển và hải đảo. Theo đó, việc 
hoạch định, tổ chức thực 
hiện các chính sách, cơ chế, 
bảo đảm tài nguyên biển và 
hải đảo được khai thác, sử 
dụng hiệu quả, duy trì chức 
năng và cấu trúc của hệ sinh 
thái nhằm PtBV, bảo vệ chủ 
quyền, quyền chủ quyền, 
quyền tài phán quốc gia của 
Việt nam trên biển, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh. Luật 
cũng quy định về quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức và cá nhân 
trong quản lý tổng hợp tài 
nguyên, BVMt biển và hải 
đảo Việt nam; quy định về 
hoạt động BVMt, quản lý, 
khai thác, sử dụng các loại tài 
nguyên biển và hải đảo. đặc 
biệt, Luật đã quy định khá chi 
tiết về Quy hoạch tổng thể 
khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên vùng bờ, chương 
trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ.
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9Được biết, Quốc hội, UBTVQH đã tiến 
hành giám sát 3 chuyên đề trong lĩnh vực môi 
trường, vậy ông đánh giá thế nào về tình hình 
chấp hành các Nghị quyết về kết quả giám 
sát?

TS. Võ Tuấn nhân: Quốc hội, UBtVQh 
giao cho Ủy ban khCn&Mt chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan của Quốc hội tiến hành các 
hoạt động giám sát về môi trường đối với các 
chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về môi trường tại các kkt và làng nghề; 
BVMt trong quản lý, khai thác khoáng sản và 
Ứng phó với Bđkh ở đBsCL. sau đó, Quốc 
hội và UBtVQh đã ban hành 3 nghị quyết về 
những kết quả giám sát. đến nay, các cơ quan 
chịu sự giám sát đã thực hiện nghiêm túc và 
đạt được những kết quả cụ thể.

đối với BVMt tại các kkt, làng nghề, sau 
gần 4 năm thực hiện nghị quyết số 19/2011/
Qh13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về kết 
quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về môi trường tại các kkt, làng 
nghề, công tác BVMt tại các kkt, làng nghề 
đã có chuyển biến tích cực. Chính phủ đã xây 
dựng và trình Quốc hội ban hành Luật BVMt 
năm 2014; trình Quốc hội thông qua Chương 
trình mục tiêu quốc gia (CtMtQg) khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường. ngoài ra, Chính 
phủ, các Bộ, ngành cũng đã 
ban hành và sửa đổi một số 
văn bản pháp luật liên quan 
đến BVMt tại các kkt, làng 
nghề. đồng thời, công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, đào tạo, nâng cao năng 
lực đã được thực hiện thường 
xuyên và có hiệu quả; công tác 
xã hội hóa đã được quan tâm; 
việc chỉ đạo công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát và xử 
lý vi phạm trong lĩnh vực 
BVMt được tăng cường. đến 
nay, các kkt ven biển đã thu 
hút được 247 dự án FDi, 777 
dự án đầu tư trong nước, với 
tổng số vốn đăng ký 36,98 tỷ 
UsD và 541.816 tỷ đồng, giải 
quyết việc làm cho 117.000 lao 
động, nộp ngân sách nhà nước 
khoảng 39.000 tỷ đồng.

tính đến 30/5/2015, đã 
có 45/63 tỉnh/tP triển khai 
công tác quy hoạch làng 

nghề và công nhận 1.839 
làng nghề, làng nghề truyền 
thống, tăng 517 làng nghề so 
với năm 2011; đồng thời, đã 
xây dựng các khu, cụm công 
nghiệp làng nghề để di dời 
các làng nghề ra khỏi khu dân 
cư; nhân rộng việc xây dựng 
và thực hiện hương ước, quy 
ước làng nghề gắn với BVMt, 
xây dựng nông thôn mới. 
Bộ nn&Ptnt đã phê duyệt 
Chương trình bảo tồn và phát 
triển làng nghề, tổ chức các lễ 
hội làng nghề truyền thống 
để giới thiệu và quảng bá sản 
phẩm.

tuy đã đạt được những 
kết quả quan trọng nhưng 
vẫn còn một số hạn chế như: 
Việc đào tạo cán bộ, nhất là 
cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực 
BVMt chưa đáp ứng được 
yêu cầu; việc nghiên cứu, áp 
dụng tiến bộ kh&Cn trong 
BVMt và quản lý, thẩm định 
thiết bị, công nghệ và chuyển 

 V Đoàn giám sát của UBTVQH do Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT Phan Xuân Dũng (đứng thứ 2, hàng đầu bên 
phải) làm Trưởng đoàn khảo sát tại Bình Thuận về BVMT trong quản lý, khai thác khoáng sản vào tháng 3/2012 
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giao công nghệ phục vụ sản xuất và xử lý môi 
trường tại các kkt, làng nghề còn hạn chế; 
chưa hình thành được ngành công nghiệp 
môi trường; sử dụng kinh phí sự nghiệp môi 
trường và đầu tư đối với công tác BVMt hiệu 
quả chưa cao; thiếu các quy định hướng dẫn 
đánh giá thiệt hại, bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường gây ra cho sức khỏe con 
người. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa đổi 
mới, các chế tài xử phạt vi phạm thiếu sức răn 
đe và phòng ngừa vi phạm.

đối với BVMt trong quản lý, khai thác 
khoáng sản (ktks), UBtVQh đã ban hành 
nghị quyết số 535/nQ-UBtVQh13 ngày 
12/10/2012 về kết quả giám sát và đẩy mạnh 
việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản 
lý, ktks gắn với BVMt. sau 3 năm triển khai 
nghị quyết, các Bộ, ngành đã ban hành được 
21 quy chuẩn liên quan đến hoạt động ktks 
và 16 quy chuẩn BVMt trong ktks; các địa 
phương đã ban hành được 552 văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến khoáng sản và 
BVMt trong ktks. Công tác điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản và nâng cấp cơ sở dữ 
liệu quốc gia về tài nguyên khoáng sản, công 
tác đấu giá quyền ktks, thu tiền cấp quyền 
khai thác đã được tiến hành, bước đầu có kết 
quả. tình trạng cấp phép tràn lan ở các địa 
phương đã giảm; công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản và BVMt 
trong ktks đã được tăng cường. Công tác 
thẩm định, hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; công tác ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường sau khai thác và công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, 
BVMt trong ktks đã đạt được kết quả nhất 
định.

tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết số 535/
nQ-UBtVQh13 cũng còn những hạn chế như 
một số quy chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế 
- kỹ thuật công trình địa chất chậm ban hành 
so với yêu cầu thực tiễn. Một số dự án điều tra 
địa chất khoáng sản kéo dài thời gian thực hiện 
trong nhiều năm nên việc sử dụng kết quả còn 
hạn chế. Mặt khác, việc phân bổ nguồn kinh phí 
(năm 2012 là 345,4 tỷ đồng; năm 2013: 224,5 tỷ 
đồng; năm 2014: 258,8 tỷ đồng; năm 2015: 304,2 
tỷ đồng) cho các dự án điều tra cơ bản còn chưa 
tập trung cho các dự án trọng điểm. tiến độ đầu 
tư các dự án chế biến sâu còn chậm; công tác dự 
báo nguồn cung, cầu về nguyên liệu khoáng sản 
còn hạn chế, khiến cho nhiều doanh nghiệp bị 

tồn kho. Ở một số địa phương, 
việc thực hiện nạo vét, khơi 
thông luồng lạch kết hợp thu 
hồi sản phẩm là cát, sỏi chưa 
quản lý chặt chẽ. Công tác xây 
dựng và ứng phó sự cố môi 

trường trong ktks, nhất là 
tại các bãi thải, hồ chứa bùn 
thải quặng còn bất cập, chưa 
có các quy chuẩn kỹ thuật làm 
cơ sở xây dựng các công trình 
BVMt.

Cần tiếp tỤC ngHiên Cứu Để 
Hoàn tHiện vĂn Bản pHáp luẬt  
về ngĂn ngỪa và Kiểm Soát  
ô nHiỄm nưỚC

từ ngày 10 - 11/9/2015, tại ninh Bình, Ủy ban khoa 
học, Công nghệ và Môi trường (khCn&Mt) của 

Quốc hội phối hợp với trung tâm nghiên cứu môi trường 
và cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật Việt nam tổ chức hội thảo kiểm soát ô nhiễm 
nguồn nước: Một số kinh nghiệm quốc tế. 

tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Việt nam đã 
có Luật BVMt và Luật tài nguyên nước, tuy nhiên 
đây chỉ là luật khung, chưa chứa đựng đầy đủ nội 
dung cần thiết về kiểm soát ô nhiễm nước. trong khi 
hệ thống tổ chức quản lý môi trường nước còn chồng 
chéo; khâu ngăn ngừa chưa được quan tâm đúng mức 
và thực thi hiệu quả; nhận thức của doanh nghiệp, 
cũng như cộng đồng dân cư về BVMt nước còn hạn 
chế. thông qua kinh nghiệm của các nước như Mỹ, 
trung Quốc, hàn Quốc…, Việt nam cần triển khai 
Luật BVMt năm 2014, Luật tài nguyên nước và các 
nghị định, thông tư hướng dẫn một cách đồng bộ, 
tiến tới phát triển hóa các quy định pháp luật để quản 
lý môi trường nước tốt hơn. đặc biệt, cần tiếp tục 
nghiên cứu để tiến tới xây dựng Luật ngăn ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm nguồn nước với các quy định chi 
tiết về bảo vệ nguồn nước. 
 Hương Trần

 V Toàn cảnh Hội thảo
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giám sát về ứng phó với Bđkh ở 
đBsCL, UBtVQh đã ban hành nghị quyết 
số 853/nQ - UBtVQh13 ngày 5/12/2014 
về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với 
Bđkh ở đBsCL. tuy mới thực hiện chưa 
đầy một năm, nhưng việc thực hiện nghị 
quyết số 853/nQ - UBtVQh13 bước đầu đã 
đạt được kết quả, các mô hình thích ứng với 
Bđkh đã được triển khai và có hiệu quả. 

để thực hiện tốt nghị quyết số 853/nQ-
UBtVQh13 trong thời gian tới, Chính phủ, 
các Bộ, ngành, địa phương cần lồng ghép nội 
dung Bđkh vào các Chiến lược, Quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kt - Xh. Ứng phó với Bđkh 
phải dựa trên cách tiếp cận liên ngành, liên 
vùng và sớm ban hành cơ chế, chính sách thu 
hút nguồn lực từ xã hội cho ứng phó với Bđkh; 
tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút nguồn 
lực vào ứng phó với Bđkh, đặc biệt là Chính 
phủ cần chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ 
“nghiên cứu xây dựng dự án, công trình quan 
trọng quốc gia về ứng phó với Bđkh ở đBsCL 
một cách đồng bộ, bảo đảm tính liên ngành, 
liên vùng, dài hạn và tính bền vững cao, trình 
Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 
vào cuối năm 2015” để bảo đảm thực hiện nghị 
quyết có hiệu quả.
9Hoạt động giám sát của Quốc hội trong thời 
gian qua đã phát huy vai trò quan trọng, góp 
phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp 
luật, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước. Để tiếp tục phát huy, nâng cao 
hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, thời 
gian tới, cần có những giải pháp nào thưa ông?

TS. Võ Tuấn nhân: để nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám sát của Quốc hội, UBtVQh, 
các cơ quan của Quốc hội, theo tôi cần thực 
hiện đồng bộ một số giải pháp: Chức năng 
giám sát của Quốc hội phải gắn liền với các 
chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề 
quan trọng quốc gia; hoạt động giám sát phải 
tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc được 
dư luận xã hội, cử tri và nhân dân quan tâm; 
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân để Quốc 
hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của 
nhân dân, là cầu nối giữa nhà nước với nhân 
dân. hoạt động giám sát phải đảm bảo tính độc 
lập, khách quan, công khai, minh bạch; kết luận 
sau giám sát phải có hiệu lực thi hành; Thành 
phần và cách thức tổ chức, hoạt động của đoàn 
giám sát phải đáp ứng yêu cầu của nội dung 
giám sát; nâng cao chất lượng các kiến nghị và 

chế tài thực hiện các kiến nghị 
sau hoạt động giám sát; Phải 
có sự phối hợp chặt chẽ trong 
hoạt động giám sát của Quốc 
hội, các cơ quan của Quốc hội 
và tăng cường các điều kiện 
đảm bảo, hỗ trợ cho hoạt động 
giám sát. 

hy vọng tại kỳ họp thứ 
10 sắp tới, Quốc hội sẽ thông 
qua Luật hoạt động giám sát 
của Quốc hội và hội đồng 
nhân dân, qua đó sẽ bổ sung 
các điều kiện cần thiết để đảm 
bảo hoạt động giám sát có 
hiệu quả thiết thực, đáp ứng 
yêu cầu PtBV.
9Hội nghị Môi trường toàn 
quốc lần thứ IV là một sự 
kiện quan trọng của ngành 
TN&MT, đánh dấu quá 
trình nỗ lực thực hiện công 
tác BVMT giai đoạn 2010 
- 2015 và định hướng trọng 
tâm công tác BVMT giai 
đoạn 2016 - 2020. Ông có đề 
xuất gì để công tác BVMT 
đạt được những kết quả tốt 
hơn nữa trong thời kỳ mới?

TS. Võ Tuấn nhân: hội 
nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ iV với những chủ 
đề quan trọng như Quản lý 
nhà nước (QLnn) về BVMt, 
khoa học và công nghệ trong 
lĩnh vực BVMt và phiên 
họp toàn thể. hội nghị được 
diễn ra vào thời điểm rất có 
ý nghĩa để chúng ta tổng kết 
công tác BVMt giai đoạn 
2010 - 2015 và định hướng 
cho giai đoạn 2016 - 2020.

giai đoạn 2010 - 2015 đã 
đánh dấu thời kỳ đẩy mạnh 
công tác BVMt của đất nước. 
hệ thống pháp luật BVMt cơ 
bản được hoàn thiện; công 
tác BVMt từng bước đáp ứng 
được nhiệm vụ phát triển kt 
- Xh đất nước. tuy nhiên, vấn 
đề ô nhiễm môi trường còn 
diễn biến phức tạp nên trong 
thời gian tới, công tác BVMt 

cần có bước đột phá và đẩy 
mạnh việc thực hiện một số 
nội dung chủ yếu: tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về BVMt, trong đó tập trung 
xây dựng và hoàn thiện các 
luật chuyên sâu về môi trường 
như Luật kiểm soát ô nhiễm 
nước; Luật kiểm soát ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn; Luật 
kiểm soát ô nhiễm đất… và 
ban hành các nghị định, thông 
tư hướng dẫn thi hành luật, các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
cho từng đối tượng để đáp ứng 
yêu cầu QLnn về BVMt; 
tăng cường công tác QLnn, 
phân công, phối hợp nhiệm vụ 
BVMt giữa các Bộ, ngành và 
địa phương phải nhịp nhàng, 
thống nhất và hiệu quả; tăng 
cường công tác đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho 
BVMt; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMt, đồng thời áp 
dụng các chế tài xử phạt đủ 
mạnh để bảo đảm tính hiệu 
lực, hiệu quả và nghiêm minh 
của pháp luật; nâng cao hiệu 
quả công tác nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ 
và hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực BVMt. Cụ thể hóa các 
chính sách để thúc đẩy và hình 
thành ngành công nghiệp môi 
trường, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kt - Xh theo chiều sâu, 
gắn với tăng trưởng xanh 
và ứng phó với Bđkh; đẩy 
mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát việc thực thi pháp 
luật về BVMt; áp dụng các 
công nghệ tiên tiến vào giám 
sát chất lượng môi trường theo 
thời gian thực hiện; Thống 
nhất cơ sở dữ liệu và quản lý 
dữ liệu môi trường một cách 
đầy đủ, đồng bộ trong phạm vi 
cả nước.
9Xin cảm ơn ông!

giáng Hương  
(Thực hiện)
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Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần
thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường

Toàn dân tham gia BVMT là một 
trong 36 Chương trình thuộc Chiến 
lược BVMT của Việt Nam đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020, 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt ngày 2/12/2003 tại Quyết 
định số 256/2003/QĐ-TTg và giao 
cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ 
trì thực hiện. Đây là chương trình 
có phạm vi tác động rộng lớn, thời 
gian thực hiện dài, được Chính phủ 
ưu tiên. Bên cạnh đó, hoạt động 
giám sát và phản biện xã hội trong 
lĩnh vực BVMT của Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(UBTƯMTTQVN) các cấp đã góp 
phần thực hiện nghiêm các quy 
định về BVMT trong quản lý, điều 
hành của các cơ quan chức năng. 
Để tìm hiểu về nội dung này, Tạp 
chí Môi trường đã có cuộc trao đổi 
với TS. Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch 
UBTƯMTTQVN.

9Những năm qua, Chương trình 
“Toàn dân tham gia BVMT” đã được 
MTTQVN chủ trì thực hiện rất hiệu 
quả, vậy xin ông cho biết một số kết 
quả của Chương trình này?

TS. lê Bá Trình: Chương trình 
“toàn dân tham gia BVMt” có 
nhiều nội dung, nhiệm vụ cụ thể 
triển khai thực hiện trong hệ thống 
UBMttQVn các cấp từ trung ương 
đến cơ sở, trong đó hai nhiệm vụ tập 
trung là công tác tuyên truyền, vận 
động nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của cộng đồng dân cư và xây dựng các 
mô hình điểm khu dân cư BVMt.

từ năm 2006 đến nay, Ban 
Thường trực UBtƯMttQVn đã 
chỉ đạo triển khai xây dựng các mô 
hình điểm khu dân cư BVMt với 
phương thức: Ở mỗi tỉnh/tP tùy 

theo đặc điểm của các loại 
hình khu dân cư (vùng thành 
thị, nông thôn, miền núi có 
đông đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng biển, vùng có đông 
đồng bào tín đồ các tôn giáo) 
để lựa chọn 2 khu dân cư xây 
dựng mô hình điểm BVMt, 
sau này nhân rộng tại các địa 
phương và trong cả nước. 
đến nay, 63/63 tỉnh/tP trong 
cả nước đã xây dựng các mô 
hình điểm và nhân rộng với 
các loại hình “Lồng ghép 
nhiệm vụ BVMt trong cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư”, “khu dân cư 
tự quản BVMt” và “khu 
dân cư thực hiện hài hòa xóa 
đói giảm nghèo và BVMt”. 
năm 2013, Ban Thường trực 
UBtƯMttQVn tổ chức 
hội nghị tổng kết việc xây 
dựng các mô hình điểm và 
hướng dẫn nhân rộng trong 
phạm vi toàn quốc với kết 
quả rất đáng khích lệ. từ 126 
mô hình điểm được Ban Chủ 
nhiệm Chương trình “toàn 
dân tham gia BVMt” đầu tư 
xây dựng ở 63 tỉnh/tP, đến 
nay đã có hàng nghìn mô 

hình khu dân cư BVMt được 
nhân rộng trong cả nước. 

Thông qua các mô hình, 
công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia vệ 
sinh môi trường đi vào nền 
nếp. Việc tổng vệ sinh ở khu 
dân cư vào sáng thứ 7, hoặc 
ngày Chủ nhật xanh - sạch, 
giữ gìn cảnh quan khu dân 
cư... được duy trì đều đặn. 
Qua đó, đã hình thành nhiều 
phong trào, nhiều cuộc vận 
động đa dạng, thiết thực về 
BVMt tại địa bàn dân cư. 

Với hiệu quả của việc xây 
dựng các mô hình điểm đã 
tạo sự phối hợp sâu rộng giữa 
công tác tuyên truyền, vận 
động, giám sát của Mặt trận 
và công tác quản lý nhà nước 
về BVMt. Bên cạnh kinh phí 
xây dựng mô hình điểm do 
Mặt trận trung ương hỗ trợ, 
UBnD, sở tn&Mt các tỉnh/
tP đã quan tâm, hỗ trợ kinh 
phí để Ban Công tác Mặt trận 
khu dân cư triển khai nhiệm 
vụ. nhiều địa phương đã có 
nguồn kinh phí để triển khai 
các hoạt động BVMt tại khu 
dân cư, có điều kiện mua 
sắm trang thiết bị thu gom 

 V TS. Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch  
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
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rác thải, tổ chức tuyên truyền nâng cao 
ý thức BVMt... ngoài ra, Ban Công 
tác Mặt trận ở khu dân cư đã vận động 
nhân dân ủng hộ nhiều tỷ đồng, hàng 
nghìn ngày công để cùng địa phương 
xây dựng các công trình công cộng 
phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người 
dân ở khu dân cư. hiệu quả của các 
mô hình khu dân cư BVMt đã góp 
phần tích cực để các địa phương hoàn 
thành tiêu chí về BVMt trong Chương 
trình xây dựng nông thôn mới. 
9Với tư cách là liên minh chính trị, 
liên hiệp tự nguyện rộng rãi nhất của 
mọi đối tượng, tầng lớp dân cư trong 
xã hội, MTTQVN có trách nhiệm 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
quyền làm chủ của nhân dân trong 
việc tham gia phản biện xã hội. Vậy 
công tác giám sát và phản biện xã hội 
về BVMT đã được MTTQVN và các 
tổ chức thành viên thực hiện như thế 
nào, thưa ông?

TS. lê Bá Trình: Về thực hiện 
nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, 
Ban Thường trực UBtƯMttQVn 
các cấp thường xuyên tổ chức tập hợp 

ý kiến của nhân dân trong 
lĩnh vực tn&Mt để báo cáo 
trước các kỳ họp của Quốc 
hội và hội đồng nhân dân 
các cấp; tổ chức góp ý kiến, 
phản biện xã hội vào dự thảo 
các văn bản quy phạm pháp 
luật về BVMt như: Luật 
BVMt năm 2014; Luật tài 
nguyên, Môi trường biển 
và hải đảo; Luật khí tượng 
thủy văn… từ năm 2013 
- 2015, Ban Thường trực 
UBtƯMttQVn đã phối 
hợp tổ chức các đợt giám sát 
việc quản lý, xử lý tình trạng 
khai thác cát sỏi trái phép gây 
sạt lở các bờ sông và tác động 
tiêu cực đến môi trường 
sống của nhân dân; ô nhiễm 
môi trường tại các làng nghề 
truyền thống; sử dụng vật tư 
nông nghiệp trong sản xuất ở 
các địa phương.
9Xin ông cho biết, những 
khó khăn trong quá trình 
triển khai Chương trình 

Toàn dân tham gia BVMT 
và thực hiện nhiệm vụ giám 
sát và phản biện xã hội về 
BVMT?

TS. lê Bá Trình: nhận 
thức về vai trò, trách nhiệm 
của cấp ủy đảng, chính 
quyền trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo và phối hợp với hệ 
thống Mặt trận triển khai 
xây dựng các mô hình chưa 
đồng bộ, có nơi còn giao 
khoán công việc cho cán bộ 
Mặt trận. trong khi đó, hoạt 
động của UBtƯMttQVn 
ở cơ sở và Ban Công tác 
Mặt trận ở một số khu dân 
cư chưa được đồng đều, có 
nơi còn hạn chế. năng lực, 
trình độ của các thành viên 
trong Ban vận động ở một 
số mô hình nhân rộng còn 
yếu, lúng túng khi thực hiện 
nhiệm vụ được phân công 
nên thụ động trong theo dõi 
tiến độ, kiểm tra chất lượng 
xây dựng mô hình.

 V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân tham gia  
thực hiện BVMT
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Một bộ phận không nhỏ người dân 
ở các khu dân cư chưa hiểu đúng về mục 
đích, yêu cầu của việc đầu tư xây dựng 
mô hình. sau khi mô hình thành công, 
dưới sự chủ trì của cấp ủy, chính quyền 
và Mặt trận, người dân tự duy trì, tiếp 
tục bổ sung các tiêu chí, giải pháp phù 
hợp để đem lại lợi ích chính đáng cho 
mỗi người dân và cộng đồng dân cư. tuy 
nhiên hiện nay ở nhiều nơi còn tâm lý ỷ 
lại, trông chờ cấp trên đầu tư kinh phí 
cho các hoạt động, trong khi đó, kinh phí 
hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp môi trường ở 
trung ương để đầu tư duy trì, nhân rộng 
các mô hình điểm cho các địa phương 
ngày càng khó khăn.

Bên cạnh đó, do thói quen, tập quán 
sinh hoạt còn lạc hậu, đặc biệt là tâm lý 
chạy theo lợi nhuận kinh tế trước mắt 
nên ý thức BVMt của một bộ phận 
nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp chưa 
thực sự chuyển biến, gây khó khăn cho 
việc nhân rộng các mô hình. Biểu hiện là 
không ít vùng nông thôn, tình trạng xả 
rác thải, xác gia súc, gia cầm, nước thải... 
ra kênh mương còn diễn ra phổ biến; 
việc sử dụng tùy tiện thuốc bảo vệ thực 
vật trong sản xuất và nuôi trồng chưa 
được chấm dứt; trong khi đó hoạt động 
tự quản chủ yếu là đôn đốc nhắc nhở, 
chưa có hình thức, cơ chế xử phạt cụ thể 
để răn đe. tại các khu dân cư trong thành 
phố, thị xã có nhiều hộ kinh doanh về 
sắt thép, hàn, sửa chữa điện lạnh, sơn 
xì, kinh doanh phế liệu cũ, không có các 
biện pháp xử lý chất thải gây ra ô nhiễm 
môi trường như khói bụi, tiếng ồn và 
phát tán mùi... 

Một số nơi còn thiếu các giải pháp 
đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia thu gom rác thải 
như không bố trí được khu đất tập trung 
làm bãi chứa rác thải, thiếu phương tiện 
thu gom, kinh phí duy trì, sửa chữa không 
đủ… nên công tác BVMt vẫn chưa được 
giải quyết triệt để.

sự phối hợp giữa Ban Thường trực 
UBtƯMttQVn một số tỉnh/tP với 
ngành tn&Mt cùng cấp còn chưa chặt 
chẽ nên gặp khó khăn trong hướng dẫn, 
chỉ đạo việc kiểm tra, sơ, tổng kết, duy trì 
và nhân rộng các mô hình điểm đã triển 
khai. 

9Nhân Hội nghị Môi trường 
toàn quốc lần thứ IV, ông có 
ý kiến đề xuất gì nhằm bổ 
sung, hoàn thiện công tác 
quản lý BVMT ở nước ta hiện 
nay?

TS. lê Bá Trình: Cần 
xác định việc huy động toàn 
dân tham gia BVMt cùng 
với các giải pháp của công 
tác quản lý nhà nước là một 
trong những nhiệm vụ quan 
trọng để bảo đảm sự phát 
triển bền vững của đất nước, 
trong đó, phát huy vai trò của 
UBtƯMttQVn và các tổ 
chức thành viên các cấp trong 
công tác tuyên truyền, vận 
động toàn dân nâng cao nhận 
thức và thay đổi hành vi theo 
hướng tích cực để BVMt. từ 
đó, có sự đầu tư thỏa đáng về 
cơ chế, chính sách, giải pháp 
phối hợp cho việc triển khai 
thực hiện.

Cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp cần quan tâm 
hơn nữa trong việc lãnh đạo, 
chỉ đạo, đầu tư xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch; hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất của người 
dân, doanh nghiệp ở các xã, 
phường, thị trấn và khu dân 
cư, nhất là quy hoạch các 
làng nghề, xưởng sản xuất, 
gia công hàng hóa, tư liệu 
sản xuất; các công trình xử 
lý nước thải, rác thải để giải 
quyết hiệu quả tình trạng ô 
nhiễm môi trường. đồng thời 
tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về BVMt ở cơ sở, 
nhất là kiểm tra, phát hiện, 
xử lý các hành vi gây ô nhiễm 
môi trường của các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp; tăng 
cường chế tài đủ mạnh để răn 
đe, ngăn chặn các hành vi vi 
phạm, tạo nên sự đồng bộ 
giữa công tác tuyên truyền, 
vận động và tự giác thực 
hiện của người dân với hiệu 

quả của công tác quản lý nhà 
nước trên địa bàn.

tăng cường sự phối hợp 
và thống nhất trong hành 
động giữa các tổ chức thành 
viên trong Mặt trận, đặc biệt 
các cơ quan thông tin, tuyên 
truyền của các tổ chức thành 
viên trong Mặt trận cần đưa 
ra những kế hoạch, nội dung 
phối hợp cụ thể để tạo nên 
sức mạnh tổng hợp làm cho 
các chủ trương, đường lối 
của đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước và các 
nội dung vận động, giám sát 
của MttQVn về nhiệm vụ 
BVMt đi vào đời sống xã 
hội. 

kịp thời phát hiện, tôn 
vinh, biểu dương các cá nhân, 
tổ chức, đơn vị là điển hình 
tiên tiến về BVMt để quảng 
bá, tuyên truyền... đồng thời 
có tiếng nói phê phán mạnh 
mẽ các hành vi, thói quen, 
tập quán sinh hoạt lạc hậu... 
gây ô nhiễm môi trường cần 
phải khắc phục; giám sát, kiến 
nghị cụ thể với các cơ quan 
chức năng xử lý những trường 
hợp gây ô nhiễm môi trường, 
làm cạn kiệt tài nguyên môi 
trường.

tập trung tuyên truyền 
đến các vùng có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số, đồng bào 
là tín đồ các tôn giáo có tính 
đặc thù về phong tục, tập quán 
sinh hoạt, về tín ngưỡng, tôn 
giáo; khắc phục việc thông tin, 
tuyên truyền mang tính chung 
chung, không sát đối tượng để 
nâng cao chất lượng và hiệu 
quả của công tác tuyên truyền, 
góp phần nâng cao nhận thức, 
thay đổi hành vi, thói quen, 
tập quán trong sinh hoạt của 
mỗi gia đình, cộng đồng dân 
cư.
9Xin cảm ơn ông!

PHạM ĐìnH Tuyên  
(Thực hiện)
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Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
trong công tác bảo vệ môi trường 

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng 
và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nhằm giúp các cấp, ngành có thêm 
cơ sở, luận cứ khoa học trong quá trình thẩm định, phê duyệt 
và thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Hoạt 
động phản biện được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 
lĩnh vực môi trường.
Để có những thông tin khái quát về hoạt động phản biện xã 
hội, cũng như khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực 
môi trường của VUSTA, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi 
với TSKH. Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch VUSTA về vấn đề này.

 V TSKH.Nghiêm Vũ Khải - 
Phó Chủ tịch VUSTA

9Xin ông cho biết, tình hình triển khai hoạt 
động tư vấn, phản biện xã hội về môi trường 
đối với các dự án, đề án phát triển KT - XH 
thời gian qua? Để thực hiện tốt chức năng, 
hoạt động phản biện xã hội về môi trường, 
theo ông, cần có những giải pháp gì trong thời 
gian tới?

TSKH. nghiêm Vũ Khải: VUstA có 77 
tổng hội, hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp 
các hội khoa học và kỹ thuật (kh&kt) tỉnh/
tP trực thuộc trung ương. ngoài ra, còn có 
trên 400 tổ chức kh&Cn thuộc VUstA và 
trên 800 đơn vị kh&Cn thuộc các tổ chức 
thành viên. 

trong những năm qua, thực hiện chức 
năng của mình, VUstA đã đóng góp những 
ý kiến tư vấn, phản biện, giám định xã hội về 
các chương trình, dự án phát triển kt - Xh, 
cũng như về các chính sách, văn bản pháp luật 
về BVMt. Có thể nói, VUstA và các tổ chức 
thành viên đã đóng góp ý kiến đối với hầu 
như tất cả các chủ trương, chính sách, chương 
trình, dự án lớn về môi trường. Cụ thể: nghị 
quyết số 24-nQ/tW của Ban Chấp hành 
trung ương đảng khóa iX về chủ động ứng 
phó với Bđkh, tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMt: Luật tài nguyên nước, Luật đa 
dạng sinh học, Luật BVMt năm 2014… Các ý 
kiến góp ý và tư vấn xây dựng chính sách pháp 
luật về BVMt của các tổ chức đã được các Bộ, 

ngành đánh giá cao về cơ sở 
khoa học và thực tiễn cũng 
như tính khả thi.

để thực hiện tốt chức 
năng tư vấn, phản biện xã hội 
về môi trường trong thời gian 
tới cần có một số giải pháp: 

Bộ tn&Mt tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với VUstA xây 
dựng kế hoạch cụ thể không 
chỉ về công tác tư vấn, phản 
biện mà cả công tác tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, 
chính sách pháp luật về 
BVMt. đồng thời, VUstA 
cần được tham gia vào quá 
trình xây dựng các văn bản 
hướng dẫn (nghị định, thông 
tư, quy chế…), kế hoạch triển 
khai thực hiện chính sách, 
pháp luật do Bộ tn&Mt chủ 
trì ngay từ giai đoạn đầu. 

trong phạm vi quyền hạn 
của mình, Bộ tn&Mt chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc, 
các sở tn&Mt phối hợp với 
VUstA và các đơn vị thành 
viên triển khai chủ trương 
hợp tác giưa hai bên; hỗ trợ 
kinh phí và điều kiện cần 

thiết nhằm đưa hoạt động 
tư vấn phản biện trở thành 
nhiệm vụ thường xuyên với 
sự hợp tác, chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm một cách bài 
bản, chính quy. 
9 Với vai trò nòng cốt trong 
việc tập hợp, đoàn kết và 
phát huy sức mạnh sáng tạo 
của đội ngũ trí thức KH&CN, 
VUSTA đã có những đóng 
góp gì để thúc đẩy hoạt động 
KH&CN trong lĩnh vực môi 
trường, góp phần đưa đất 
nước phát triển ngày càng 
bền vững, thưa ông?

TSKH. nghiêm Vũ Khải: 
đẩy mạnh ứng dụng kh&Cn 
trong lĩnh vực môi trường là 
một nhiệm vụ xuyên suốt, có 
ý nghĩa quyết định trong việc 
xây dựng và triển khai chiến 
lược BVMt, tăng trưởng 
xanh, phát triển bền vững. 

Thời gian qua, VUstA 
với đông đảo chuyên gia, tổ 
chức kh&Cn đã có nhiều 
sáng kiến, mô hình, công 
nghệ BVMt, xử lý nước thải, 
chất thải rắn được áp dụng 
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hiệu quả tại các địa phương. hiện nay, 
có nhiều tổ chức kh&Cn trực thuộc 
VUstA đang thực hiện các nhiệm vụ 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong 
lĩnh vực môi trường dưới dạng các đề 
tài, dự án. tuy nhiên, kinh phí cho các 
nhiệm vụ này quá nhỏ nên không đáp 
ứng được yêu cầu chuyển giao, cải tiến, 
nâng cấp công nghệ nội địa để tiến tới 
phát triển ngành công nghiệp chế tạo 
thiết bị, công nghiệp môi trường của 
Việt nam. Do đó, cần có chính sách 
khuyến khích cho các hoạt động đổi 
mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng 
kh&Cn về môi trường ở trình độ phù 
hợp với năng lực của Việt nam hiện nay. 
9Ông có thể đưa ra một số khuyến 
nghị, đề xuất để sự nghiệp BVMT đạt 
được những thành công mới?

TSKH. nghiêm Vũ Khải: trong 5 
năm gần đây, công tác quản lý nhà nước, 
cũng như ý thức BVMt được nâng lên 
rõ rệt, một số thành tích nổi bật đã được 
ghi nhận. để thực hiện mục tiêu BVMt 
đã đề ra, cần có đánh giá nghiêm túc 
thực trạng, rút ra bài học kinh nghiệm 
và có giải pháp phù hợp, có tính khả thi. 
hiện tại, các chủ trương, nhiệm vụ, biện 
pháp về BVMt tương đối đồng bộ, thể 
hiện quyết tâm chính trị cao. tuy nhiên, 
cũng như đối với nhiều lĩnh vực khác 
trong đời sống, vấn đề ở khâu chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện và sự tham gia của người 
dân còn thiếu đồng bộ. 

Một trong những nội dung cần 
quan tâm nhiều hơn trong giai đoạn 
tới là tuyên truyền, phổ biến, vận động 
mọi tầng lớp, tổ chức, cá nhân tham gia 
BVMt. “tư duy: toàn cầu - hành động: 
cơ sở” là một phương châm BVMt phổ 
biến trên thế giới. Quyền được sống 
trong môi trường lành mạnh luôn gắn 
liền với trách nhiệm BVMt. Vì thế, thời 
gian tới, cần kiên trì thuyết phục, giáo 
dục để nâng cao ý thức về BVMt; Cung 
cấp điều kiện để người dân thực hiện 
ngày càng đầy đủ quyền và nghĩa vụ; Xử 
lý nghiêm minh những hành vi vi phạm 
pháp luật trong các nhiệm vụ BVMt: 
Phòng ngừa - khắc phục ô nhiễm - cải 
thiện môi trường. 
9Xin cảm ơn ông!
 linH Hằng (Thực hiện) 

tổng CỤC môi trường và tổng CỤC 
lâm ngHiệp: pHối Hợp Bảo tồn tHiên 
nHiên và Đa dạng SinH HọC 

ngày 3/9/2015, tại hà nội, 
tổng cục Môi trường (Bộ 

tn&Mt) và tổng cục Lâm 
nghiệp (Bộ nn&Ptnt) đã tổ 
chức Lễ ký kết Chương trình 
phối hợp công tác trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học (đDsh) giai 
đoạn 2015 - 2020. Tham dự Lễ 
ký kết có Phó tổng cục trưởng 
tổng cục Môi trường nguyễn 
Thế đồng; Phó tổng cục trưởng 
tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí 
Công và đại diện của Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UnDP), tổ chức hợp tác Phát 
triển đức (giZ) tại Việt nam 
và các đơn vị có liên quan. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó 
tổng cục trưởng tổng cục Môi 
trường nguyễn Thế đồng cho 
biết, trong thời gian qua, tổng 
cục Môi trường và tổng cục 
Lâm nghiệp đã có nhiều hoạt 
động phối hợp trong công tác 
kiểm tra phòng chống cháy 
rừng; đào tạo, tập huấn, triển 
khai một số dự án liên quan đến 
lĩnh vực quản lý của hai đơn 
vị… Việc ký kết Chương trình 

sẽ góp phần thúc đẩy, nâng cao 
hiệu quả sự phối hợp giữa 2 bên 
trong thời gian tới.

Chương trình phối hợp 
gồm các nội dung: Xây dựng, 
hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 
chức thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách về 
bảo tồn thiên nhiên và đDsh; 
Xây dựng, quản lý cơ sở dữ 
liệu, số liệu và thực hiện thông 
tin, báo cáo về bảo tồn đDsh; 
nghiên cứu khoa học, giáo dục, 
đào tạo năng lực và đẩy mạnh 
truyền thông, nâng cao nhận 
thức về bảo tồn đDsh, đồng 
thời tăng cường hợp tác quốc 
tế về bảo tồn đDsh; Phối hợp 
thực hiện các chương trình, 
chiến lược cụ thể… Theo đó, 
Cục Bảo tồn đDsh, tổng cục 
Môi trường là đầu mối tổ chức, 
thực hiện Chương trình tại 
tổng cục Môi trường; Vụ Bảo 
tồn thiên nhiên là đầu mối, 
phối hợp với Cơ quan quản 
lý CitEs Việt nam, tổng cục 
Lâm nghiệp tổ chức, thực hiện 
Chương trình tại tổng cục Lâm 
nghiệp. Bảo BìnH

 V Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế 
Đồng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí 
Công ký kết Chương trình hợp tác
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Hoạt động nghiên cứu khoa học và công 
nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
giai đoạn 2011-2015
TS. nguyễn THị THAnH Hà - Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, 
Bộ KH&CN

trong giai đoạn 2011-2015, Bộ kh&Cn 
đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
có liên quan (Bộ tn&Mt, Bộ Công 

Thương, Bộ nn&Ptnt…) tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, ứng dụng công nghệ mới về 
BVMt, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về 
môi trường. đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, 
chính sách, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học; 
tiếp cận làm chủ công nghệ tiên tiến, tạo sản 
phẩm, công nghệ xử lý môi trường phù hợp với 
điều kiện trong nước để giải quyết tình trạng 
ô nhiễm môi trường ở một số khu vực trọng 
điểm có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe 
con người, tài nguyên thiên nhiên.

1. HoạT Động ngHiên Cứu 
KH&Cn Trong lĩnH VựC BVMT

hoạt động nghiên cứu kh&Cn về BVMt 
đã được xác định trong định hướng mục tiêu 
hoạt động kh&Cn trong lĩnh vực sử dụng hợp 
lý tài nguyên và BVMt giai đoạn 2011- 2015, 
cụ thể như:

Cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng 
quy hoạch BVMt, phục vụ phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội (kt-Xh) các vùng kinh tế 
trọng điểm, quy hoạch môi trường theo vùng 
và lưu vực sông; Làm rõ xu thế, nguyên nhân 
biến đổi tài nguyên thiên nhiên, diễn biến môi 
trường tại một số vùng trọng điểm và đề xuất 
các giải pháp quản lý tổng hợp, sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên, BVMt.

nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ môi trường, công nghệ sạch, thân thiện 
môi trường, phát triển các công nghệ xử lý và tái 
chế, tái sử dụng chất thải; xây dựng và nhân rộng 
các mô hình về sản xuất sạch hơn; hình thành và 
phát triển ngành công nghiệp môi trường, tạo 
thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp dịch vụ 
môi trường, phát triển kinh tế môi trường.

Ứng dụng có hiệu quả và 
tạo ra công nghệ tiên tiến, phù 
hợp với điều kiện Việt nam 
để xử lý ô nhiễm môi trường, 
kết hợp với xử lý và tận dụng 
nguồn thải (nguồn thải của 
chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ; 
rác thải sinh hoạt đô thị loại 
nhỏ, nguồn thải nông nghiệp, 
nông thôn, làng nghề...). 

Các mục tiêu và nội dung 
nghiên cứu giai đoạn này được 
thực hiện trong khuôn khổ 
các chương trình kh&Cn 
trọng điểm cấp nhà nước 
“Phòng tránh thiên tai, BVMt 
và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên”, mã số kC.08/11-
15” (giai đoạn 2011 - 2015) với 
tổng số nhiệm vụ là 34 đề tài 
kh&Cn, 2 Dự án sXtn và 5 
đề tài tiềm năng với tổng kinh 
phí là 205 tỷ đồng, trong đó 
có 15 tỷ là nguồn ngoài ngân 
sách. Chương trình kh&Cn 
cấp Bộ tn&Mt “nghiên cứu, 
ứng dụng kh&Cn phục vụ 
quản lý và BVMt ở Việt nam 
giai đoạn 2010-2015”, mã số 
tnMt.04.10-15 với tổng số 
trên 60 nhiệm vụ khCn cấp 
Bộ, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ 
đồng và một số đề tài kh&Cn 
độc lập cấp nhà nước; các đề 
tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành 
và các dự án nghiên cứu, áp 
dụng công nghệ của một số 
doanh nghiệp (trong lĩnh vực 
công nghệ môi trường). Các 
giải pháp về kh&Cn cũng 
được tiến hành nghiên cứu 
trong “đề án phát triển ngành 

công nghiệp môi trường Việt 
nam đến năm 2015, tầm nhìn 
đến năm 2025” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 1030/Qđ-
ttg ngày 20/7/2009 với 58 
nhiệm vụ với tổng kinh phí là 
138 tỷ đồng. 

những đóng góp của 
kh&Cn môi trường trong 
phát triển kt-Xh giai đoạn 
vừa qua tập trung vào 2 nội 
dung: hoạch định chính sách 
BVMt, phục vụ quy hoạch 
phát triển vùng lãnh thổ; áp 
dụng và phát triển công nghệ 
môi trường thích hợp để giải 
quyết tình trạng ô nhiễm môi 
trường ở một số khu vực trọng 
điểm.

KH&CN môi trường phục 
vụ hoạch định chính sách 
BVMT, quy hoạch phát triển 
vùng, lãnh thổ

trong lĩnh vực môi trường, 
các đề tài đã tập trung giải quyết 
các vấn đề môi trường mang 
tính vĩ mô như quy hoạch 
môi trường các vùng trọng 
điểm (đồng bằng sông hồng, 
đồng bằng sông Cửu Long, 
vùng kinh tế trọng điểm miền 
trung); tính cấp thiết của việc 
BVMt nông thôn, làng nghề, 
trang trại. Bên cạnh đó, các đề 
tài nghiên cứu đã lồng ghép các 
vấn đề môi trường vào sử dụng 
tài nguyên, phát triển kt-Xh 
nhằm xây dựng cơ sở khoa học 
cho phát triển bền vững các 
vùng lãnh thổ (tây nguyên, 
vùng sinh thái đặc thù Quảng 
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Bình - Quảng trị, vùng kinh tế trọng điểm phía 
nam), các lưu vực sông (sông đà, sông Ba và 
sông Côn, sông Lô và sông Chảy...).

Về quy hoạch môi trường, các đề tài đã đi 
sâu, làm rõ những tồn tại và đề xuất phương 
pháp luận, quy trình xây dựng quy hoạch môi 
trường vùng lãnh thổ và sử dụng các phương 
pháp: Phân vùng chức năng môi trường; ma 
trận (đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động 
phát triển kt-Xh đến môi trường); tính toán 
tải lượng ô nhiễm; phân tích khả năng chịu tải 
của môi trường; mô hình toán - dự báo chất 
lượng môi trường; phân tích lợi ích - chi phí 
mở rộng; điều tra xã hội học; lập bộ bản đồ 
chuyên đề và tổng hợp; đánh giá tác động môi 
trường chiến lược vào quy hoạch môi trường; 
phân tích viễn thám và công nghệ gis vào lập 
bản đồ quy hoạch môi trường... kết quả tổng 
hợp của các đề tài này là các bản đồ quy hoạch 
môi trường và xu thế diễn biến theo không gian 
và thời gian đã được xây dựng cho vùng nghiên 
cứu. đây là cơ sở khoa học và thực tiễn quan 
trọng phục vụ cho công tác quy hoạch lãnh thổ 
phục vụ phát triển kt-Xh và BVMt.

Về môi trường nông thôn, làng nghề và 
trang trại, lần đầu tiên các đối tượng này được 
nghiên cứu một cách tổng hợp, chi tiết trên một 
phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt nam theo các 
vùng sinh thái, địa hình và từ đó đưa ra bức 
tranh tổng hợp về môi trường nông thôn, môi 
trường làng nghề và trang trại của Việt nam 
trong mối quan hệ đa chiều một cách có hệ 
thống. Các đề tài đã phát hiện ra các vấn đề môi 
trường đặc trưng hiện tại và những vấn đề bức 
xúc nhất hiện nay theo các vùng sinh thái đặc 
trưng, theo các loại làng nghề và dự báo xu thế 
phát triển trong giai đoạn tới. Một kết quả quan 
trọng khác là các đề tài đã đánh giá được tác 
động của một số chính sách phát triển kt-Xh 
đến tn&Mt. trên cơ sở đó, đề xuất được tổ 
hợp các chính sách và giải pháp cụ thể để quản 
lý môi trường bền vững.

trong lĩnh vực kinh tế môi trường, kết 
quả nghiên cứu của các đề tài đã đóng góp về 
phương pháp luận trong các nghiên cứu liên 
quan đến ứng dụng kinh tế môi trường ở Việt 
nam, đặc biệt là các phương pháp và kỹ thuật 
đánh giá hàng hóa và dịch vụ phi thị trường 
(các dạng tn&Mt chưa được đánh giá); 
phương pháp hạch toán kinh tế mở rộng (hạch 
toán tn&Mt); phương pháp đánh giá và dự 
báo tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và 
lượng chất thải ra môi trường; phương pháp mô 

phỏng và dự báo xu thế biến 
đổi môi trường tự nhiên bằng 
các mô hình toán; phương 
pháp phân tích chi phí - lợi ích 
xã hội đối với các dự án đầu 
tư. đề tài đã cung cấp những 
luận cứ khoa học với một số 
trường hợp minh họa cụ thể 
để các nhà làm chính sách có 
những điều chỉnh phù hợp về 
chiến lược phát triển kt-Xh 
của vùng kinh tế trọng điểm 
phía nam trong thời kỳ Cnh 
- hđh hướng tới phát triển 
bền vững. 

kết quả nghiên cứu của 
đề tài đã góp phần làm sáng 
tỏ những điều còn chưa rõ về 
bản chất kinh tế môi trường 
- một lĩnh vực khoa học còn 
khá mới ở Việt nam; đánh 
giá tầm quan trọng về kinh tế 
của sự suy thoái tn&Mt, chỉ 
ra những nguyên nhân kinh 
tế sâu xa của sự suy thoái môi 
trường, mối quan hệ giữa các 
hoạt động kinh tế chính trong 
quá trình phát triển, giải quyết 
từng bước các mâu thuẫn 
giữa tăng trưởng kinh tế, chất 
lượng môi trường và sử dụng 
hợp lý tài nguyên, BVMt. 
trên cơ sở đó đề xuất các biện 
pháp quản lý tổng hợp nhằm 
BVMt, phát triển bền vững 
khu vực nghiên cứu.

Các đề tài của Chương 
trình đã nghiên cứu lồng 
ghép nội dung BVMt và sử 
dụng hợp lý tài nguyên với 
các vấn đề phát triển kt-Xh 
theo hướng bền vững. đây là 
các lĩnh vực nghiên cứu tổng 
hợp mang tính liên ngành 
cao được chú trọng trong các 
chương trình ở giai đoạn này.

Áp dụng và phát triển 
công nghệ môi trường thích 
hợp để giải quyết tình trạng 
ô nhiễm môi trường ở một số 
khu vực trọng điểm

ngành công nghệ môi 
trường Việt nam đã hình hành 

và có những bước đi ban đầu 
thông qua việc phát triển nội 
lực và du nhập công nghệ nước 
ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu 
thực tế cấp bách phục vụ phát 
triển kt-Xh bền vững tại Việt 
nam, đặc biệt sau khi thực thi 
Luật BVMt. trong thời gian 
qua, các tổ chức kh&Cn 
trong nước đã giữ vai trò chủ 
đạo và đóng góp tích cực cho 
sự phát triển công nghệ môi 
trường tại Việt nam. trong số 
các công nghệ đã được nghiên 
cứu, áp dụng, có nhiều công 
nghệ được sử dụng ổn định 
như: Công nghệ xử lý nước 
thải (Các phương pháp cơ 
học, hóa học, hóa lý, hóa sinh, 
sinh học); Công nghệ xử lý khí 
thải với các phương pháp khô 
(buồng lắng, xyclon, lọc tay 
áo, lọc tĩnh điện...) và phương 
pháp ướt (hấp thu, ô xy hóa-
khử ...); Công nghệ xử lý chất 
thải rắn (Chôn lấp hợp vệ sinh, 
đóng rắn, hóa học, sinh học, tái 
sử dụng...).

trong giai đoạn vừa qua, 
các nghiên cứu đã xây dựng 
và phát triển một số quy 
trình công nghệ có hiệu quả, 
dễ triển khai ứng dụng, thân 
thiện với môi trường trong xử 
lý ô nhiễm nước, đất và không 
khí; Xây dựng thành công một 
số quy trình công nghệ xử lý 
ô nhiễm nước sau lũ, ô nhiễm 
đất và nước bởi dòng thải axit 
và kim loại nặng do khai thác 
khoáng sản và ô nhiễm không 
khí trong các thành phố lớn 
bằng các công nghệ đơn giản, 
dễ làm hoặc với sự ứng dụng 
các vật liệu thân thiện với môi 
trường, vật liệu nano có triển 
vọng ứng dụng thực tiễn và 
làm tiền đề phát triển hướng 
nghiên cứu các công nghệ 
mới trong xử lý ô nhiễm môi 
trường, đặc biệt là môi trường 
nước hiện đang là mối đe dọa 
lớn đến sức khỏe cộng đồng.
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2. ĐịnH Hướng HoạT Động 
KH&Cn PHụC Vụ BVMT 

hoạt động kh&Cn phục vụ BVMt được 
xác định là một trong 5 nhóm công nghệ ưu 
tiên trong định hướng phát triển kh&Cn 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong 
Chiến lược phát triển kh&Cn giai đoạn 2011-
2020 tại Quyết định số 418/Qđ-ttg ngày 
11/4/2012 với nội dung: Phát triển công nghệ 
xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy 
hại, khí thải với tính năng, giá thành phù hợp 
với điều kiện Việt nam; Ứng dụng công nghệ 
sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường 
trong sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu 
phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; Phát triển 
công nghệ tái chế chất thải.

nội dung phát triển kh&Cn phục vụ 
BVMt tiếp tục được khẳng định là một trong 
các giải pháp thực hiện nghị quyết số 20-nQ/
tW của hội nghị trung ương 6 khóa Xi “về 
phát triển kh&Cn phục vụ sự nghiệp Cnh-
hđh trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng XhCn và hội nhập quốc tế” và nghị 
quyết số 24-nQ/tW của hội nghị trung 
ương 7 khóa Xi “Chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 
BVMt”: đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến 
bộ kh&Cn trong ứng phó với biến đổi khí 
hậu, quản lý tài nguyên và BVMt; Thúc đẩy 
đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân 
thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, 
sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải 
và các-bon thấp; nghiên cứu phát triển và tiếp 
nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến cho ứng 
phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 
và BVMt. 

tại điểm a, khoản 1, điều 27, Luật 
kh&Cn năm 2013 đã nêu rõ “Căn cứ vào 
chiến lược, kế hoạch phát triển kt-Xh và 
chiến lược phát triển kh&Cn quốc gia, Bộ 
kh&Cn phê duyệt phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ kh&Cn 5 năm 
và nhiệm vụ kh&Cn cấp 
quốc gia hàng năm”. Theo 
đó, Bộ kh&Cn đã xây dựng 
phương hướng mục tiêu 
nhiệm vụ kh&Cn chủ yếu 
giai đoạn 2016-2020 (Quyết 
định số 1318/Qđ-BkhCn 
ngày 5/6/2015 của Bộ trưởng 
Bộ kh&Cn). trong đó đã 
nêu rõ các giải pháp tập 
trung nguồn lực để triển khai 
các định hướng phát triển 
kh&Cn chủ yếu liên quan 
đến lĩnh vực môi trường như: 
Ưu tiên nguồn lực để phát 
triển một số công nghệ tiên 
tiến, công nghệ cao, công 
nghệ liên ngành thuộc các 
lĩnh vực công nghệ thông tin 
truyền thông, công nghệ sinh 

học, công nghệ vật liệu mới, 
công nghệ cơ khí - tự động 
hóa và công nghệ môi trường; 
đẩy mạnh nghiên cứu ứng 
dụng, phát triển công nghệ 
trong các ngành, lĩnh vực: 
nông nghiệp, công nghiệp, 
y-dược, giao thông, xây dựng, 
năng lượng, kh&Cn biển, 
kh&Cn quản lý sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, khoa học 
công nghệ vũ trụ”.

đây là cơ sở quan trọng 
cho việc xây dựng các nhiệm 
vụ kh&Cn cần thực hiện 
trong giai đoạn 2016-2020 
trong lĩnh vực BVMt và để 
tập trung phát triển kt-Xh 
và kh&Cn theo hướng bền 
vững, thân thiện với môi 
trườngn

TàI LIệU THAM KHảo
 O Báo cáo của Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước “KH&CN phục vụ phòng tránh thiên tai, BVMT và sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên”, mã số: KC.08/11-15.
 O Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ).
 O Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 (Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ).
 O Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN). 

 V Trong giai đoạn vừa qua, nhiều nghiên cứu ứng dụng các 
công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trong xử lý ô nhiễm 
môi trường đạt kết quả cao
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Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến 
về bảo vệ môi trường
Trương Văn ĐạT, Phó Vụ trưởng
PHạM ngọC BáCH
Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT

từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ 
đồng ý chủ trương giao Bộ tn&Mt 
xét chọn, tôn vinh điển hình tiên tiến 

BVMt 5 năm/lần với quy mô toàn quốc.Theo 
đó, tuyên dương điển hình tiên tiến BVMt lần 
thứ iii được tổ chức thành công năm 2010 tại 
Thủ đô hà nội; 74 điển hình tiên tiến đại diện 
cho các lĩnh vực, ngành nghề, giới, vùng miền 
trên cả nước được vinh danh. sự kiện tổ chức 
truyền hình trực tiếp và được thông tin tuyên 
truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Lễ tổng kết trao tặng điển hình tiên 
tiến BVMt có sự hiện diện của đại diện Lãnh 
đạo đảng và nhà nước; thể hiện sự quan tâm 
của hệ thống chính trị đối với công tác BVMt 
đất nước.

nhân dịp tổ chức hội nghị Môi trường 
toàn quốc lần thứ iV, Thủ tướng Chính phủ 
cho phép Bộ tn&Mt chủ trì, phối hợp tổ chức 
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến BVMt giai 
đoạn 2011 - 2015. Theo đó, Bộ tn&Mt ban 
hành Công văn số 2.635/BtnMt-tCMt ngày 
30/6/2015 gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể 
trung ương, địa phương về việc giới thiệu điển 
hình tiên tiến về BVMt giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ tn&Mt xác định đây là hoạt động thiết 
thực nhằm thực hiện nghị quyết số 24-nQ/

tW ngày 3/6/2013 của Ban 
Chấp hành trung ương đảng 
khóa iX về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu (Bđkh), 
tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMt; Thực hiện Luật 
BVMt năm 2014; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thi đua, khen thưởng 
năm 2013 và góp phần thực 
thi hiệu quả các chính sách 
pháp luật về BVMt.

đối tượng và lĩnh vực xét 
chọn: Các tập thể, cộng đồng, 
cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong sự nghiệp BVMt tại Việt 
nam giai đoạn 2011 - 2015 
trên các mặt công tác như: 
Quản lý nhà nước về BVMt; 
giáo dục, đào tạo, truyền 
thông môi trường; nghiên 
cứu, triển khai kết quả nghiên 
cứu, ứng dụng và phát triển 
khoa học công nghệ vào quản 
lý tài nguyên thiên nhiên gắn 
với BVMt. Quản lý, xử lý chất 
thải; Ứng phó, khắc phục sự 
cố, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường. Bảo tồn đa dạng sinh 
học và an toàn sinh học; Ứng 
phó với Bđkh; giải pháp bảo 
vệ, sử dụng hợp lý và phát triển 
tài nguyên thiên nhiên, phục 
hồi và cải thiện môi trường. 
gương người tốt, việc tốt; Mô 
hình cộng đồng về quản lý, 
khai thác, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường.

nét mới trong công tác 
xét chọn điển hình tiên tiến 
BVMt lần này là điều kiện, 
tiêu chí, quy trình phải là các 
tổ chức, cá nhân, cộng đồng 
đạt một trong các điều kiện: 
đạt giải thưởng Môi trường 
Việt nam trong giai đoạn 
2011-2015; được tặng thưởng 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
tn&Mt về thành tích tiêu 
biểu trong hoạt độngBVMt 
giai đoạn 2011-2015; được 
tặng kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp xây dựng và phát triển 
ngành tn&Mt giai đoạn 2011 
- 2015; đạt các giải thưởng 
hoặc Bằng khen về BVMt do 
Bộ, ban ngành, đoàn thể trung 
ương, các tỉnh/tP trực thuộc 
trung ương giai đoạn 2011 - 
2015; Các tổ chức, cá nhân có 
thành tích đặc biệt xuất sắc, 
có đóng góp to lớn và tích cực 
trong cộng đồng được Bộ, ban 
ngành, đoàn thể trung ương, 
tỉnh/tP trực thuộc trung 
ương giới thiệu, đề xuất. đặc 
biệt, các điển hình tiên tiến về 
BVMt phải được các Bộ, ban 
ngành, đoàn thể trung ương, 
UBnD các tỉnh/tP trực thuộc 
trung ương bình chọn và xác 
nhận thành tích.

 V Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ 
trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 
năm 2013 tại Thừa Thiên - Huế nhân dịp Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 5/6
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Theo kế hoạch tổng số 70 
điển hình tiên tiến được xét chọn, 
trong đó 20 cá nhân, 50 tập thể 
tiêu biểu xuất sắc được chọn lựa 
qua vòng thư ký và hội đồng xét 
chọn là các nhà quản lý, khoa học, 
chuyên gia môi trường có uy tín 
cao. điển hình tiên tiến BVMt 
giai đoạn 2011 - 2015 được mời 
tham dự Lễ tuyên dương; được 
tặng biểu trưng và hưởng các 
quyền lợi hợp pháp khác. Lễ 
tuyên dương là hoạt động được 
đông đảo đại biểu tham gia, góp 
phần hưởng ứng thành công hội 
nghị Môi trường toàn quốc lần 
thứ iV và các sự kiện liên quan 
năm 2015.

Theo đánh giá của Ban tổ 
chức, điển hình tiên tiến BVMt 
thời gian qua được cộng đồng 
quan tâm thông qua việc được các 
Bộ, ban ngành, đoàn thể trung 
ương, địa phương cả nước phối 
hợp chỉ đạo, giới thiệu đề xuất; 
số lượng hồ sơ đề xuất cao hơn 
giai đoạn trước; chất lượng được 
đảm bảo, giải quyết được các khó 
khăn vường mắc về môi trường 
lĩnh vực, địa phương. Báo cáo 
điển hình tiên tiến đã khẳng định 
quá trình nỗ lực phấn đấu vì sự 
nghiệp BVMt của đất nước, của 
lĩnh vực, ngành nghề. Thành tích 
điển hình tiên tiến BVMt được 
cộng đồng ghi nhận và đánh giá 
cao. đối tượng tham gia xét chọn 
bao gồm nhiều thành phần, lứa 
tuổi, lĩnh vực, ngành nghề và các 
địa phương trên khắp các vùng 
miền đất nước.

để hoạt động xét chọn, tôn 
vinh điển hình tiên tiến BVMt 
có tính lan tỏa cao, cần được tăng 
cường phổ biến tuyên truyền 
rộng rãi, nhất là các mô hình, 
thành tựu về ứng dụng, phát triển 
khoa học công nghệ; mở rộng đối 
tượng tham gia, nhất là cá nhân, 
tổ chức hoạt động môi trường có 
tính quốc tế. Các điển hình tiên 
tiến tiếp tục phấn đấu là mô hình 
để cộng đồng học tập, noi theo...n

Cần có chính sách khuyến khích,  
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường

Sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây 
là kết quả từ những nỗ lực của nhiều thành phần kinh 
tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan 
trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc thực 
hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
đặc biệt là BVMT sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao 
khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào thị trường quốc tế 
và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn 
Quang Vinh - Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiêm Tổng Thư ký Hội 
đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam 
(VBCSD) xung quanh nội dung này.

9Xin ông cho biết việc chấp 
hành pháp luật về BVMT của các 
doanh nghiệp hiện nay? Với vai 
trò của mình, VCCI có kế hoạch 
gì đề tuyên truyền, phổ biến Luật 
BVMT năm 2014 tới cộng đồng 
doanh nghiệp?

ông nguyễn quang Vinh: 
nhìn chung, ý thức chấp hành 
pháp luật về BVMt của doanh 
nghiệp Việt nam vẫn còn thấp. 
hiện nay, chỉ có một số doanh 
nghiệp, thường là các tập đoàn, 
công ty lớn đã đưa công tác 
BVMt vào chiến lược và chương 
trình hoạt động của mình. Còn 
lại, đa số doanh nghiệp, đặc biệt 
là những doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (chiếm gần 98% tổng số 
doanh nghiệp trên cả nước) vẫn 
chưa gắn hoạt động sản xuất, 
kinh doanh với BVMt, hoặc chỉ 
thực hiện qua loa với mục đích 
đối phó với các cơ quan chức 
năng. những thông tin về việc 
doanh nghiệp vi phạm pháp luật 
liên quan đến BVMt đã trở nên 
phổ biến trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. gần đây 
nhất, ngày 6/8/2015, đoàn thanh 
tra của tổng cục Môi trường 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…

 V Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Thư ký VCCI 
kiêm Tổng Thư ký VBCSD
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trong năm 2013, VCCi đã tổ chức lấy ý 
kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật BVMt 
(sửa đổi), qua đó góp phần tăng cường tính 
hiệu quả và tính khả thi của Luật. tiếp nối 
thành công này, trong thời gian tới, chúng 
tôi sẽ tổ chức nhiều hội thảo trên phạm vi cả 
nước nhằm phổ biến rộng rãi những điểm 
mới trong Luật BVMt năm 2014 tới cộng 
đồng doanh nghiệp. 
9 Việt Nam có chính sách gì để khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực môi 
trường và phát triển bền vững?

ông nguyễn quang Vinh: trong những 
năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm khuyến khích khu vực 
doanh nghiệp tham gia BVMt. tiêu biểu 
là quy định miễn, giảm thuế đối với doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BVMt (Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp); ưu đãi về vốn 
đối với các dự án đầu tư BVMt (nghị định 
số 04/2009/nđ-CP ngày 14/1/2009 của Chính 
phủ); ưu đãi về đất (miễn, giảm tiền thuê đất, 
tiền sử dụng đất) đối với các dự án xử lý nước 
thải, chất thải sinh hoạt có quy mô lớn (nghị 
định số 59/2014/nđ-CP ngày 16/6/2014 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 
69/2008/nđ-CP ngày 30/5/2008 của Chính 
phủ). Bên cạnh đó, trong kế hoạch hành động 
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh (ttX) ban hành năm 2014, Chính phủ 
đã trực tiếp giao VCCi một số nhiệm vụ nhằm 
hỗ trợ khối doanh nghiệp triển khai sản xuất 
sạch hơn, thúc đẩy phát triển bền vững. Cụ 
thể, trong kế hoạch hành động quốc gia về 
ttX giai đoạn 2014 - 2020, VCCi được Chính 

phủ giao các nhiệm vụ: Thúc 
đẩy phong trào doanh nghiệp 
phát triển bền vững; nâng cao 
năng lực và thị trường dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật và quản 
lý phục vụ ttX. Văn phòng 
Doanh nghiệp vì sự Phát 
triển bền vững và VBCsD đã 
được Ban Thường trực VCCi 
giao nhiệm vụ làm cơ quan 
đầu mối, phối hợp với các 
đơn vị khác trong VCCi xây 
dựng kế hoạch hành động chi 
tiết nhằm triển khai nhiệm 
vụ được giao.
9Hiện nay, tình hình vi 
phạm pháp luật về BVMT 
của các doanh nghiệp ngày 
càng tăng. Theo ông, nguyên 
nhân do đâu và ông có đề 
xuất, kiến nghị gì để hạn chế 
tình trạng này?

ông nguyễn quang 
Vinh: trước hết, nguyên 
nhân là do hệ thống văn bản 
pháp luật về BVMt của Việt 
nam còn phức tạp và chồng 
chéo, khiến các doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn 
trong việc thực hiện. Về phía 
doanh nghiệp, một trong 
số các nguyên nhân chính 
là nhận thức. Với mục tiêu 
tối đa hóa lợi nhuận, nhiều 
doanh nghiệp thường cắt bỏ 

những chi phí “không cần 
thiết” như chi phí liên quan 
đến BVMt, bất chấp thực tế 
họ thuộc nhóm đối tượng 
phụ thuộc vào môi trường, 
đồng thời cũng góp phần tạo 
ra nhiều tác động tiêu cực 
lên môi trường. tuy nhiên, 
ngay cả khi vấn đề nhận 
thức được giải quyết, nhiều 
doanh nghiệp lại vướng 
phải rào cản về nguồn lực. 
để có thể khai thác, sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả nguyên, 
nhiên liệu, cũng như xử lý 
triệt để chất thải, doanh 
nghiệp cần trang bị hệ thống 
máy móc hiện đại, đồng bộ, 
đi kèm với nguồn nhân lực 
đủ khả năng quản lý và vận 
hành hệ thống này. trên 
thực tế, nhiều doanh nghiệp 
Việt nam đang thiếu trầm 
trọng năng lực kỹ thuật và 
tài chính để có thể triển khai 
sản xuất sạch hơn. Bên cạnh 
đó, nguồn lực đầu tư cải tạo 
cảnh quan môi trường tại 
địa phương nơi công ty hoạt 
động chưa được quan tâm.

để giải quyết tình trạng 
trên, cần có một giải pháp 
toàn diện. Một mặt, thường 
xuyên rà soát, sửa đổi hệ 
thống pháp luật về BVMt 
theo hướng đơn giản hóa, 
phù hợp với thực tế; tiếp 
tục hoàn thiện và xây dựng 
thêm nhiều chính sách, cơ 
chế khuyến khích doanh 
nghiệp tham gia BVMt. Mặt 
khác, cần tăng cường công 
tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho doanh nghiệp 
về tầm quan trọng của công 
tác BVMt; đặc biệt, cần hỗ 
trợ doanh nghiệp tích hợp 
công tác BVMt vào các khâu 
hoạt động sản xuất và kinh 
doanh.
9 Xin cảm ơn ông!

Vũ nHung (Thực hiện)

 V Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VCCI và Bộ TN&MT về biến đổi khí hậu, 
BVMT
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hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam: 

Tăng cường gắn kết cộng đồng 
bảo vệ môi trường phát triển bền vững
TS. nguyễn ngọC SinH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

tiếp nối chặng đường hơn 20 
năm phát triển theo triết lý “Môi 
trường với Cộng đồng”, trong 

5 năm qua hội Bảo vệ Thiên nhiên và 
Môi trường Việt nam (VACnE) đã làm 
tốt vai trò trung tâm gắn kết cộng đồng 
BVMt và phát triển bền vững (PtBV). 
hội đã có trên 200 đơn vị trực thuộc và 
hội thành viên trong nhiều ngành nghề, 
lĩnh vực, ở hầu hết các tỉnh, thành phố. 
đây chính là nguồn lực, là cơ sở để hội 
tổ chức thành công các hoạt động đa 
dạng và có ý nghĩa thực tiễn.

tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội là một trong các nhiệm vụ trọng 
yếu, đồng thời cũng là một trong những 
thế mạnh truyền thống của hội. Ở cấp 
trung ương, Ban Thường vụ, Ban chấp 
hành trung ương hội và các hội viên 
đều tích cực tham gia công tác thẩm 
định các dự án về môi trường có tầm cỡ 
quốc gia. điển hình là các dự án công 
trình năng lượng, xử lý chất thải và quy 
hoạch phát triển của các ngành, vùng 
miền, khu công nghiệp, vùng kinh tế 
trọng điểm, dự án phát triển kinh tế 
- xã hội. đặc biệt, hội còn được tham 
gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng 
các văn kiện quan trọng về môi trường 
của đảng, Quốc hội và Chính phủ, các 
ngành và địa phương. trong đó có Dự 
thảo nghị quyết trung ương đảng về 
chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMt; 
Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng 
sinh học (đDsh); Luật BVMt và các Dự 
thảo hướng dẫn, các quy định và chính 
sách về BVMt, PtBV ở cấp quốc gia và 
các địa phương... Bên cạnh đó, hội còn 
được Bộ tn&Mt chọn là cơ quan tư 
vấn chính thức cho Dự án xây dựng Quy 
hoạch bảo tồn đDsh của cả nước. 

Các hội thành viên ở các 
địa phương, chi hội ở các Bộ, 
ngành, trường đại học, viện 
nghiên cứu… cũng tích cực 
đóng góp và đề xuất nhiều 
ý kiến về công tác BVMt, 
PtBV với chính quyền, 
đoàn thể các cấp. nhiều hội 
BVtn&Mt địa phương 
như Cao Bằng, hà nội, hải 
Phòng, Thanh hóa, Thừa 
Thiên - huế, đà nẵng, Bình 
Thuận, đắc Lắc, kon tum, 
tP. hồ Chí Minh, Cà Mau, 
kiên giang đã có nhiều đóng 
góp tích cực trong công tác 
xây dựng quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội gắn 
kết với BVMt. những đề 
án nghiên cứu, đánh giá tác 
động môi trường cũng như 
ý kiến đề xuất xây dựng các 
chương trình, kế hoạch hành 
động BVMt, PtBV; các mô 
hình sản xuất bền vững... do 
các đơn vị thành viên của 
hội chủ trì hoặc tham gia tư 
vấn đều được đánh giá cao 
và cộng đồng hưởng ứng.

hội cũng đã chủ động 
tiến hành các hoạt động phản 

biện xã hội đối với các vấn đề 
“nóng” về môi trường. Các 
vấn đề nhập khẩu phế liệu, 
quy hoạch bảo tồn đDsh, 
quy hoạch BVMt của một 
số tỉnh/tP và các vùng miền, 
vườn quốc gia, khu bảo tồn... 
trong những năm gần đây 
đã được hội quan tâm và 
tích cực tham gia. hàng loạt 
các hoạt động trao đổi học 
thuật, chia sẻ kinh nghiệm 
liên quan tới BVMt, PtBV 
được hội tổ chức thường 
xuyên như: hội thảo Biến 
đổi khí hậu toàn cầu và giải 
pháp ứng phó của Việt nam, 
hội thảo Bảo tồn đDsh 
dãy trường sơn... đây cũng 
là những hoạt động tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội 
rất có ý nghĩa.

đặc biệt, trong nhiều năm 
gần đây, hội đã kiên trì kiến 
nghị xây dựng và ban hành 
một chiến lược về việc huy 
động cộng đồng chủ động và 
tích cực tham gia ứng phó biến 
đổi khí hậu, tăng cường quản 
lý tài nguyên và BVMt theo 
tinh thần chỉ đạo của đảng 
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và nhà nước. đây là một chiến lược mang tính 
liên kết và hỗ trợ các chiến lược khác trên cơ 
sở bảo đảm 4 lĩnh vực theo sáng kiến đã được 
thế giới thừa nhận và được nhiều quốc gia áp 
dụng là mọi người đều được cung cấp thông 
tin, được bảo đảm sự tham gia, bình đẳng về 
pháp luật và được tăng cường năng lực.

 hội đã phát hành khá nhiều các đầu sách 
và tài liệu với chủ đề quan trọng, trong đó có 
cuốn Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu; 
Phản biện xã hội trong lĩnh vực bảo vệ thiên 
nhiên và môi trường; An ninh môi trường; 
Bảo tồn đDsh dãy trường sơn tập 1; Cây 
Di sản Việt nam tập 1... nhiều cuốn sách, tài 
liệu của hội được đánh giá tốt và được nhà 
nước đặt hàng, phát hành với số lượng lớn. 
đây là đóng góp quan trọng của hội.

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức 
các sự kiện như hội chợ - triển lãm quốc tế về 
công nghệ môi trường; bình chọn, vinh danh 
các doanh nghiệp thân thiện môi trường; 
chương trình đạp xe truyền thông BVMt. 
Các sự kiện này được các doanh nghiệp hội 
thành viên, các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước cũng như các cơ quan quản lý và cộng 
đồng tích cực hưởng ứng. 

Công tác nghiên cứu, triển khai khoa 
học công nghệ và môi trường cũng là lĩnh 

vực hoạt động truyền thống 
của hội. trung ương hội 
BVtn&Mt Việt nam cũng 
như các đơn vị trực thuộc và 
các hội thành viên đã có rất 
nhiều đóng góp trong lĩnh 
vực hoạt động này, đã huy 
động được lực lượng chuyên 
gia có kinh nghiệm tham gia 
nhiều công trình nghiên cứu, 
triển khai, điều tra, khảo sát 
tại các địa phương về môi 
trường. 

sáng kiến bảo tồn đDsh, 
BVMt thông qua sự kiện 
“Bảo tồn Cây Di sản Việt 
nam” là một trong những 
hoạt động nổi bật và thành 
công của hội trong thời gian 
vừa qua. được khởi động từ 
tháng 3/2010 đến nay đã có 
gần 2.000 cây (thuộc 70 loài 
thực vật) ở 45 tỉnh, thành 
phố đã được công nhận là 
Cây Di sản Việt nam. Qua 
đó đã phát hiện nhiều cây 
rất đặc sắc như cây táu ở Việt 
trì (2.200 tuổi); samu dầu ở 

VQg Pù Mát nghệ An (cao 
73m, đường kính 5,5m) và 
những cây có rễ phụ lớn nhất 
là cây đa bán đảo sơn trà, 
đà nẵng (85 m); cây đa đền 
Thượng, Lào Cai (45m)... sự 
kiện có ý nghĩa thiết thực về 
bảo vệ cây, bảo tồn đDsh, 
là một phương thức bảo tồn 
mang tính chất cộng đồng.

kết quả hoạt động trong 
5 năm qua một lần nữa 
khẳng định những bài học 
kinh nghiệm của hội đã 
được đúc rút qua 27 năm 
hoạt động. đó là phải thường 
xuyên tăng cường phát triển 
tổ chức hội cả về số lượng, 
thành phần và chất lượng 
hoạt động; luôn định hướng 
hoạt động của hội là hướng 
tới và gắn với cộng đồng 
BVMt. đồng thời, là chiếc 
cầu nối giữa cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường 
với cộng đồng góp phần huy 
động sức mạnh cộng đồng 
trong công tác BVMtn
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 V Ông Đào Xuân Lai -  
Trợ lý Giám đốc Quốc gia UNDP

UNDP đồng hành với Việt Nam để thực hiện 
thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã 
giúp Việt Nam phát huy những thành tựu to lớn về 
xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội (KT 
-XH) đạt được trong hai thập kỷ qua, đồng thời giải 
quyết những thách thức mới nảy sinh mà Việt Nam 
đang phải đối mặt, đặc biệt là ô nhiễm môi trường 
và biến đổi khí hậu (BĐKH). Để tìm hiểu rõ hơn về kết 
quả công tác quản lý môi trường đã đạt được thời gian 
qua và những khuyến nghị cho công tác BVMT tại 
Việt Nam trong thời gian tới, phóng viên Tạp chí Môi 
trường có cuộc phỏng vấn ông Đào Xuân Lai - Trợ lý 
Giám đốc Quốc gia UNDP. 

9Ông đánh giá thế nào về những nỗ lực của 
Việt Nam trong công tác quản lý môi trường 
thời gian qua và các khuyến nghị nhằm giúp 
công tác BVMT của Việt Nam trong thời gian 
tới đạt được kết quả cao?

ông Đào Xuân lai: Thời gian qua, đảng 
và Chính phủ đã sớm hoàn thiện khung pháp 
lý, chính sách chiến lược về BVMt, ứng phó với 
Bđkh như nghị quyết số 24-nQ/tW (2013) 
của Ban chấp hành trung ương đảng khóa Xi 
về chủ động ứng phó với Bđkh, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMt, Luật BVMt 
(2014), Luật tài nguyên nước (2012), Luật 
khoáng sản (2010), Luật đa dạng sinh học 
(2008) và hai Chiến lược quốc gia về Bđkh và 
tăng trưởng xanh là các kết quả điển hình.

trong đó, công tác BVMt của Việt nam đã 
được các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân ngày 
càng quan tâm hơn. Cơ cấu tổ chức và năng lực 
quản lý môi trường cũng có những bước tiến 
quan trọng, đặc biệt là việc thành lập Ủy Ban 
quốc gia về Bđkh năm 2012; năng lực quản 
lý, nghiên cứu, giám sát thực hiện của các cán 
bộ cấp trung ương và cấp tỉnh được nâng lên 
rõ rệt, nhiều cán bộ đã trở thành những chuyên 
gia giỏi, có đóng góp quan trọng cho công tác 
BVMt. 

đồng thời, Việt nam đã tham gia tích 
cực vào các sự kiện trong khu vực, thế giới 
về BVMt, Bđkh, cũng như các Công ước, 
hiệp ước quốc tế như hội nghị các bên tham 
gia Công ước của Liên hợp quốc (LhQ) về 
Bđkh, Công ước stốckhôm về các chất hữu cơ 
khó phân hủy, Công ước về đa dạng sinh học 
(đDsh)... 

Với sự vào cuộc của các 
cấp, các ngành từ trung 
ương đến địa phương, ý 
thức, trách nhiệm BVMt 
của cán bộ và nhận thức, 
hành động của người dân về 
BVMt trong 5 năm qua đã 
có chuyển biến rõ rệt. người 
dân mong muốn được sống 
trong môi trường trong lành 
và tham gia tích cực vào các 
hoạt động BVMt như trồng 
cây xanh, thu gom rác, dọn 
vệ sinh quanh khu dân cư…

đặc biệt, Việt nam đã có 
những kết quả đáng ghi nhận 
trong công tác quản lý và xử lý 
các hóa chất độc hại, trong đó 
có các chất hữu cơ khó phân 
hủy. hàng trăm tấn chất thải 
và đất ô nhiễm thuốc bảo vệ 
thực vật được xử ý môi trường 
an toàn, hàng nghìn tấn đất ô 
nhiễm đioxin đã được cô lập 
và xử lý an toàn.

để công tác BVMt trong 
giai đoạn tới đạt kết quả cao 
hơn, tôi xin đưa ra một số kiến 
nghị để hội nghị xem xét đưa 
vào kế hoạch hành động, cụ 
thể: Cần chuyển đổi mạnh mẽ 
từ xây dựng, hoàn thiện chính 
sách, pháp luật sang tập trung 
nguồn lực thực hiện các chính 
sách này sao cho hiệu quả, 

minh bạch và giám sát chặt 
chẽ hơn. 

trong công tác quản lý 
nhà nước về môi trường, cần 
sử dụng các công cụ đã có như: 
Báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược (đMC) và Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(đtM) một cách đầy đủ và 
minh bạch, nhằm hạn chế 
phát sinh ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng như đã xảy ra 
trong giai đoạn vừa qua. Ví 
dụ, trường hợp ô nhiểm sông 
đồng nai do nước thải từ nhà 
máy sản xuất của Vedan hay 
việc chôn lấp thuốc bảo vệ 
thực vật của Công ty nicotex 
Thanh Thái (Thanh hóa)… 

Cần ban hành đầy đủ các 
tiêu chuẩn môi trường, làm 
cơ sở cho công tác kiểm soát 
ô nhiễm, quản lý chất thải, 
nguồn thải, ngăn ngừa kịp 
thời các nguồn ô nhiễm phát 
sinh. 

Về công tác bảo tồn đDsh, 
cần rà soát chức năng, nhiệm 
vụ, nguồn nhân lực và điều 
phối giữa các cơ quan quản lý, 
bảo tồn đDsh, tránh sự chồng 
chéo, phân tán nguồn lực như 
hiện nay. 

Cần tham gia tích cực và 
hiệu quả hơn nữa trong các 
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đàm phán về Bđkh, nhất là trong quá trình 
đưa ra một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới 
áp dụng cho tất cả các nước tại hội nghị các bên 
tham gia Công ước khung của LhQ về Bđkh 
(CoP 21) tại Pari vào cuối năm 2015. trong đó, 
việc xây dựng các định chế và vận hành những 
tổ chức, cơ chế đã hình thành (như Quỹ thích 
ứng với Bđkh, Quỹ khí hậu xanh) vừa đóng 
góp cho sự phát triển, vừa học hỏi và huy động 
các nguồn lực cho ứng phó với Bđkh ở Việt 
nam.
9Năm 2015 đánh dấu việc hoàn thành khuôn 
khổ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và 
chuẩn bị chuyển đổi từ các Mục tiêu Phát triển 
Thiên niên kỷ (MDGs) sang các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững (SDGs). Theo ông, Việt Nam 
cần phải có lộ trình như thế nào để có thể thực 
hiện được Mục tiêu trên?

ông Đào Xuân lai: Việt nam là một trong 
những quốc gia tiên phong trong thực hiện và 
đạt được hầu hết MDgs trước thời hạn. Riêng 
mục tiêu MDg 7 - đảm bảo bền vững về môi 
trường, Việt nam đã và đang đạt được những 
tiến bộ đáng khích lệ nhưng đến năm 2015 
có nhiều khả năng sẽ không đạt được MDg 
7. điều này đặt ra cho Việt nam và ngành 
tn&Mt những thách thức trong việc đạt được 
17 mục tiêu sDgs được các nước thành viên 
của LhQ thông qua tại hội nghị đại hội đồng 
LhQ vào ngày 25 - 27/9/2015.

kinh nghiệm thực hiện thành công MDgs 
là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện 
sDgs. tuy nhiên, cũng cần thấy sự khác biệt 
giữa MDgs và sDgs. MDgs là các mục tiêu 
liên quan đến một số ngành và nhóm công 
chúng nhất định và là khung hành động cho 
các nước đang phát triển, còn sDgs là các mục 
tiêu toàn diện cần sự tham gia của tất cả các 
đối tượng trong xã hội, và áp dụng cho cả nước 
đang phát triển và nước phát triển.

Do tính toàn diện của sDgs, việc đầu tiên 
cần phải làm được là tất cả mọi người và tổ 
chức hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Việt 
nam biết, hiểu và cùng đóng góp trí tuệ, công 
sức để tuyên tuyền, thực hiện và giám sát tiến 
trình đạt được các mục tiêu này.

Theo kinh nghiệm của việc thực hiện 
MDgs, cần nội địa hóa các mục tiêu và chỉ 
tiêu toàn cầu này thành các mục tiêu của Việt 
nam, lồng ghép vào các chiến lược, kế hoạch, 
chương trình, dự án ở tất cả các cấp, ngành để 
thực hiện. Việc đặt thứ tự ưu tiên và thực hiện 
tập trung cũng là điều quan trọng để đạt được 
các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

ngoài ra, việc huy động 
sự tham gia và đầu tư từ khối 
doanh nghiệp là điều kiện tiên 
quyết trong việc thực hiện 
sDgs. khối doanh nghiệp có 
nguồn đầu tư, năng lực nghiên 
cứu, cũng như tạo công ăn, 
việc làm cho xã hội. Bên cạnh 
đó, cần phải giao trách nhiệm 
rõ ràng, cụ thể đến cơ quan, 
tập thể và cá nhân gắn liền với 
trách nhiệm chính trị và nhiệm 
vụ thường xuyên, nhằm giúp 
đảm bảo việc thực hiện, giám 
sát một cách hiệu quả. Việc 
theo dõi, đánh giá và giám sát 
thường kỳ đối với sDgs như 
các Báo cáo hàng năm về tiến 
độ thực hiện MDgs cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc 
huy động, phân bổ nguồn lực, 
cũng như thúc đẩy thực hiện 
sDgs. 
9Việc lựa chọn ưu tiên và 
lồng ghép SDGs vào Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội (KT 
- XH) tại Việt Nam có một ý 
nghĩa đặc biệt để đảm bảo 
thực hiện thành công SDGs. 
Vậy Việt Nam cần lựa chọn 
các mục tiêu và chỉ tiêu ưu 
tiên nào, thưa ông?

ông Đào Xuân lai: hội 
nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ iV được tổ chức đúng 
vào thời điểm khi Việt nam 
đang xây dựng và hoàn thiện 
kế hoạch phát triển kt - Xh 
trung hạn 5 năm 2016 - 2020 
và sau khi sDgs được các 
quốc gia thành viên của LhQ 
thông qua. 

Xin đề xuất một số mục 
tiêu, chỉ tiêu ưu tiên để lồng 
ghép vào kế hoạch phát triển 
kt - Xh như sau: 

Thứ nhất, cần phải đưa 
các tiêu chuẩn chất lượng môi 
trường, đặc biệt là chất lượng 
không khí, nước và rừng trong 
kế hoạch phát triển kt - Xh 
của Việt nam để đảm bảo 
quyền của mọi người dân 
được “sống trong một môi 
trường trong sạch” và “nghĩa 
vụ BVMt” như đã được khẳng 
định tại điều 43 của hiến pháp 
Việt nam năm 2013. kế hoạch 
phát triển kt - Xh giai đoạn 
2011 - 2015 mới chỉ có một số 
mục tiêu về độ che phủ rừng, 
còn thiếu các tiêu chí cụ thể về 
chất lượng rừng. 

đồng thời, việc duy trì 
chất lượng môi trường tốt, bảo 
tồn tài nguyên, thiên nhiên là 
cần thiết để bảo vệ các quyền 
và sự bình đẳng cho các thế hệ 
tương lai. 

Thứ hai, chỉ tiêu về khả 
năng chống chịu, thích ứng 
đối với các rủi ro khí hậu và 
thiên tai: Các hiện tượng cực 
đoan khí hậu đã và đang gây 
ra những thiệt hại về người, 
tài sản cho nhân dân Việt 
nam, đặc biệt là cộng đồng 
dân cư nghèo, các nhóm 
thiểu số tại khu vực ven biển 
và miền núi. Mặt khác, cần 
tăng cường khả năng chống 
chịu với khí hậu cho cơ sở hạ 
tầng, phương tiện vận tải và 
các khu công nghiệp, cũng 

 V UNDP hỗ trợ Việt Nam xử lý ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật
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Trong những năm qua, hợp tác về môi trường giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng. Hàng năm, Việt Nam - Hàn Quốc đều tổ chức Hội 
nghị cấp Bộ trưởng về TN&MT. Bên cạnh đó, hai nước 
đã tổ chức nhiều Diễn đàn doanh nghiệp môi trường 
nhằm tạo cơ hội cho các nhà quản lý, doanh nghiệp trao 
đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực BVMT 
tại Việt Nam, đặc biệt là hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, 
phát triển và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải 
công nghiệp, chất thải nguy hại, phát triển công nghệ 
xanh, thân thiện với môi trường… Trước thềm Hội nghị 
Môi trường toàn quốc lần thứ IV, ông Jung Gun Young 
- Giám đốc Trung tâm Hợp tác môi trường Việt Nam - 
Hàn Quốc đã trao đổi với Tạp chí Môi trường về những 
kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển kinh 
tế gắn với BVMT.

 V Ông Jung Gun Young - Giám đốc  
Trung tâm hợp tác môi trường  
Việt Nam - Hàn Quốc

việt nam - hàn Quốc: 

Tăng cường hợp tác 
trong lĩnh vực  
bảo vệ môi trường

9Xin ông cho biết một số 
kết quả chính của sự hợp tác 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc 
trong lĩnh vực môi trường 
thời gian qua cũng như trong 
thời gian tới?

ông Jung gun young: 
kể từ sau hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường Việt nam - hàn 

Quốc thường niên lần thứ 11 
tổ chức tại tP. hồ Chí Minh 
vào tháng 10/2014, Bộ Môi 
trường hàn Quốc vẫn tiếp 
tục triển khai các hoạt động 
hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm 
nhằm giúp tăng cường năng 
lực quản lý môi trường cũng 
như giới thiệu các công nghệ 

như khả năng phục hồi của các hệ sinh 
thái, đặc biệt rừng ngập mặn ven biển để 
duy trì các lợi ích kt - Xh và môi trường 
mà Việt nam đã đạt được, giúp tiếp tục 
giảm nghèo, đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ ba, chỉ tiêu tăng trưởng xanh: 
Việt nam đã thông qua Chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012 - 
2020 và Chương trình tái cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh trong giai đoạn 
2013 - 2020.

 hiện nay, cường độ sử dụng năng 
lượng của Việt nam đang ở mức cao nhất 
so với các nền kinh tế trong khu vực, điều 
này cũng đồng nghĩa với việc phát thải khí 
nhà kính (knk) cao. Các tính toán dựa 
trên tổng sơ đồ phát điện 7 (PDP7) cho 
thấy, đến năm 2030, các nhà máy nhiệt 
điện sẽ chiếm khoảng 85% tổng lượng 
phát thải knk quốc gia, trong khi, Việt 
nam phải nhập khẩu than trong vài năm 
tới. ngược lại với xu hướng toàn cầu, Việt 
nam dường như đang lên kế hoạch cho 
một tương lai phát triển năng lượng dựa 
vào hóa thạch. Do đó, Việt nam cần đưa 
ra các chính sách đảm bảo sự ổn định và 
minh bạch trong quá trình thực hiện để 
thu hút, sử dụng hiệu quả đầu tư cho phát 
triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng 
lượng gió và mặt trời. 

trong khuôn khổ quốc tế hiện nay, Việt 
nam vẫn chưa có trách nhiệm phải giảm 
phát thải knk. Lượng khí thải bình quân 
đầu người chỉ là 1,46 tấn Co2, thấp hơn so 
với hầu hết các nước có thu nhập trung bình 
khác. nhưng lượng khí thải của Việt nam 
đang tăng nhanh hơn so với tất cả các nước 
láng giềng. hội nghị CoP 21 nhằm mục 
đích đạt được thỏa thuận ràng buộc pháp lý 
mới áp dụng cho tất cả các nước, kể cả nước 
đang phát triển như Việt nam, theo đó, Việt 
nam phải có trách nhiệm giảm cường độ 
phát thải knk. 

UnDP đã tích cực giúp Việt nam trong 
việc thực hiện và báo cáo tiến độ đạt được 
MDgs trong suốt 15 năm qua, UnDP cũng 
sẵn sàng đồng hành với Chính phủ và nhân 
dân Việt nam để thực hiện thành công 
sDgs trong thời gian tới.
9Xin cảm ơn ông! 

giáng Hương (Thực hiện)
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môi trường của hàn Quốc đến với Việt 
nam. Cụ thể, trong năm 2015, chúng 
tôi đã hoàn thành Dự án hợp tác với 
UBnD tỉnh Cần Thơ về xây dựng hệ 
thống cấp nước sạch tập trung cho các 
xã nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh từ 
nguồn nước mặt. đây là Dự án đầu tiên 
sử dụng nguồn nước mặt từ nhánh sông 
hậu phục vụ cấp nước ở Cần Thơ. trong 
Dự án này, phía hàn Quốc hỗ trợ toàn 
bộ hệ thống thiết bị, ước tính khoảng 
500.000 UsD, chiếm 30% tổng ngân sách 
Dự án. Phần kinh phí đối ứng còn lại do 
UBnD tỉnh Cần Thơ đầu tư nhằm xây 
dựng hệ thống nhà xưởng, cơ sở hạ tầng 
và hệ thống đường ống phục vụ cấp và 
phân phối nước. hệ thống cấp nước ở 
Vĩnh Thạnh vừa được khánh thành vào 
ngày 1/9 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 70 
năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. Cũng trong 
năm 2015, Bộ Môi trường hàn Quốc 
đã hỗ trợ sở tn&Mt Thái nguyên 1 hệ 
thống quan trắc nước tự động phục vụ 
quan trắc nước ở vùng đầu nguồn sông 
Cầu với tổng kinh phí khoảng 300.000 
UsD. Dự án đã hoàn thành phần lắp 
đặt thiết bị và đang trong giai đoạn vận 
hành thử nghiệm để có thể hoàn thành 

vào tháng 10/2015. Bên cạnh 
các hoạt động hỗ trợ về thiết 
bị, máy móc, Bộ Môi trường 
hàn Quốc cũng tích cực duy 
trì các hoạt động hỗ trợ xây 
dựng nguồn nhân lực môi 
trường thông qua Chương 
trình học bổng thạc sỹ tại các 
trường đại học ở hàn Quốc 
cũng như cung cấp các khóa 
học, cuộc khảo sát ngắn hạn 
tại các cơ quan quản lý môi 
trường ở hàn Quốc cho các 
công chức, viên chức Việt 
nam. năm 2015, 3 công chức 
đầu tiên tham gia Chương 
trình học bổng thạc sỹ của Bộ 
Môi trường hàn Quốc đã tốt 
nghiệp xuất sắc tại trường đại 
học Yeungnam và có thêm 4 
công chức khác của Việt nam 
vừa nhập học tại trường đại 
học tP. seoul trong khuôn 
khổ Chương trình này. tôi 
tin tưởng rằng, với thành 
tích học tập xuất sắc, các 
công chức, viên chức đã hoàn 
thành Chương trình thạc sỹ 
ở hàn Quốc sẽ đóng góp tích 

cực vào việc tăng cường hợp 
tác và trao đổi giữa hai nước 
về lĩnh vực môi trường trong 
thời gian tới.
9Những năm qua, nhiều 
doanh nghiệp lớn của Hàn 
Quốc chọn Việt Nam đầu tư 
và kinh doanh rất hiệu quả. 
Bên cạnh thành công thì việc 
chấp hành quy định pháp 
luật về BVMT của các doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại Việt 
Nam như thế nào, thưa ông?

ông Jung gun young: 
tính đến cuối tháng 12/2014, 
tổng vốn của các nhà đầu tư 
hàn Quốc ở Việt nam đã vượt 
hơn 37 tỷ UsD, đưa hàn Quốc 
trở thành nhà đầu tư nước 
ngoài lớn nhất tại Việt nam. 
trong 6 tháng đầu năm 2015, 
đầu tư của các Công ty hàn 
Quốc vào Việt nam đã tăng 
82,2% so với cùng thời kỳ năm 
ngoái. so với trước đây, quy 
mô các dự án và doanh nghiệp 
hàn Quốc đầu tư vào Việt 
nam ngày càng lớn với hàng 
loạt công ty hàng đầu thế giới 

 V Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Jeong Yeon-man, Viện trưởng KEITI Kim Yong Joo và  
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Đào Anh Dũng cắt băng khánh thành hệ thống cấp nước sạch  
nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh
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như samsung, Lg… đầu tư vào các ngành 
công nghệ cao, ít gây ô nhiễm. tôi cho 
rằng, với việc thay đổi quy mô đầu tư cũng 
như sự có mặt của các tập đoàn nổi tiếng 
thế giới của hàn Quốc tại Việt nam, việc 
tuân thủ pháp luật môi trường của các nhà 
đầu tư hàn Quốc đã có những cải thiện 
tích cực và đáng kể. Phần lớn các nhà đầu 
tư hàn Quốc đều hiểu rõ, thực hiện tốt các 
quy định về BVMt và trách nhiệm xã hội 
sẽ góp phần quảng bá tốt hơn hình ảnh 
cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh 
của chính họ. Bên cạnh đó, ngày càng có 
nhiều nhà đầu tư hàn Quốc trực tiếp đóng 
góp vào hoạt động cải thiện môi trường 
ở Việt nam thông qua các khoản đầu tư 
trong lĩnh vực môi trường như xử lý chất 
thải và phát triển các hệ thống hạ tầng môi 
trường.
9Xanh hóa nền kinh tế đang trở thành 
một trong những ưu tiên của nhiều nước, 
cả các nước phát triển trong đó có Hàn 
Quốc. Vậy để triển khai chiến lược phát 
triển xanh, Hàn Quốc đã có những kế 
hoạch hành động gì nhằm đạt được mục 
tiêu trên?

ông Jung gun young: Cũng giống 
như hàn Quốc trong các thập niên trước 
1980, trong giai đoạn từ sau 1990, Việt 
nam đã trải qua thời kỳ đẩy mạnh phát 
triển kinh tế và phát triển công nghiệp để 
đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. tuy 
nhiên, Việt nam hiện cũng đang phải trả 
giá cho quá trình phát triển này bằng các 
chi phí mà toàn xã hội phải chi trả để giải 
quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Việc 
xây dựng một hệ thống pháp luật về môi 
trường tốt sẽ giúp BVMt tốt. song điều 
quan trọng hơn nữa là phải có các chính 
sách và chiến lược tốt để các quy định luật 
pháp này được thực thi một cách đầy đủ. 
Muốn vậy, các quy định về BVMt cần phải 
đi đôi với việc đảm bảo đạt được các mục 
tiêu kinh tế một cách phù hợp. 

Các chính sách và chiến lược xanh hóa 
kinh tế của hàn Quốc đều nhằm vào mục 
đích nói trên. ngay từ thập niên 1990, với 
việc thành lập Bộ Môi trường hàn Quốc, 
Chính phủ hàn Quốc đã ưu tiên cho phát 
triển các ngành công nghiệp môi trường 
cũng như các công nghệ nhằm hạn chế tối 
đa mức độ ô nhiễm cũng như tiết kiệm 
tài nguyên ở mức cao nhất. Ước tính, mỗi 

năm khoảng 60 - 70% tổng 
ngân sách của Bộ Môi trường 
hàn Quốc (năm 2015, ngân 
sách cho mục chi này của Bộ 
Môi trường hàn Quốc khoảng 
5,7 tỷ UsD) được sử dụng cho 
các chương trình nghiên cứu 
và phát triển công nghệ thân 
thiện môi trường, công nghệ 
sạch, công nghệ tiết kiệm tài 
nguyên và ngành công nghiệp 
môi trường, cũng như phát 
triển hệ thống hạ tầng môi 
trường tại các địa phương.
9Phát triển kinh tế ở Việt 
Nam thời gian qua dựa nhiều 
vào khai thác tài nguyên, 
xuất khẩu nguyên liệu thô 
và sơ chế. Mặc dù Việt Nam 
có chủ trương hướng tới một 
nền công nghiệp xanh, ít tiêu 
hao năng lượng, hạn chế thấp 
nhất sản xuất gây ô nhiễm 
môi trường, nhưng việc 
thực hiện còn chưa đồng bộ. 
Vậy ông có thể chia sẻ kinh 
nghiệm của Hàn Quốc về vấn 
đề này đối với Việt Nam?

ông Jung gun young: 
hàn Quốc là một trong số ít 
quốc gia thành công trong bảo 
vệ hệ thống rừng và tài nguyên 
thiên nhiên ít ỏi của mình, 
được biết đến với việc áp dụng 
nghiêm ngặt chính sách bảo 
vệ vành đai xanh ngay từ đầu 
thập niên 1960, khi mà hàn 
Quốc chỉ vừa mới triển khai 
các bước đi đầu tiên nhằm 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Mặc dù vậy, hàn Quốc 
đã không tránh khỏi phải trả 
giá đắt cho các thành tựu phát 
triển của mình do ô nhiễm 
môi trường diễn ra từ trước 
thập niên 1990. như tôi đã 
chia sẻ ở trên, Việt nam cần 
phải chú trọng đầu tư cho phát 
triển các hệ thống hạ tầng môi 
trường đồng bộ với quá trình 
phát triển cũng như các công 
nghệ sản xuất nhằm hạn chế 
ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên 

nhưng vẫn có tính kinh tế cao. 
Muốn đạt được các mục tiêu 
này, việc hoạch định các chi 
phí dành cho BVMt trong 
các khoản chi của doanh 
nghiệp và xã hội cần phải 
được lưu tâm ngay từ khâu 
lập kế hoạch. Các hoạt động 
nâng cao nhận thức và hiểu 
biết để giúp xã hội hiểu rằng, 
các khoản chi cho BVMt có 
thể sẽ đẩy chi phí đầu tư ban 
đầu tăng cao song về lâu dài 
sẽ đem lại những lợi ích kinh 
tế lớn hơn do không phải chi 
trả cho các hoạt động làm 
sạch, cải tạo và phục hồi môi 
trường. May mắn, hàn Quốc 
có cơ hội đăng cai tổ chức 
một số sự kiện tầm cỡ thế giới 
trong thập niên 1980. nhờ 
những sự kiện này cùng với 
các làn sóng dân chủ hóa diễn 
ra mạnh mẽ đầu thập niên 
1990, nhận thức của người 
dân hàn Quốc nói chung về 
sự cần thiết cũng như nhu 
cầu phải có một môi trường 
sống lành mạnh đã tăng cao 
đáng kể. nhờ đó, Chính phủ 
quan tâm hơn và tiến hành 
cải cách mạnh mẽ hệ thống 
quản lý nhà nước về BVMt 
ở hàn Quốc với việc thành 
lập Bộ Môi trường độc lập và 
hệ thống các cơ quan nghiên 
cứu và triển khai phục vụ phát 
triển ngành công nghiệp môi 
trường cũng như các chính 
sách BVMt trong các ngành 
kinh tế khác nhau. đặc biệt, 
việc thiết lập các quỹ dành cho 
hoạt động môi trường đã giúp 
hàn Quốc nhanh chóng giải 
quyết được các vấn nạn môi 
trường (hậu quả của thời kỳ 
phát triển kinh tế trước đó) và 
biến hàn Quốc ngày nay trở 
thành quốc gia có các chỉ tiêu 
môi trường ở mức cao trong 
khối oECD.
9Xin cảm ơn ông!

 P.Tuyên (Thực hiện)
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Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn  
gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển  
nông nghiệp, nông thôn và làng nghề

gS.TS.ngnD. Đặng KiM CHi 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

nông thôn Việt nam có diện 
tích chiếm 80% tổng diện 
tích của cả nước và là nơi 

sinh sống của 67% dân số, đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội (kt-Xh) của 
đất nước. Các hoạt động chính đã 
và đang phát triển ở nông thôn bao 
gồm sản xuất nông nghiệp (trồng 
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản); 
chế biến nông, lâm, thủy sản; sản 
xuất tại các làng nghề và hoạt động 
dân sinh. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, 
các hoạt động này đã và đang gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 
phát triển bền vững tại khu vực nông 
thôn hiện nay.

1. nHận Dạng CáC áP 
lựC Đối Với Môi Trường 
nông THôn Từ CáC HoạT 
Động PHáT Triển KT-XH

Sản xuất nông nghiệp
trong trồng trọt, việc sử dụng 

ngày càng tăng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVtV), phân bón hóa học và hóa 
chất BVtV đang ảnh hưởng không 
nhỏ tới môi trường do không kiểm 
soát được các dư lượng phân bón 
hóa học, dư lượng hóa chất BVtV 
gây ô nhiễm nguồn nước, phú dưỡng 
hóa môi trường thủy sinh và làm 
thoái hóa môi trường đất. 

Việc thâm canh mùa vụ làm tăng 
nhanh khối lượng phế phụ phẩm sau 
thu hoạch như rơm, rạ, trấu, cám, lõi 
ngô. Ước tính chất thải nông nghiệp 
(rơm, rạ) hàng năm lên tới 76 triệu 
tấn. Biện pháp xử lý đối với loại chất 
thải này chủ yếu là đốt ngoài đồng 
ruộng, tạo nên các luồng khói chứa 
Co, Co2, nox, bụi mịn, Aldehyde... 

ảnh hưởng đến chất lượng 
môi trường không khí.

Quá trình khai thác quá 
mức và chuyển đổi rừng 
nguyên sinh sang mục đích 
khác như độc canh cây công 
nghiệp đã làm suy thoái 
đất rừng và suy giảm đa 
dạng sinh học. đây cũng là 
nguyên nhân tác động đến 
môi trường các khu lân cận 
như lũ lụt, thiên tai, xói mòn, 
sạt lở đất…

sự gia tăng đàn và số 
lượng vật nuôi đã làm cho 
tình trạng ô nhiễm môi 
trường thêm trầm trọng do 
chất thải chăn nuôi tăng. 
Chất thải chăn nuôi gồm 
có hai dạng là chất thải rắn 
(phân, các chất độn chuồng, 
thức ăn thừa, xác gia súc, 
gia cầm…) và chất thải lỏng 
(nước tiểu, nước rửa chuồng, 
nước tắm cho gia súc…). 
Theo thống kê đến nay có 
khoảng 40-50% lượng chất 
thải rắn chăn nuôi được xử 
lý, số còn lại thải trực tiếp ra 
ao, hồ, kênh, rạch.

hoạt động giết mổ gia 
súc, gia cầm đang diễn ra ở 
mức báo động về ô nhiễm 
môi trường, vệ sinh thú y 
và an toàn thực phẩm. Các 
điểm giết mổ nhỏ lẻ chủ yếu 
nằm trong các khu dân cư và 
phát triển một cách tự phát. 
Các loại chất thải trong quá 
trình giết mổ xả tràn lan và 
trực tiếp xuống sông, cống, 
rãnh thoát nước gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng.
Chế biến nông, lâm, 

thủy sản 
Chất thải trong quá trình 

nuôi trồng thủy sản như 
nguồn thức ăn dư thừa, thối 
rữa bị phân hủy; các loại hóa 
chất, thuốc kháng sinh, lưu 
huỳnh lắng đọng, diatomit, 
dolomit…; đặc biệt lớp bùn 
thải phát sinh do hoạt động 
vệ sinh và nạo vét ao nuôi, 
nước thải nuôi trồng thủy 
sản có hàm lượng chất hữu 
cơ, chất dinh dưỡng và chất 
rắn lơ lửng cao làm cho nước 
ô nhiễm màu và mùi rất khó 
chịu.

Chất thải phát sinh trong 
quá trình chế biến thủy sản 
bao gồm nước thải từ quá 
trình rửa, sơ chế nguyên 
liệu, chế biến sản phẩm, vệ 
sinh nhà xưởng, nước rửa 
máy móc thiết bị, dụng cụ 
sản xuất; chất thải rắn là các 
phụ phẩm (đầu, xương, nội 
tạng…); chất thải nguy hại 
từ các thùng đựng hóa chất, 
các loại thuốc khử trùng 
như chlorine, hóa chất cơ 
bản, chế phẩm hóa học gây 
ô nhiễm môi trường. Bên 
cạnh đó, hoạt động nuôi 
trồng thủy sản còn gây sức 
ép đối với rừng ngập mặn 
ven biển. 

hầu hết, các đơn vị chế 
biến đều được xây dựng gắn 
liền với vùng nguyên liệu tập 
trung. Các cơ sở này hình 
thành tự phát, phân tán với 
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quy mô nhỏ, lẻ, công nghệ lạc 
hậu. ngoài ra, các cơ sở này 
còn tiêu thụ năng lượng lớn, sử 
dụng nguồn nước nhiều và các 
phụ phế phẩm của quá trình chế 
biến không được thu gom, thải 
trực tiếp vào môi trường gây ô 
nhiễm nghiêm trọng. 

Sản xuất tại các làng nghề
trong thời gian qua, hoạt 

động sản xuất tại các làng 
nghề phát triển mạnh song 
vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, 
công nghệ và thiết bị thủ công, 
đơn giản, lạc hậu, mặt bằng 
sản xuất chật hẹp. những yếu 
tố này đã tạo áp lực đối với 
chất lượng môi trường khu 
vực nông thôn có làng nghề 
và sức khỏe cộng đồng dân cư. 
Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ 
tầng không đáp ứng yêu cầu 
phát triển sản xuất, không có 
đủ diện tích dành cho các công 
trình xử lý ô nhiễm, cảnh quan 
thiên nhiên bị phá dỡ để làm 
mặt bằng sản xuất và các khu 
tập kết chất thải. 

Các hoạt động dân sinh
Với số dân sinh sống tại 

khu vực nông thôn chiếm đến 
67% tổng dân số cả nước thì 
hoạt động dân sinh ở vùng 
nông thôn sẽ có tác động không 
nhỏ đến môi trường. khi kinh 
tế phát triển theo hướng công 
nghiệp hóa, đồng nghĩa với việc 

chất thải sinh hoạt của người 
dân ngày càng tăng. nguồn 
nước thải sinh hoạt không được 
xử lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm 
môi trường nước và môi trường 
đất, ảnh hưởng tới chất lượng 
sống của người dân. Chất thải 
rắn sinh hoạt nông thôn có tỷ 
lệ các thành phần nhựa, cao su, 
ni lông, bao bì đựng các vật liệu 
hữu cơ và vô cơ tăng dẫn đến 
các biện pháp xử lý các chất 
thải rắn sinh hoạt truyền thống 
bị hạn chế. Các bãi rác tự phát 
không hợp vệ sinh, gây ô nhiễm 
môi trường không khí do phát 
tán mùi hôi; ô nhiễm nước mặt 
và nước ngầm do nước rỉ rác và 
thay đổi chất lượng thành phần 
đất, tác động trực tiếp đến sức 
khỏe cộng đồng.

sự phát triển các khu đô thị 
và khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp tại khu vực nông thôn 
hay các vùng lân cận đã làm 
giảm diện tích đất trồng trọt, 
thay đổi đáng kể diện mạo mô 
hình nông thôn truyền thống. 
nhiều cụm công nghiệp đã hình 
thành tại khu vực nông thôn 
nhưng chưa được đầu tư cơ sở 
hạ tầng và công trình BVMt. 
Bên cạnh đó, một số khu công 
nghiệp, khu kinh tế ở các vùng 
lân cận có hiện tượng xả chất 
thải ô nhiễm vào khu vực nông 
thôn gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. đặc biệt, biến đổi 
khí hậu đã làm cho hiện tượng 
thời tiết thay đổi bất thường và 
đang có dấu hiệu phổ biến gây 
ảnh hưởng đến cây trồng, vật 
nuôi và gia tăng sức ép lên con 
người và môi trường nông thôn.

2. Dự Báo CáC áP lựC 
Do PHáT Triển KT-XH 
Trong nHững năM 
Tới Và ĐịnH Hướng 
Biện PHáP Tổng HợP 
PHòng ngừA Và KiểM 
SoáT ô nHiễM Môi 
Trường nông THôn 

Căn cứ theo quy hoạch, kế 
hoạch, chiến lược phát triển 
của ngành nông nghiệp có thể 
thấy, xu hướng phát triển về số 
lượng, diện tích, năng suất của 
các lĩnh vực trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản 
xuất tại các làng nghề trong 
những năm tới. Dự báo về xu 
hướng phát triển ngành nông 
nghiệp thông qua các kế hoạch, 
chiến lược phát triển đến năm 
2020 và tầm nhìn năm 2030 
đối với phát triển nông nghiệp, 
nông thôn liên tục tăng trưởng 
với tốc độ 4-5%/năm. Có thể 
nhận thấy, trong thời gian 5 - 
10 năm tới nếu công tác BVMt 
không có gì thay đổi thì các loại 
chất thải phát sinh từ trồng trọt, 
chăn nuôi đều có sự tăng nhanh 
khoảng 20-40% so với hiện nay. 
đây là con số rất đáng lo ngại, 
tình trạng tích lũy chất ô nhiễm 
trong đất, nước mặt và nước 
ngầm sẽ ảnh hưởng lớn đến 
môi trường sống và sức khỏe 
của người dân.

song song với tốc độ phát 
triển kt-Xh, chất thải từ hoạt 
động dân sinh ngày càng tăng, 
đa dạng về chủng loại và thành 
phần, đặc biệt là chất thải rắn 
và nước thải. nếu giả thiết, đến 
năm 2020, số lượng người dân 
tại khu vực nông thôn không 
thay đổi, các phế phẩm, rác thải  V Chất thải sinh hoạt ngày càng gia tăng một phần do hoạt động 

phát triển nông nghiệp, nông thôn và làng nghề gây ra
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HưỚng tỚi Cộng Đồng 
triển KHai giám Sát  
ô nHiỄm nưỚC

ngày 25/9/2015, tại hà nội, Liên 
minh nước sạch tổ chức hội thảo 

tổng kết Chương trình cộng đồng tham 
gia giám sát ô nhiễm nước (gsonn) 
tại các tỉnh/tP hà nội, Bắc ninh, sơn 
La, Quảng nam và Bình Dương.

tại hội thảo, các mô hình cộng 
đồng gsonn tại 4 hồ Thủ Lệ, đền Lừ, 
kim Liên, đống đa (hà nội); lưu vực 
kênh bốn xã tiên Du (Bắc ninh); bản 
Phiêng tam, xã Chiền đen (sơn La); xã 
Cẩm Thanh, tP. hội An (Quảng nam); 
suối Bưng Cù (Bình Dương) đưa ra thảo 
luận, chia sẻ nhằm đánh giá các kết quả 
đã đạt được trong quá trình triển khai, 
những thuận lợi, khó khăn, từ đó rút 
kinh nghiệm, đưa ra các kiến nghị và 
định hướng phát triển trong tương lai. 

Theo các thành viên của Liên minh 
nước sạch, muốn xây dựng một mạng 
lưới cộng đồng gsonn thành công, 
các nhóm cần xây dựng được nhóm 
nòng cốt tại khu vực triển khai mô hình; 
tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 
nhận thức của người dân trong việc 
chung tay gìn giữ nguồn tài nguyên 
nước xung quanh mình; xây dựng cơ 
chế thúc đẩy sự tham gia của người dân 
một cách thường xuyên; lập ra các đoạn 
sông/suối/hồ tự quản; từ đó nhân rộng 
mô hình, hướng tới cộng đồng tự triển 
khai gsonn. 
 lưu TrAng

không thay đổi nhưng đa dạng hơn về thành phần 
và chủng loại, đặc biệt là các thành phần khó phân 
hủy thì áp lực lên môi trường khi không được xử lý 
sẽ tăng lên đáng kể. đặc biệt, tại các làng nghề, tình 
trạng chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất không được 
phân loại thì mức độ phức tạp về thành phần chất 
thải rắn lại tăng lên gấp bội. Bên cạnh đó, nước thải 
ngày càng ứ đọng, ngấm sâu vào đất, nước ngầm sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân.

Phát triển bền vững là quan điểm xuyên suốt đối 
với sự phát triển ở Việt nam, trong đó có môi trường 
nông thôn. Chiến lược phát triển kt-Xh gắn liền với 
hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường, đảm bảo 
sự hài hòa giữa môi trường và phát triển kt-Xh khu 
vực nông thôn, điều này cần được thể hiện rõ qua các 
chính sách và biện pháp triển khai trong thực tiễn. đó 
là không hy sinh lợi ích môi trường nông thôn cho lợi 
ích kinh tế trước mắt; đó là lợi ích của sản xuất nông 
nghiệp cũng như các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề… cần được gắn liền với hoạt động BVMt vì 
sự phát triển bền vững và vì cộng đồng dân cư tại khu 
vực nông thôn. 

để hướng tới phát triển triển bền vững tại các 
vùng nông thôn, cần có định hướng các biện pháp 
tổng hợp phù hợp với điều kiện môi trường nông 
nghiệp - nông thôn với các giải pháp hoàn thiện và 
triển khai có hiệu quả các chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến BVMt nông thôn; 
Xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống quản lý và 
BVMt các cấp, đặc biệt là đối với BVMt nông thôn 
cấp xã, huyện; Lựa chọn và đề xuất các giải pháp kỹ 
thuật công nghệ trong phòng ngừa giảm thiểu và xử lý 
các loại chất thải nông nghiệp và nông thôn phù hợp, 
khả thi và hiệu quả; tăng cường các hoạt động giám 
sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường, phòng ngừa và 
ứng phó các sự cố rủi ro; tăng cường giáo dục nâng 
cao nhận thức BVMt và huy động sự tham gia của 
cộng đồng trong các hoạt động BVMtn

TàI LIệU THAM KHảo
 O Luật BVMT số 55/2014/QH13
 O Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục 
tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, 
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản

 O Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp 
đến 2020 và tầm nhìn đến 2030

 O Kế hoạch phát triển ngành NN&PTNT 2016-2020
 O Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp 2010-2020
 O Bộ TN&MT - Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia 

2014 - Môi trường nông thôn.
 O Đặng Kim Chi (Chủ biên) Làng nghề Việt Nam và môi 

trường, phần 1, 2, 3 - Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 
2012, 2013, 2014 



33Số 9/2015

tRAo đỔi - DiỄn đÀn

Một số vấn đề cơ bản về quản lý ô nhiễm 
dioxin hiện nay ở Việt Nam
PgS.TS.BS. lê Kế Sơn

từ hơn một nửa thể kỷ nay, dioxin có 
nguồn gốc từ chất diệt cỏ do Mỹ sử 
dụng trong chiến tranh ở Việt nam 

luôn là vấn đề được quan tâm, bàn luận, nghiên 
cứu, xử lý vì tính chất phức tạp và hậu quả nặng 
nề của nó đối với môi trường và con người ở 
Việt nam.

Bên cạnh đó, dioxin có nguồn gốc từ công 
nghiệp, từ xử lý rác thải và các nguồn khác 
đang ngày càng được quan tâm vì việc phát thải 
dioxin thuộc nhóm này và phơi nhiễm ở con 
người đang có xu hướng tăng. Vì vậy, ở Việt 
nam, dioxin đã trở thành một gánh nặng “kép” 
đối với việc quản lý ô nhiễm dioxin.

1. DioXin Có nguồn gốC Từ 
CHấT DiệT Cỏ

từ năm 1961 - 1972, quân đội Mỹ đã thực 
hiện chiến dịch phun rải chất diệt cỏ ở miền 
nam Việt nam với 3 mục đích: Phát quang để 
tấn công (offensive), phá hủy môi trường và 
những khu rừng là căn cứ của đối phương; Phát 
quang để phòng vệ (defensive), tạo vành đai an 
toàn xung quanh nơi đồn trú, tránh sự xâm 
nhập của đối phương và phá hoại mùa màng 
(crop destruction).

Chất diệt cỏ được ký hiệu bằng các màu ở 
thùng phi đựng các chất diệt cỏ, bao gồm các 
loại: orange (chất da cam), orange 2, Purple 
(tím), Pink (hồng), green (xanh mạ), Blue 
(xanh), White (trắng) và Dinoxol, trong đó 
chủ yếu là chất da cam, một hỗn hợp của 50% 
n-butylic este 2,4,5-t và 50% n-butylic este 2,4-
D.

trong các chất diệt cỏ nêu trên, trừ loại Blue 
và White, tất cả các chất còn lại đều chứa 2,3,7,8 
tetraclodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8 tCDD), một 
chất độc nhất trong các chất độc do con người 
tìm ra và tạo ra. tCDD được hình thành như 
là một tạp chất trong quá trình sản xuất 2,4,5-t 
(hình 1).

Có một số dữ liệu khác nhau về số lượng 
chất diệt cỏ đã được sử dụng trong chiến tranh 
ở Việt nam và lượng dioxin chứa trong các chất 
diệt cỏ. Theo Westing (1976), có 72.354.000 lít 
chất diệt cỏ đã được sử dụng và phun rải trên 
2.578.502 ha, chứa 170 kg dioxin. Theo stellman 

 V Hình 1. Quá trình hình thành dioxin trong sản xuất 2,4,5-T

(2005), đã có 73.772.262 lít 
chất diệt cỏ đã được sử dụng, 
chứa 366 kg dioxin. Còn theo 
Young (2009), có 79.488.240 
lít chất diệt cỏ đã được sử 
dụng, trong đó có 46.276.880 
lít chất diệt cỏ chứa dioxin, 
chiếm 62,4%, chứa 130-144 kg 
dioxin.

1.1. Sự tồn lưu của dioxin 
có nguồn gốc từ chất diệt cỏ 
trong môi trường

sau hàng chục năm, 
dưới tác động của nhiều yếu 
tố trong môi trường, lượng 
dioxin tại các vùng phun rải 
đã giảm nhiều. tại A Lưới, 
Thừa Thiên - huế, trong 140 
mẫu môi trường, chỉ có 2 
mẫu đất có hàm lượng dioxin 
là 877 ppt, các mẫu đất, trầm 
tích khác chỉ từ 0 đến 246 
ppt (Uỷ ban 10-80, hatfield, 
2000). tại sa Thầy, kon tum, 
nồng độ dioxin trong đất từ 
333 đến 845 ppt (3 mẫu), 
trong trầm tích từ 107 đến 430 
ppt (5 mẫu) (Lê Xuân Cảnh, 
2010). tại các vùng đã bị phun 
rải khác, nồng độ dioxin hoặc 
thấp hơn nhiều, hoặc không 
còn tìm thấy. 

sân bay Biên hòa, đồng 
nai được coi là khu vực ô 

nhiễm dioxin rộng và nặng 
nhất. tại đây, trong chiến dịch 
Ranch hand (chiến dịch phun 
rải chất diệt cỏ) và chiến dịch 
Pacer ivy (chiến dịch thu gom 
và tiêu hủy chất diệt cỏ năm 
1972), quân đội Mỹ đã lưu giữ 
170.300 thùng phi loại 208 lít 
chứa các chất diệt cỏ, trong 
đó có 109.000 thùng phi chứa 
chất da cam. trong khoảng 
thời gian từ tháng 11/1969 
đến tháng 3/1970 đã xảy ra sự 
cố chảy tràn làm rò rỉ 25.000 
lít chất da cam và 2.500 lít 
chất trắng. Vì vậy, tính chất ô 
nhiễm dioxin tại đây trở nên 
phức tạp hơn. Theo các nghiên 
cứu của trung tâm nhiệt đới 
Việt-nga (1996), Văn phòng 
Ban chỉ đạo 33 (2011) và một 
số nghiên cứu khác, nồng độ 
dioxin tại sân bay Biên hòa 
từ 01 đến 962.559 ppt, trung 
bình là 2.984 ppt với khoảng 
1.020 đến 9.685 ppt tEQ (độ 
độc tương đương). Ước tính 
có khoảng 247.000 m2 đất với 
236.000 m3 đất và trầm tích 
tại đây phải xử lý dioxin. năm 
2009, Bộ Quốc phòng Việt 
nam đã chôn lấp 94.000 m3 
đất ô nhiễm dioxin trong một 
khuôn viên 4,7 ha, trong đó có 
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3.384 m3 được chôn lấp tích cực (kết hợp với 
công nghệ vi sinh). hiệu quả của phương pháp 
chôn lấp tích cực cần tiếp tục được nghiên cứu 
để đánh giá chính xác hiệu quả.

sân bay đà nẵng được coi là khu vực ô 
nhiễm dioxin lớn thứ 2 ở Việt nam. trong thời 
gian chiến tranh, quân đội Mỹ đã lưu giữ tại 
đây 94.900 thùng phi chứa chất diệt cỏ, trong 
đó có 52.700 thùng phi chứa chất da cam. Theo 
kết quả nghiên cứu của Cơ quan viện trợ quốc 
tế Mỹ (UsAiD, 2011), nồng độ dioxin tại các 
khu vực ô nhiễm dioxin trong sân bay đà nẵng 
từ 6.820 ppt đến 365.000 ppt. Dự kiến ban đầu 
của UsAiD có 72.900 m3 đất và bùn cần xử lý 
dioxin. từ năm 2012, UsAiD kết hợp với Bộ 
Quốc phòng Việt nam tiến hành xử lý dioxin 
tại đây bằng phương pháp hấp giải nhiệt. trong 
quá trình thực hiện, lượng đất bùn có nồng độ 
dioxin cần được xử lý tăng gần gấp 2 lần so với 
dự kiến ban đầu. điều này nói lên tính phức 
tạp của việc lan truyền của dioxin tại vùng bị 
ô nhiễm.

sân bay Phù Cát, Bình định được coi là 
khu vực ô nhiễm ở mức độ thứ 3 ở Việt nam 
với khoảng 7.500 m3 đất bị nhiễm dioxin với 
nồng độ cao nhất là 238.000 ppt. năm 2012, với 
trợ giúp của Quỹ Môi trường toàn cầu thông 
qua điều phối của Chương trình phát triển Liên 
hợp quốc (UnDP) phối hợp với Văn phòng 
Ban chỉ đạo 33 đã tiến hành chôn lấp an toàn 
toàn bộ số đất nhiễm dioxin tại đây.

ngoài các vùng nóng nêu trên, một số sân 
bay quân sự trước đây của quân đội sài gòn 
có lưu giữ chất diệt cỏ cũng bị ô nhiễm dioxin 
nhưng với quy mô rất nhỏ và nồng độ thấp, 
không hoặc ít tác động đến môi trường và con 
người sống trong các khu vực lân cận.

Xử lý dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ là 
vấn đề rất phức tạp vì nồng độ dioxin quá cao, 
tỷ lệ tCDD (loại độc nhất và có độ bền vững 
nhất) rất cao. Phương pháp chôn lấp chỉ có giá 
trị trong một thời gian nhất định. Phương pháp 
xử lý bằng công nghệ sinh học còn có một số 
vấn đề cần được làm rõ. Theo các nghiên cứu 
của UsEPA (Cục BVMt Mỹ, 2013), công nghệ 
sinh học xử lý dioxin chỉ mới thành công trong 
phòng thí nghiệm, chưa thể triển khai ngoài 
hiện trường. Phương pháp hấp giải nhiệt đang 
thực hiện tại đà nẵng cũng có những hạn chế 
khi lượng dioxin thải qua không khí và nước 
thải còn cao hơn nồng độ cho phép, buộc phải 
sử dụng một khối lượng lớn than hoạt tính để 
hấp phụ dioxin. hiện nay, trong Chương trình 

nghiên cứu cấp nhà nước 
về dioxin, Bộ Quốc phòng 
đang nghiên cứu tích hợp các 
công nghệ khác nhau để xử lý 
dioxin.

1.2. Hậu quả của dioxin 
đối với con người

những nghiên cứu chủ 
yếu về hậu quả của dioxin có 
nguồn gốc từ chất diệt cỏ đối 
với con người đã được Ủy ban 
quốc gia điều tra về hậu quả 
của chất độc hóa học do Mỹ 
sử dụng trong chiến tranh ở 
Việt nam (Ủy ban 10-80) và 
Ban chỉ đạo quốc gia khắc 
phục hậu quả chất độc hóa 
học do Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh ở Việt nam (Ban 
chỉ đạo 33) tổ chức thực hiện 
có sự tham gia của một số tổ 
chức và nhà khoa học nước 
ngoài. Các nghiên cứu dịch tễ 
học cho thấy, cơ cấu bệnh tật 
và tỷ lệ bệnh tật giữa nhóm 
có tiền sử phơi nhiễm dioxin 
(sống ở vùng bị phun rải, vùng 
ô nhiễm nặng) khác biệt so với 
các vùng chứng (vùng không 
bị phun rải), đặc biệt là tỷ lệ dị 
tật bẩm sinh thế hệ con, cháu 
của những người phơi nhiễm, 
tai biến sinh sản (nguyễn Thị 
ngọc Phượng, Lê Bách Quang, 
nguyễn Văn tường…).

ngoài ra, các nhà khoa 
học Việt nam đã tiến hành 
nghiên cứu những biến đổi về 
máu, cơ quan tạo máu, miễn 
dịch…đặc biệt, nghiên cứu 
về biến đổi nhiễm sắc thể và 
gene. kết quả nghiên cứu cho 
thấy, có những biến đổi gene ở 
những phả hệ có phơi nhiễm 
dioxin có liên quan đến ung 
thư, đặc biệt là ung thư phổi. 
Cơ chế tác hại của dioxin được 
môt tả tại (hình 2). 

tuy nhiên, đến nay, người 
ta vẫn chưa tìm thấy những 
dấu hiệu đặc trưng để chẩn 
đoán xác định các bệnh lý có 
tính nhân quả rõ ràng do tác 
động của dioxin.

2. DioXin Có nguồn 
gốC KHáC

trong khuôn khổ Dự án 
“Xử lý dioxin tại các vùng ô 
nhiễm nặng”, các chuyên gia 
đã tiến hành lấy các mẫu khí 
thải của một số lò đốt rác thải 
tại hà nội, hải Dương, Thanh 
hóa và tP. hồ Chí Minh. 
hàm lượng tEQ của các mẫu 
không khí nằm trong khoảng 
tương đối rộng từ 14,1 đến 
46.800 pg Who-tEQ/nm3 

(mét khối khí đo ở điều kiện 
chuẩn). Có 7/18 mẫu khí thải 

 V Hình 2. Cơ chế tác hại của dioxin đối với gene
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của lò đốt rác thải công nghiệp có hàm lượng 
tEQ cao vượt ngưỡng 0,6 ng tEQ/nm3, trong 
đó có những mẫu cao hơn giới hạn cho phép 
hàng nghìn lần. 

Dioxin có hàm lượng cao nhất trong hầu 
hết các mẫu là oCDD, trong khi tCDD có 
hàm lượng nhỏ với tỷ lệ tCDD/tEQ chỉ trong 
khoảng 4,1 đến 25,3%. đây là một trong một số 
khác biệt cơ bản giữa dioxin có nguồn gốc từ 
chất diệt cỏ và dioxin có nguồn gốc khác.

nước thải từ các cơ sở xử lý rác thải nói 
trên cũng đã được phân tích dioxin. kết quả 
cho thấy, hàm lượng tEQ của các mẫu nước 
thải được phân bổ từ 0,84 đến 50.080 pg Who-
tEQ/L. Các dioxin có hàm lượng cao nhất 
trong hầu hết các mẫu là 1,2,3,4,6,7,8-hpCDD 
và oCDD, trong khí đó, 2,3,7,8 -tCDD có hàm 
lượng rất nhỏ. so với ngưỡng cho phép đối với 
dioxin và các chất tương tự dioxin (DRCs - 
Dioxin and related compounds) của nhật Bản 
là 10 pg tEQ/L thì có đến 9/15 mẫu có hàm 
lượng vượt ngưỡng, thậm chí có mẫu có hàm 
lượng DRCs lên đến 50.075 pg tEQ/L.

Một số mẫu chất thải từ một số nhà máy 
sản xuất xi măng, luyện kim, nhiệt điện có hàm 
lượng dioxin vượt ngưỡng cho phép.

Một số mẫu đất và trầm tích tại hà nội, Thái 
nguyên và Thanh hóa đã được phân tích dioxin 
và kết quả cho thấy, đều thấp hơn hàm lượng 
cho phép theo QCVn 45:2012/BtnMt về giới 
hạn cho phép của dioxin trong các loại đất.

Ở Việt nam chưa có quy chuẩn về nồng độ 
dioxin trong nước. hàm lượng dioxin trong các 
mẫu nước lấy ở hà nội, nam định và Thanh 
hóa không vượt quá 1,0 pg/L, trung bình là 
0,76 pg/L.

Phân tích DRCs trong các mẫu không khí 
lấy từ hà nội, Thái nguyên, nam định, hải 
Dương, Quảng ninh và Thanh hóa cho thấy, 
16/17 mẫu có hàm lượng tEQ thấp hơn 01 pg/
nm3.

3. MộT Số nHận XéT CHung
hậu quả của dioxin có nguồn gốc từ chất 

diệt cỏ do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt 
nam còn rất nặng nề. Việc xử lý dioxin ở sân 
bay đà nẵng dự kiến cuối năm 2016 mới kết 
thúc nhưng kế hoạch này rất khó thực hiện 
vì nảy sinh một số vấn đề phức tạp trong quá 
trình xử lý; Công việc xử lý dioxin ở sân bay 
Biên hòa chỉ mới ở giai đoạn đánh giá môi 
trường và cho đến nay vẫn chưa xác định được 
nguồn vốn và công nghệ được lựa chọn.

Cần có những nghiên cứu 
bổ sung để đánh giá chính xác 
và đầy đủ các điểm ô nhiễm 
dioxin có nguồn gốc từ chất 
diệt cỏ tại một số sân bay quân 
sư khác và lựa chọn phương 
án xử lý tập trung số đất bùn 
bị nhiễm dioxin có nồng độ 
vượt quá ngưỡng cho phép.

Cần có kế hoạch quan trắc 
định kỳ và lâu dài tại các vùng 
ô nhiễm nặng đã và chưa được 
xử lý, lưu ý quan trắc dioxin 
và asen trong nước ngầm, vì 
trong một số chất diệt cỏ đã 
được sử dụng có chứa asen.

Phải có chương trình kiểm 
soát toàn diện dioxin có nguồn 
gốc khác, đặc biệt tại các lò đốt 
rác công nghiệp và rác thải 
sinh hoạt; Loại bỏ các lò đốt rác 
có công nghệ lạc hậu; Xem xét 
bổ sung và điều chỉnh ngưỡng 
dioxin cho phép tại các nguồn 
phát thải khác nhau.

tiếp tục nghiên cứu và lựa 
chọn công nghệ xử lý dioxin 
phù hợp với điều kiện của Việt 
nam.

đối với con người, việc 
chăm sóc sức khỏe và điều 
trị cho những người phơi 
nhiễm dioxin luôn luôn được 
coi trọng; tiếp tục theo dõi 
diễn biến nồng độ dioxin và 
tình hình bệnh tật của những 
người bị phơi nhiễm; Bổ sung 
các nghiên cứu về biến đổi 
gene, miễn dịch, hormone 
để có những biện pháp phù 
hợp; tổ chức điều trị giải độc 
không đặc hiệu cho những 
người bị phơi nhiễm ở quy 
mô lớn hơn.

Luật BVMt năm 2014 
đã có quy định về quản lý ô 
nhiễm dioxin. Cần có những 
văn bản hướng dẫn và triển 
khai thực hiện quy định nàyn

TàI LIệU THAM KHảo
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Quản lý tổng hợp về khôi phục, làm sống lại các ao, 
hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm suy thoái
nguyễn ngọC lý
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng 

thời gian qua, trung tâm nghiên cứu 
Môi trường và Cộng đồng (CECR) 
đã khảo sát, phân tích thông tin về ô 

nhiễm nước trên các phương tiện thông tin đại 
chúng... kết quả cho thấy, khoảng 46% thông 
tin liên quan tới ô nhiễm nước được đăng tải 
trên các báo, trung bình một tháng có 39 bài. 
Qua đó có thể thấy, ô nhiễm nước đang là vấn 
đề thời sự, nóng bỏng, gây bức xúc trong dư 
luận xã hội hiện nay.

trong đó, đáng báo động là tình trạng ô 
nhiễm các sông, rạch, kênh mương nhỏ (kênh, 
mương, rạch sông dưới 10 km) và các ao hồ 
trong đô thị, nông thôn, đây là một thách thức 
lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và xã hội, 
tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân. 
những con kênh, rạch, sông nhỏ, ao hồ đang bị 
ô nhiễm trầm trọng có thể kể tên như con kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè (8,7 km) ở tP. hồ Chí 
Minh (hCM); sông kim ngưu (7,7 km) ở hà 
nội; suối Bưng Cù (4,7 km) ở huyện tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương; kênh 4 Xã (3,1 km ), huyện 
tiên Du, tỉnh Bắc ninh… nước từ các con 
kênh, rạch, sông nhỏ này bị ô nhiễm chảy vào 
các con sông lớn sẽ tạo thành nguồn ô nhiễm 
chính cho các dòng sông. 

Việc cải tạo, khôi phục, làm sống lại các ao 
hồ, kênh mương sông bị ô nhiễm, suy thoái, đòi 
hỏi cách tiếp cận tổng hợp, có thể rất tốn kém, 
cũng có thể không. Bài viết đưa ra 2 ví dụ: Cải 
tạo kênh nhiêu Lộc - Thị nghè, tP. hCM (đại 
diện cho các công trình rất tốn kém); khôi phục 
làm sạch hệ thống ao chùa Phổ Linh và ao Chéo 
ở phường Quảng An, hà nội (đại diện cho các 
công trình không quá tốn kém). trên cơ sở đó, 
sẽ phân tích sự cần thiết phải kiểm soát được 
ô nhiễm nước ở các thủy vực nhỏ và áp dụng 
cách tiếp cận quản lý tổng thể lưu vực của các 
thủy vực, cũng như vai trò của công tác kiểm 
soát ô nhiễm nước trong thúc đẩy kinh tế vĩ mô. 

Công TrìnH Cải Tạo KênH 
nHiêu lộC - THị ngHè

kênh nhiêu Lộc -Thị nghè dài 8,7 km chảy 
qua các quận tân Bình 3, Phú nhuận, Bình 
Thạnh và quận 1 (tP. hCM). trước đây, kênh 

nhiêu Lộc - Thị nghè rất sạch, 
người dân có thể sử dụng sinh 
hoạt như tắm giặt, bơi lội. Thế 
nhưng, sau đó người dân từ 
những địa phương khác đổ về 
tP, lấn chiếm dựng nhà 2 bên 
bờ kênh. nước thải sinh hoạt 
của các hộ dân cùng với nước 
thải của các nhà máy được xả 
thẳng ra kênh. Qua thời gian 
dòng kênh chết dần, đường 
ven kênh ngập tràn rác thải, 
nước kênh ô nhiễm nặng, bốc 
mùi nồng nặc. 

năm 1993, UBnD 
tP.hCM có kế hoạch đầu tư 
cải tạo dòng kênh này, để thay 
đổi cuộc sống của người dân 
cũng như tạo dựng bộ mặt 
mới cho cảnh quan đô thị. 
được sự hỗ trợ của ngân hàng 
Thế giới (WB), Dự án cải tạo 
kênh nhiêu Lộc - Thị nghè đã 
được triển khai, với tổng vốn 
đầu tư 1.600 tỷ đồng, chia làm 
hai giai đoạn.

giai đoạn 1: năm 2003, kế 
hoạch “hồi sinh” dòng kênh đã 
được thực hiện bởi Dự án vệ 
sinh môi trường nước kênh, 
do WB tài trợ 166 triệu UsD 

và vốn đối ứng từ ngân sách 
tP là 68 triệu UsD. Dự án đã 
đền bù giải tỏa và tái định cư 
cho gần 7.000 hộ dân sống 
ven kênh, nạo vét 260.000 m3 
bùn đất, làm đường lát vỉa hè, 
trồng cây xanh… giai đoạn 1 
của Dự án với các hạng mục: 
Xây dựng một tuyến cống bao 
đơn (đường kính 2-3 m) chạy 
dọc theo kênh, từ 15 - 20 công 
trình tách dòng và kiểm soát 
xả tràn dọc bờ kênh để nối hệ 
thống thu gom với tuyến cống 
bao; Lắp đặt 1 trạm bơm có 
thiết bị lọc rác với công suất 
64.000 m3/h và xây 1 miệng 
xả ngầm, độ sâu từ 18 - 20 m 
dưới dòng sông, có thiết kế đặc 
biệt để tăng cao độ pha loãng; 
đồng thời thiết lập hệ thống 
điều khiển, bao gồm hệ thống 
kiểm soát (van hút nước chết 
thượng nguồn) và các thiết bị 
cần thiết để đảm bảo hệ thống 
hoạt động tốt. ngoài ra, Dự án 
đã xây mới, cải tạo 38 km cống 
hộp lớn, cống kích thước rộng 
từ 1 - 6m; khoảng 240 km 
cống cấp 3 đường kính từ 400 
mm - 800 mm và xây dựng hai 

 V Nạo vét làm sạch dòng kênh
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tuyến đường hoàng sa - trường sa chạy dọc 
hai bên bờ kênh với tổng chiều dài 15 km giúp 
giao thông thông thoáng. sau khoảng 20 năm 
thi công, đến tháng 8/2012, Dự án được khánh 
thành trong niềm vui của hàng triệu người dân.

sau khi kết thúc giai đoạn 1, sở tn&Mt 
tP. hCM đã triển khai nhiều hoạt động như 
tăng cường vớt rác trên kênh; lắp đặt hệ thống 
quan trắc chất lượng nguồn nước và nghiên 
cứu hệ thủy sinh vật trên các tuyến kênh; tuyên 
truyền về BVMt, tái tạo và phát triển nguồn lợi 
thủy sản; kiểm tra việc thực hiện BVMt trong 
hoạt động du lịch trên các tuyến kênh; tăng 
cường kiểm tra về an toàn giao thông đường 
thủy nội địa, các loại hình kinh doanh dịch vụ 
neo, đậu, tập kết tàu thuyền tại khu vực…

giai đoạn 2: từ đầu năm 2015, tP. hCM và 
WB đã phối hợp thực hiện Dự án cải tạo kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè với vốn đầu tư là 450 
triệu UsD, gồm các hạng mục: nạo vét khoảng 
750.000 m3; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải 
công suất 480.000 m³/ngày, đêm (dự kiến đến 
tháng 7/2016 sẽ hoàn thành) và hệ thống thu 
gom nước thải dài 8 km kết nối với hệ thống 
thu gom nước thải đã được xây dựng trong giai 
đoạn 1; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải 
ở các phường Thảo điền, Bình trưng đông, 
Bình trưng tây…

sau giai đoạn cải tạo đợt 
1, tình trạng ô nhiễm tại kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè vẫn tái 
diễn. Dọc bờ kênh rác thải 
trôi lềnh bềnh, bốc mùi tanh 
tưởi, màu nước đen sẫm đặc 
quánh khiến nhiều loại thủy 
sinh không thể sinh tồn, đặc 
biệt là cá. Theo báo cáo của 
sở nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tP. hCM, từ tháng 
4 - 5/2015 có 4 đợt cá chết trên 
kênh. kiểm tra mẫu nước ở 
nơi có nhiều cá chết cho thấy, 
độ ph, Do, nh4, nh3, no2 
đều vượt ngưỡng cho phép 
nhiều lần, có hiện tượng bọt 
khí cục bộ.

tuy nhiên, hiện kênh 
nhiêu Lộc - Thị nghè ngày 
càng sạch hơn dù vẫn còn phải 
tiếp tục cải thiện môi trường 
nước kênh. tP đang cân nhắc 
cho phép khai thác dịch vụ du 
lịch trên kênh.

Cải THiện Môi 
Trường Ao CHùA 
PHổ linH Với Sự 
THAM giA CủA Cộng 
Đồng

Ao Chéo, ao chùa Phổ 
Linh là hai ao phía trước cổng 
chùa Phổ Linh, nằm trong 
quần thể ao khu vực chùa 
Phổ Linh, phường Quảng 
An, quận tây hồ, tP. hà nội. 
trước năm 2010, hai ao này 
đối mặt với tình trạng lấn 
chiếm, đổ rác thải, vật liệu xây 
dựng, đặc biệt ao Chéo bị ô 
nhiễm chất thải từ chăn nuôi 
lợn của người dân trong khu 
vực, gây bức xúc cho cộng 
đồng. 

từ năm 2011, CECR đã 
phối hợp với hội Phụ nữ, hội 
Cựu chiến binh, hợp tác xã 
phường Quảng An xây dựng 
mô hình cải thiện cảnh quan, 
chất lượng môi trường của ao 
Chéo và ao chùa Phổ Linh, với 
sự tham gia của cộng đồng. 

Cùng với hội Phụ nữ, CECR 
đã nghiên cứu hiện trạng khu 
vực hai ao này, tổ chức thảo 
luận xây dựng kế hoạch quản 
lý hai ao với sự tham gia của 
người dân, bao gồm những 
hoạt động cụ thể như: nạo vét 
bùn lắng, cải tạo bờ, kè bờ sinh 
thái, trồng cây thủy sinh, triển 
khai các lớp tập huấn, nâng 
cao nhận thức cộng đồng về 
hệ sinh thái, BVMt...

kế hoạch quản lý hai ao 
bắt đầu được thực hiện từ 
năm 2012 với lực lượng tiên 
phong là hội Phụ nữ phường 
Quảng An, sự ủng hộ của 
chính quyền địa phương và sự 
tham gia của thanh niên, sinh 
viên. Các hoạt động làm sạch 
cỏ dại, dọn rác bờ ao và mặt 
nước ven ao được thực hiện 
định kỳ kèm theo việc quan 
trắc của nhóm tình nguyện 
viên, kết hợp với truyền thông 
một cách hiệu quả. đến tháng 
5/2013, các chuồng lợn tại ao 
Chéo đã được di dời, trả lại 
không gian thoáng đãng, sạch 
đẹp cho hai ao. Xung quanh 
hai ao được người dân dựng 
hàng rào tre sinh thái, trồng 
hoa, cây xanh vừa để bảo vệ 
ao, vừa tạo cảnh quang sạch, 
đẹp. Các loại thủy sinh như 
sen, súng và các bè thủy sinh 
được thả trên mặt ao nhằm cải 
thiện chất lượng nước ao. 

hiện nay, hội Phụ nữ 
phường Quảng An và các nhà 
sư của chùa Phổ Linh luôn duy 
trì vệ sinh quanh ao, giúp ao 
giữ được hiện trạng như sau 
khi cải tạo, chất lượng nước 
đang dần được khôi phục.

Qua 2 mô hình trên, công 
tác khôi phục, làm sống lại các 
thủy vực nhỏ như ao, hồ, kênh 
mương, sông rạch nhỏ, dù là 
ở cấp độ lớn, hay cấp độ nhỏ 
đều bao gồm các biện pháp 
công trình như kè bờ, cải tạo 
bờ, hạn chế việc xả thải trực 

 V Khu vực ao chùa Phổ Linh, ao Chéo trước (1), 
sau khi làm sạch (2)

1

2
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tiếp ra môi trường, thu gom và xử 
lý nước thải…; cùng với đó là các 
biện pháp phi công trình như truyền 
thông, nâng cao nhận thức, huy 
động sự tham gia của cộng đồng. 
Việc quản lý tổng hợp giữa 2 biện 
pháp trên được thực hiện một cách 
nghiêm túc theo quy trình và có sự 
đồng thuận từ lúc lên kế hoạch cho 
tới lúc thực hiện. Việc hiểu biết thấu 
đáo cách tiếp cận quản lý tổng hợp, 
kết hợp giữa các phương pháp công 
nghệ, quản lý chiến lược, bảo tồn, 
với sự tham gia của cộng đồng là rất 
quan trọng. ngoài ra, trong cả 2 ví dụ 
trên, vai trò lãnh đạo quyết liệt của 
chính quyền địa phương cũng là yếu 
tố chủ chốt tạo ra sự thành công. 

Dự án Cải tạo kênh nhiêu Lộc - 
Thị nghè, với cách tiếp cận tổng thể 
có nhiều bên tham gia, trong thời 
gian dài và được hỗ trợ tài chính, 
nguồn kinh phí rất lớn, đó chính là 
cái giá phải trả cho công tác phục 
hồi môi trường. những công trình 
đường cống cùng hệ thống thu gom, 
xử lý nước thải là các công cụ kiểm 

soát ô nhiễm đòi hỏi tài chính và 
công nghệ hiệu quả. Còn Dự án Cải 
thiện hệ thống ao chùa Phổ Linh và 
ao Chéo ở hà nội là do cộng đồng 
khởi xướng, tuy không tốn kém 
nhưng cũng có hiệu quả. Ở mô hình 
này, cách tiếp cận tổng thể kết hợp 
giữa các biện pháp: nạo vét, khơi 
dòng, kè bờ và bảo tồn chất lượng 
nước (dùng cây thủy sinh), cùng với 
sự tham gia của cộng đồng trong 
việc cải tạo bờ, trồng cây xanh xung 
quanh bờ ao đã được thực hiện khá 
hiệu quả. 

nhìn chung, việc khôi phục, làm 
sống lại các ao, hồ, kênh, mương, 
sông bị ô nhiễm suy thoái có thể thực 
hiện hiệu quả theo nhiều cách, tùy 
thuộc vào vấn đề và quy mô, nhưng 
đều đòi hỏi cách tiếp cận quản lý 
tổng hợp, sự thấu hiểu về bảo tồn 
nước mặt, hệ sinh thái cũng như sự 
hiểu biết về các biện pháp công trình 
và phi công trình, có sự tham gia của 
nhiều bên, nhiều địa phương, với 
tầm nhìn xa. Bên cạnh đó là quyết 
tâm của người lãnh đạo, sự đồng 

thuận của người dân và có nguồn tài 
chính hỗ trợ là điều rất quan trọng. 

để cải thiện hệ thống ao, mương, 
kênh rạch, sông nhỏ đã bị suy thoái 
cần có những chiến lược, chính sách 
và tài chính cụ thể với lộ trình nhiều 
năm, nhằm thúc đẩy nhiều mô hình 
sáng tạo khác nhau. đặc biệt, cần 
xem việc cải thiện hệ thống thủy vực 
nhỏ là một lĩnh vực đầu tư tài chính 
của nhà nước, vừa đóng góp vào bức 
tranh kinh tế vĩ mô vừa bảo tồn, bảo 
vệ hệ sinh thái bền vững. Thời gian 
tới, cần thúc đẩy sự tham gia của 
Chính phủ, cộng đồng, các tổ chức 
khoa học, công nghệ và tổ chức phi 
chính phủ cùng vào cuộc để từng 
bước cải thiện những ao hồ nhỏ, từ 
đó, tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trên 
cả nước. đồng thời, nhà nước cần 
mạnh dạn đầu tư cho các công trình 
hạ tầng, kết hợp bảo tồn để giải quyết 
các kênh, mương, sông nhỏ hiện rất 
ô nhiễm, xem đó là đòn bẩy thúc đẩy 
kinh tế. Với cách kết hợp trên, trong 
vòng 30 năm nữa diện mạo hệ thống 
nước mặt của Việt nam sẽ thay đổin

TàI LIệU THAM KHảo
 O Ngân hàng Thế giới: Dự án Vệ sinh Môi trường: Cải tạo Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhiều báo cáo. 2001-2015.
 O Http:www.monre.gov.vn: Triển khai nhiều dự án cải thiện môi trường.
 O Trung tâm Nghiên cứu và Cộng đồng: Dự án “ Mô hình cộng đồng cải tạo và bảo vệ các vùng đất ngập nước ven đô thị:  

Thí điểm ở Hà Nội, 2013.

giáo dỤC ý tHứC Bảo vệ tài nguyên nưỚC CHo HọC SinH  
tiểu HọC tHủ Đô

sau 6 tháng triển khai Dự án giáo 
dục ý thức bảo vệ tài nguyên 

nước “Mizuiku - Em yêu nước 
sạch” đã thu hút sự tham gia của 
1.600 em học sinh đến từ 6 trường 
tiểu học thuộc hai huyện Mỹ đức 
và Thanh oai, hà nội.

Qua đó, các chuyên viên 
của trung tâm sống và học tập 
vì Môi trường và Cộng đồng 

(Live&Learn) đã giúp các em tìm 
hiểu về các nguồn nước trong tự 
nhiên, vai trò thiết yếu của nước 
đối với cuộc sống cũng như tầm 
quan trọng của việc bảo vệ tài 
nguyên nước qua các hoạt động. 
ngoài ra, học sinh được tham gia 
các hoạt động quan sát thí nghiệm 
ngoài trời bổ ích và thú vị về chủ 
đề bảo vệ nguồn nước. 

Mizuiku là Dự án giáo dục ý 
thức bảo vệ tài nguyên nước đã 
được tập đoàn suntory triển khai 
thành công tại nhật Bản từ năm 
2004. Việt nam là quốc gia đầu tiên 
ngoài nhật Bản được chọn để triển 
khai Dự án này. tại Việt nam, Dự 
án “Mizuiku - Em yêu nước sạch” 
được khởi động từ tháng 3/2015.
 T. Tùng
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Hải Phòng - Hướng tới thành phố Cảng xanh

thời gian qua, kinh tế hải Phòng luôn 
tăng trưởng ở mức ổn định, lạm phát 
được kiềm chế, nhiều dự án, công trình 

trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai 
thực hiện; Các khu, cụm công nghiệp mới đi 
vào hoạt động; hạ tầng kỹ thuật, bộ mặt đô thị 
được cải thiện khang trang, sạch đẹp, góp phần 
khẳng định vị thế của hải Phòng trong nước 
cũng như quốc tế. đặc biệt, hải Phòng đang 
tập trung triển khai một số dự án lớn như Cảng 
cửa ngõ quốc tế hải Phòng, khu kinh tế đình 
Vũ Cát hải, đường ô tô cao tốc hà nội - hải 
Phòng, cao tốc ven biển… nhằm phát huy toàn 
diện, đồng bộ tiềm năng, lợi thế của tP Cảng, 
phấn đấu đến năm 2015 trở thành tP công 
nghiệp, dịch vụ cảng theo hướng văn minh, 
hiện đại.

KếT quả Công TáC quản lý nHà 
nướC Về BVMT giAi Đoạn 2011 - 2015

để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về môi trường, bên cạnh việc 
triển khai, thực hiện các chính sách về BVMt 
của các cơ quan trung ương, sở n&Mt đã 
tham mưu cho UBnD tP ban hành nhiều 
chính sách, văn bản quan trọng như: nghị 
quyết 22/nQ-tU về BVMt tP đến 2010, định 
hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 32/2012/Ct-
UBnD về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về môi trường trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế; Quyết định về việc 
ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà 
nước về BVMt trên địa bàn tP…

tính từ năm 2011 đến hết quý i năm 
2015, sở tn&Mt đã thẩm định 142 Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (đtM), 48 đề 
án BVMt chi tiết, 17 đề án cải tạo, phục hồi 
và BVMt; Xác nhận việc thực hiện các công 
trình, biện pháp BVMt phục vụ giai đoạn vận 
hành của 20 Dự án và xác nhận hoàn thành 
công trình theo đề án BVMt đối với13 cơ sở; 
Thẩm định, trình cấp giấy xác nhận đủ điều 
kiện nhập khẩu phế liệu cho 90 doanh nghiệp 
(Dn); Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại cho 860 cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh. 

PHạM quốC KA
Phó Giám đốc Sở TN&MT Hải Phòng

Cùng với việc tăng cường 
kiểm soát ô nhiễm đối với 
từng thành phần môi trường 
nước, đất, không khí, hoạt 
động kiểm soát ô nhiễm môi 
trường (onMt) đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, khu, 
cụm công nghiệp trên địa bàn 
tP có nguy cơ tiềm ẩn ÔnMt 
cũng được thực hiện theo quy 
định. hiện nay, tP có 9/17 khu 
công nghiệp (kCn) đã xây 
dựng hạ tầng và hoạt động thu 
hút đầu tư, trong đó, 3 kCn đã 
đầu tư xây dựng nhà máy xử 
lý nước thải (XLnt) tập trung 
(nomura, đồ sơn, đình Vũ); 2 
kCn (nam Cầu kiền và tràng 
Duệ) đang xây dựng nhà máy 
XLnt tập trung. đối với các 
dự án sản xuất có phát sinh khí 
thải đều phải xây dựng, lắp đặt 
hệ thống, thiết bị xử lý khí thải, 
bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng, bức xạ theo đúng báo 
cáo đtM đã được phê duyệt 
trước khi đi vào hoạt động 
chính thức và thường xuyên 
thực hiện việc quan trắc môi 
trường để theo dõi, giám sát, 
nhất là các Dn kinh doanh lưu 
trữ xăng dầu, hóa chất .

ngoài ra, sở đã tiến hành 

kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch 
xử lý onMt tại 47 làng nghề, 
báo cáo Bộ tn&Mt bổ sung 
vào Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xử lý ô nhiễm 
làng nghề, trước mắt Bộ đã 
phê duyệt dự án đầu tư xử lý 
ô nhiễm môi trường tại 2/17 
làng nghề (tràng Minh và 
Mỹ đồng), với số vốn đầu tư 
225 tỷ đồng. đồng thời, kiểm 
tra, đôn đốc những đơn vị 
nằm trong danh sách các cơ 
sở gây onMt nghiêm trọng 
theo Quyết định số 64/2003/
Qđ-ttg khẩn trương thực 
hiện các biện pháp xử lý triệt 
để ô nhiễm. tính đến nay, đã 
di dời 10/12 cơ sở gây onMt 
nghiêm trọng ra khỏi khu đô 
thị, khu dân cư tập trung.

trước tình hình vi phạm 
pháp luật về môi trường của 
các tổ chức, Dn diễn ra tương 
đối phổ biến, phức tạp trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau, sở 
tn&Mt đã đẩy mạnh thanh, 
kiểm tra công tác BVMt, 
xem đây là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác quản lý môi trường. từ 
năm 2011 đến nay, sở đã tiến 
hành thanh tra tại 83 cơ sở 

 V Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH, Ngày Môi 
trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải 
đảo Việt Nam năm 2013 được tổ chức tại Hải Phòng



40 Số 9/2015

giải PháP & CÔng nghệ XAnh

sản xuất, kinh doanh dịch vụ, qua đó xử lý 
vi phạm hành chính về BVMt đối với 35 cơ 
sở với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; Phối hợp 
với lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm 
về môi trường của tP xử lý nhiều vụ việc vi 
phạm pháp luật về môi trường, trong đó cấp 
tP là 78 vụ, cấp quận/huyện là 104 vụ, liên 
quan chủ yếu đến lĩnh vực quản lý chất thải 
nguy hại và khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, sở tn&Mt đã phối hợp 
với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBnD các 
huyện, tP tổ chức nhiều hoạt động về BVMt 
nhân các ngày lễ lớn (ngày Môi trường thế giới 
5/6, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn, ngày đDsh, ngày nước thế giới…) 
dưới nhiều hình thức như tập huấn, mít tinh, 
thi viết bài, vẽ tranh về môi trường… thu hút 
sự tham gia của đông đảo nhân dân, học sinh, 
cán bộ công chức, viên chức. đồng thời, tăng 
cường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế 
về BVMt với một số quốc gia như hàn Quốc, 
nhật Bản, đức… thực hiện nhiều đề án, đề 
tài nghiên cứu khoa học về BVMt, làm cơ sở 
khoa học cho việc đánh giá hiện trạng, đề xuất 
giải pháp triển khai công tác quản lý, BVMt 
trên địa bàn tP. đặc biệt, để thúc đẩy công tác 
BVMt, bên cạnh nguồn kinh phí chi sự nghiệp 
môi trường (từ 1% - 2% tổng chi ngân sách), tP 
đã huy động sự tham gia của các tổ chức kt-
Xh, cộng đồng dân cư, nhất là các Dn vào công 
tác BVMt; nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp 
tác giữa ngành tn&Mt với chính quyền và các 
tổ chức thành viên thuộc các tổ chức chính trị 
các cấp trên mọi lĩnh vực BVMt, phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chức 
năng giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội 

đối với cơ quan nhà nước các 
cấp, các thành phần kinh tế, 
chương trình, dự án, kế hoạch 
phát triển kt-Xh và mọi tầng 
lớp nhân dân trong việc thực 
thi pháp luật, thực hiện công 
tác BVMt chung của tP. 

ĐịnH Hướng Công 
TáC BVMT giAi Đoạn 
2016 - 2020

Với sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Thành ủy, 
hđnD, UBnD tP và các 
cơ quan liên quan, công tác 
quản lý về BVMt của tP đã 
có những chuyển biến tích 
cực. tuy nhiên, cùng với sự 
phát triển kt-Xh là sức ép 
lên môi trường, dân số tăng 
nhanh kéo theo vấn đề di cư 
tập trung ở khu vực đô thị, sự 
phát triển của các ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, 
du lịch... làm cho chất lượng 
môi trường diễn biến phức 
tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
gây ô nhiễm. kết quả khảo 
sát, phân tích mẫu đất tại một 
số vùng đất nông nghiệp cho 
thấy, việc sử dụng hóa chất 
bảo vệ thực vật (BVtV) cao 
(với tổng lượng thuốc BVtV 
tồn dư khoảng 210 tấn/năm), 
môi trường đất đã có dấu 

hiệu ô nhiễm, thoái hóa với 
hàm lượng Asen (As) trong 
đất khá cao. Chất lượng môi 
trường nước tại các sông 
Lạch tray, Cấm, Bạch đằng, 
giá, Rế, đa độ cũng có nguy 
cơ bị ô nhiễm chất hữu cơ, 
nitrit, amoni, dầu mỡ… 

trên cơ sở đó, trong giai 
đoạn 2016 - 2020, hải Phòng 
sẽ tiếp tục phấn đấu, quyết 
tâm vượt qua thách thức, xây 
dựng tP Cảng xanh, phù hợp 
với xu thế hội nhập khu vực 
và quốc tế, trong đó tập trung 
vào một số nhiệm vụ chủ 
yếu như: đẩy mạnh công tác 
truyền thông, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các 
cơ quan, tổ chức, công dân 
trong phòng ngừa, đấu tranh 
phòng chống hành vi vi phạm 
pháp luật về môi trường; 
tăng cường công tác bảo tồn 
đDsh, bảo vệ các hệ sinh thái 
hiện có, phục hồi các hst 
đã bị suy thoái, đặc biệt là 
các hst rừng ngập mặn ven 
sông, ven biển Cát Bà, Cát 
hải, đồ sơn, kiến Thụy, tiên 
Lãn, rừng tự nhiên trên quần 
đảo Cát Bà và rừng trồng, các 
hst quý hiếm trong khu dự 
trữ sinh quyển Cát Bà, Long 
Châu; triển khai thực hiện 

 V Cát Bà - điểm du lịch xanh của TP. Hải Phòng

(Xem tiếp trang 43)
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Hiện trạng quản lý chất thải rắn  
tại thành phố Đà Nẵng
nguyễn Điểu
Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng

Với mục tiêu đưa đà nẵng trở thành 
tP thân thiện với môi trường, ngày 
21/8/2008, UBnD tP. đà nẵng đã 

ban hành Quyết định số 41/Qđ-UBnD về việc 
phê duyệt đề án “Xây dựng đà nẵng - tP môi 
trường”. từ năm 2011 - 2014, đà nẵng vinh 
dự nhận các giải thưởng quốc tế về môi trường 
như tP bền vững về môi trường AsEAn (năm 
2011), tP phát thải các bon thấp (năm 2012), 
tP xanh - sạch - đẹp (năm 2013) và là thành 
viên của Chương trình 100 tP có khả năng 
chống chịu (năm 2014)… những thay đổi về 
diện mạo, cảnh quan mang lại sự khác biệt, nét 
độc đáo riêng để đà nẵng trở thành điểm đến 
hấp dẫn du khách.

để đạt được những thành công trên, thời 
gian qua, tP. đà nẵng đã tập trung thực hiện 
các giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, 
giáo dục BVMt, biến đổi khí hậu trong các cấp 
học, bậc học trong hệ thống giáo dục và đào 
tạo; vận động xây dựng lối sống thân thiện với 
môi trường, tiêu dùng bền vững, hình thành 
ý thức BVMt, tiến tới xây dựng xã hội ít chất 
thải, phát thải các bon thấp, hài hòa, thân thiện 
với môi trường. Bên cạnh đó, tP hoàn thiện 
cơ chế, chính sách lồng ghép yêu cầu BVMt 
trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học về môi trường, phát triển 
và ứng dụng công nghệ cao trong BVMt; tiếp 
cận công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa 
và kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu 
quả và bền vững các nguồn tài nguyên, bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh học, tiết kiệm năng 
lượng, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo.

Cùng với việc mở rộng đô thị về không 
gian, sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa 
ngày càng nhanh dẫn đến sức ép về việc phát 
sinh chất thải lên môi trường của tP ngày 
càng lớn. Xác định việc quản lý chất thải rắn 
(CtR) là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác BVMt, gìn giữ môi trường 
du lịch xanh - sạch - đẹp và đảm bảo sự thành 
công của đề án “Xây dựng đà nẵng - tP môi 

trường”, tP. đà nẵng đã đầu 
tư cho hoạt động thu gom rác. 
so sánh với một số khu vực 
đô thị có hoạt động du lịch 
tương đồng với tP. đà nẵng 
như tỉnh khánh hòa, Bà Rịa 
- Vũng tàu thì tỷ lệ thu gom 
CtR sinh hoạt của đà nẵng 
cao hơn. Cụ thể, theo kết quả 
khảo sát 2014 của sở tn&Mt 
tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, khối 
lượng CtR sinh hoạt phát 
sinh hiện có khoảng 761 tấn/
ngày, tỷ lệ thu gom CtR sinh 
hoạt trên địa bàn toàn tỉnh 
hiện đạt 84%. trong đó, tỷ lệ 
thu gom CtR sinh hoạt đô thị 
tại tP. Vũng tàu cao nhất, đạt 
95%, khu vực tP. Bà Rịa tỷ lệ 
thu gom đạt 90%, tiếp đến là 
huyện tân Thành đạt 90%... 
Còn lại các huyện khác tỷ lệ 
thu gom chỉ đạt từ 35 - 75%. 
đối với tỉnh khánh hòa: tỷ 
lệ thu gom rác thải trung bình 
đạt 75%; khu vực thị trấn các 
huyện khu vực đô thị tỷ lệ thu 
gom đạt 80%; khu vực tP. nha 
trang và tP. Cam Ranh đạt 
tỷ lệ trên 90%; khu vực nông 
thôn chỉ đạt 50 - 60%.

nhằm từng bước nâng cao 
ý thức của người dân trong 
công tác BVMt, tP. đà nẵng 
xác định ưu tiên trong vấn 
đề quản lý CtR. năm 2012, 
UBnD tP đã ban hành Quyết 
định số 2832/Qđ-UBnD 
ngày 13/4/2012 phê duyệt đề 
án “Thu gom rác thải theo giờ 
trên địa bàn tP. đà nẵng”. đề 
án là một nét mới, sáng tạo độc 
đáo của riêng tP. đà nẵng. 
Theo đó, đề án thu gom rác 
thải theo giờ được triển khai 
thực hiện tại khu vực 6 quận 
nội thành của tP, bao gồm 

các quận: hải Châu, Thanh 
khê, sơn trà, ngũ hành sơn, 
Cẩm Lệ, Liên Chiểu. sau gần 
3 năm thực hiện, bước đầu đã 
hình thành thói quen đổ rác 
đúng giờ, đúng nơi quy định 
trong nhân dân, bảo đảm mỹ 
quan đô thị do không còn tình 
trạng rác tồn đọng, quá tải ở 
các thùng rác trên các trục 
đường chính. không những 
thế, chính quyền địa phương 
và các hội, đoàn thể cũng có 
trách nhiệm hơn trong công 
tác thu gom, vận chuyển rác 
thải. đó còn là biểu hiện của 
sự chung tay, chung sức của 
cộng đồng trong việc thu gom 
rác thải nói riêng và BVMt 
tP nói chung.

tuy nhiên, cũng như một 
số tP khác của Việt nam, CtR 
sinh hoạt của đà nẵng hiện 
nay sau khi thu gom đều được 
xử lý bằng công nghệ chôn lấp 
hợp vệ sinh. Công nghệ này 
đã lạc hậu và có nhiều hạn 
chế như tiêu tốn nhiều diện 
tích đất, không khai thác, tận 
dụng được nguồn tài nguyên 
từ rác thải, tốn kinh phí cho 
việc xử lý nước rỉ rác và có thể 
phát sinh ô nhiễm môi trường 
nếu vận hành không đúng quy 
trình bãi chôn lấp… Bãi rác 
khánh sơn hiện đã lấp đầy 3/5 
hộc chôn lấp rác thải đô thị. 
Theo quy hoạch, bãi rác này sẽ 
đóng cửa vào năm 2020.

nhận thấy những bất cập 
trong công tác xử lý CtR sinh 
hoạt nêu trên và để đạt được 
mục tiêu của đề án “Xây dựng 
đà nẵng - tP môi trường” đó 
là “hình thành và phát triển 
công nghiệp tái chế chất thải 
để tái sử dụng và phấn đấu đến 
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năm 2020 sẽ có 70% CtR được tái chế”. ngay từ 
những năm 2006, tP. đà nẵng đã triển khai 
thí điểm phân loại rác tại nguồn, trước hết là 
“Chương trình thí điểm phân loại rác thải sinh 
hoạt tại phường nam Dương (quận hải Châu)”. 
Chương trình đã thực hiện khảo sát điều tra 
về hiện trạng phát thải cũng như tình hình thu 
gom tại phường nam Dương cùng các đánh giá 
về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội cũng 
như nhận thức của cộng động tại địa phương. 
trên cơ sở đó, xây dựng mô hình thí điểm phân 
loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở phường nam 
Dương. Rác thải được phân thành 2 loại chính 
là: Rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ. trong đó, 
rác thải hữu cơ được thu gom hàng ngày và rác 
thải vô cơ được thu gom 2 lần/tuần. tiếp theo 
là chương trình do hội Phụ nữ tP triển khai 
thực hiện phân loại rác thải tại các hộ gia đình 
nhằm thu gom các loại rác thải có thể tái chế để 
bán tạo nguồn thu. 

tuy nhiên, các chương trình phân loại rác 
thải đã triển khai nêu trên vẫn còn nhiều tồn 
tại và bất cập dẫn đến việc khó thực hiện lâu 
dài và triển khai trên diện rộng bởi một số 
nguyên nhân như: kinh phí đầu tư hạn hẹp, 
thiếu nguồn nhân lực, vật lực, trang thiết bị, 
tuyên truyền; đầu ra cho rác thải sau phân loại; 
thiếu tính đồng bộ và thiếu sự phối hợp, tham 
gia, hỗ trợ tích cực của các đơn vị liên quan và 
người dân.

 Mặc dù, tP cũng đã tích cực xây dựng nhiều 
chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện phân 
loại rác tại nguồn cho từng địa bàn hướng đến 
thực hiện cho toàn tP, tuy nhiên vẫn không thể 
thực thi được.

như vậy, điểm mấu chốt để thực hiện tốt 
phân loại rác tại nguồn chính là sự nhất quán, 
đồng bộ của tổng hòa các yếu tố nhân lực, vật 
lực và cộng đồng xã hội. Một sự đầu tư tốt về 

cơ sở hạ tầng kết hợp với giải 
pháp thu gom, vận chuyển và 
xử lý rác thải phù hợp và sự 
chung tay thực hiện của toàn 
bộ cộng đồng xã hội thì tất yếu 
việc thực hiện phân loại rác tại 
nguồn sẽ thuận lợi và mang lại 
hiệu quả cao.

Xuất phát từ thực tiễn 
của tP là hoạt động thu hồi, 
tái chế, tái sử dụng CtR còn 
mang tính tự phát trên cơ sở 
định hướng của nhà nước về 
3R (giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế). Mặc dù, tiềm năng 
thực hiện 3R là có khả năng, 
song tỷ lệ CtR sinh hoạt 
được thực hiện 3R còn rất 
thấp 10%. Riêng các loại CtR 
công nghiệp không nguy hại, 
như: bê tông, xi măng, gạch 
đá (28,4%); kim loại (11,4%); 
phế phẩm từ thực phẩm và đồ 
uống (39,1%); xỉ lò đốt (12,3%) 
phần lớn cũng được thực hiện 
3R, còn lại là đốt và chôn lấp 
không đảm bảo. đáng lưu ý, 
đối với CtR có chứa yếu tố 
nguy hại, nhưng vẫn được tái 
sử dụng, tái chế tự phát gây ô 
nhiễm và ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. nhận thức 
được “rác là tài nguyên” nên 
thời gian qua tP đã khuyến 
khích các thành phần kinh 
tế đầu tư BVMt, triển khai 
mạnh mô hình hợp tác công - 
tư (PPP), thu hút và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn vay 

ưu đãi, vốn hỗ trợ phát triển từ 
các tổ chức quốc tế và Chính 
phủ các nước trong xây dựng 
tP môi trường; đẩy mạnh xã 
hội hóa hoạt động BVMt, 
huy động sự tham gia của các 
thành phần kinh tế đầu tư cho 
BVMt. 

Theo đó, tP đã nhận được 
rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ 
và những đề nghị hợp tác, giúp 
đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước đối với 
lĩnh vực môi trường như tổ 
chức JiCA (nhật Bản), Dự án 
giZ (đức)... trong đó sự đầu 
tư của Công ty CP Môi trường 
Việt nam xây dựng “khu 
liên hợp xử lý CtR tại bãi rác 
khánh sơn” là giải pháp chính 
cho vấn đề tái chế rác thải.

khu liên hợp xử lý CtR 
tại bãi rác khánh sơn có tổng 
diện tích khoảng 10 ha bao 
gồm 3 dây chuyền tách lọc rác 
thủ công kết hợp cơ giới với 
tổng công suất 800 tấn rác/
ngày; 2 dây chuyền sản xuất 
Po, Ro từ ni lông phế thải với 
tổng công suất 63 tấn ni lông/
ngày; 1 dây chuyền sản xuất 
gạch không nung công suất 65 
tấn/ngày và 1 lò đốt chất thải 
công suất 162,6 tấn/ngày kèm 
theo hệ thống tận thu nhiệt để 
sản xuất viên đốt công nghiệp 
từ CtR hữu cơ.

ngày 27/6/2015, Công ty 
CP Môi trường Việt nam đã 

 V Các sản phẩm tái chế từ rác của Khu liên hợp xử lý CTR tại bãi rác Khánh Sơn
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khánh thành giai đoạn 1 của Dự án với công 
suất xử lý 200 tấn rác thải/ngày. giai đoạn 2 
của Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 
2016. như vậy, thông qua việc xử lý rác thải 
theo hướng tái chế, khu liên hợp xử lý CtR tại 
bãi rác khánh sơn không chỉ góp phần giảm 
thiểu lượng rác thải phải chôn lấp mà còn cho 
phép tận thu các thành phần của rác thải để tạo 
thành các nguồn năng lượng và sản phẩm hữu 
ích.

sau khi giai đoạn 1 của Dự án đi vào hoạt 
động, UBnD tP đã đặt hàng xử lý rác thải đô 
thị với Công ty và giao sở tn&Mt xây dựng 
quy định về việc khuyến khích các đơn vị sử 
dụng ngân sách tP, ưu tiên sử dụng dầu Po, 
Ro đạt chất lượng do đơn vị sản xuất; tổ chức 
tuyên truyền phổ biến đối với các nhà máy sử 
dụng lò hơi, quan tâm sử dụng sản phẩm than 
biochar. 

Có thể thấy, sự ra đời của nhà máy, cùng 
với sự hỗ trợ của tP đã chứng minh những nỗ 
lực, quyết tâm của các cấp chính quyền, người 
dân đà nẵng trong hành trình tìm kiếm, trải 
nghiệm và áp dụng những công nghệ xử lý chất 
thải mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường, 
từ đó đưa đà nẵng đến gần hơn với danh hiệu 
“tP Môi trường”n  V Khánh thành giai đoạn 1, Khu liên lợp xử lý CTR Khánh Sơn

kế hoạch tăng trưởng xanh gắn 
với việc thực hiện kết luận số 72/
kL-BCt của Bộ Chính trị; đẩy 
mạnh công tác cải cách thủ tục 
hành chính theo hướng tạo điều 
kiện cho các tổ chức, cá nhân, Dn; 
hoàn thiện các quy hoạch: BVMt 
tP đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; Quan trắc môi trường 
đến năm 2020; Bảo tồn đDsh; đề 
án xây dựng cơ ở dữ liệu nguồn thải 
để phân loại các cơ sở ô nhiễm môi 
trường, lập sách xanh, sách đen các 
cơ sở ô nhiễm môi trường; hoàn 
thiện và công bố báo cáo hiện trạng 
môi trường tP giai đoạn 2011 - 
2015; khai thác và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực, nhất là các nguồn tài 
nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo 
đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát 
triển, xứng đáng là đô thị cảng cửa 

ngõ quốc tế, đô thị trung tâm cấp 
quốc gia, tP sinh thái - tP kinh tế.

để triển khai hiệu quả các mục 
tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu quản lý 
môi trường thời kỳ đẩy mạnh Cnh, 
hđh và đẩy mạnh tiến trình cải cách 
hành chính, sở tn&Mt xin đề xuất 
một số nội dung sau: Xây dựng quy 
chế báo cáo, cung cấp, trao đổi thông 
tin thường xuyên giữa các ngành, địa 
phương với ngành môi trường theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ được 
giao; triển khai xây dựng đề án xây 
dựng cơ sở dữ liệu về thông tin môi 
trường dùng chung trên địa bàn tP. 

Về công tác BVMt, đề nghị tP 
cần có giải pháp tích cực, cụ thể, đẩy 
nhanh xây dựng các khu xử lý chất 
thải rắn tập trung theo quy hoạch, 
thực hiện 100% các huyện có khu 
xử lý CtR tập trung; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực BVMt; Bổ sung biên chế, điều 
kiện làm việc cho các đơn vị như: 
Chi cục BVMt; Phòng tn&Mt 
quận/huyện; Cán bộ, chiến sĩ thuộc 
lực lượng Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường (PC49); Phòng 
tn&Mt thuộc Ban quản lý khu 
kinh tế hải Phòng; Công chức tại các 
xã/phường; đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ cho cán bộ, công chức ngành 
tn&Mt các cấp; tăng cường đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố 
trí kinh phí phục vụ công tác BVMt 
các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm 
soát, phòng ngừa bảo vệ chất lượng 
môi trường tP và xử lý có hiệu quả 
các khu vực trọng điểm gây ô nhiễm, 
sự cố môi trường trên địa bàn theo 
chức năng, nhiệm vụ được giaon

(Tiếp theo trang 40) Hải Phòng - Hướng tới thành phố Cảng xanh
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Khu công nghiệp sinh thái - Chìa khóa 
Xanh hóa khu công nghiệp tại Việt Nam
Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là một mô 
hình mới, tạo ra động lực phát triển kinh tế công 
nghiệp của địa phương và khu vực, vùng lãnh 
thổ, không những giúp thu hút đầu tư, tạo việc 
làm cho người lao động mà còn giảm chi phí, tăng 
hiệu quả sản xuất từ quá trình tiết kiệm, tái chế, 
tái sử dụng nguyên - vật liệu và năng lượng, tạo 
một bộ mặt mới, một môi trường trong sạch và 
hấp dẫn cho các KCN. Đó là những chia sẻ của ông 
Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu 
kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) với Tạp 
chí Môi trường tại Hội thảo Giới thiệu Dự án “Triển 
khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình 
KCN bền vững tại Việt Nam”.

 V Ông Trần Duy Đông -  
Vụ trưởng Vụ Quản lý  
các khu kinh tế, Bộ KH&ĐT

9Ông có thể giới thiệu đôi nét về 
những hoạt động của Dự án triển 
khai tại Việt Nam?

ông Trần Duy Đông: hiện nay, 
Thủ tướng Chính phủ định hướng 
phát triển đất nước theo hướng phát 
triển bền vững trên 3 trụ cột là: kinh 
tế, xã hội và môi trường, các kCn là 
một trong những mô hình cần phải 
phát triển theo định hướng đó. từ 
năm 2012, Bộ kh&đt phối hợp với 
tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên 
hợp quốc (UniDo) xây dựng Dự án 
“triển khai sáng kiến kCn sinh thái 
hướng tới mô hình kCn bền vững 
tại Việt nam” và đến tháng 8/2014, 
Dự án được Thủ tướng phê duyệt, 
với tổng vốn viện trợ không hoàn 
lại là trên 4,5 triệu UsD từ Quỹ môi 
trường toàn cầu (gEF) và Cục kinh 
tế Liên bang Thụy sĩ (sECo). Dự án 
nhằm mục đích chuyển đổi các kCn 
đang hoạt động thành kCn sinh thái; 
thí điểm tại kCn khánh Phú (ninh 
Bình), kCn hòa khánh (đà nẵng) 
và kCn trà nóc 1, 2 (Cần Thơ). Dự 
án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp (Dn) 
chuyển giao công nghệ, áp dụng 
phương thức sản xuất sạch hơn, để 

giảm phát thải khí nhà kính, 
sử dụng năng lượng hiệu quả, 
đặc biệt là kết nối các Dn với 
nhau, góp phần giảm thiểu 
tác động đến môi trường và 
giảm chi phí sản xuất. hiện 
tại, Dự án đã hoàn tất việc 
đánh giá lại hoạt động sản 
xuất và thực trạng về công 
nghệ tại các Dn có tiềm năng 
tham gia Dự án, xây dựng sổ 
tay hướng dẫn tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng Xanh dành cho 
Dn tham gia Dự án và đang 
đẩy nhanh việc triển khai 
nhiều hoạt động tiếp theo. 

Với 5 hợp phần, thời gian 
tới, Dự án sẽ tập trung vào 
những nhiệm vụ sau: Xây 
dựng các chính sách và quy 
định, tiêu chí của kCnst; 
tăng cường năng lực lập quy 
hoạch và quản lý kCnst cho 
các cơ quan quản lý kCn ở 
trung ương và địa phương; 
Thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ, ứng dụng công nghệ 
sạch, phát thải ít các-bon, 
phương thức sản xuất an 

toàn và sử dụng hiệu quả tài 
nguyên cho các Dn trong 
kCn; Xác định, hỗ trợ kỹ 
thuật và tiếp cận tài chính 
ưu đãi để đầu tư ứng dụng 
công nghệ sạch và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên cho các 
Dn tại những kCn thực hiện 
thí điểm; triển khai thí điểm 
các dự án chuyển đổi thành 
kCnst; nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về phát triển 
kCnst.
9Xin ông cho biết, lý do Dự 
án lựa chọn 3 KCN: Khánh 
Phú (Ninh Bình), Hòa 
Khánh (Đà Nẵng), Trà Nóc 
1, 2 (Cần Thơ) để tham gia 
vào sáng kiến KCNST và các 
KCN cần đáp ứng theo các 
tiêu chí nào?

ông Trần Duy Đông: 
trước khi quyết định lựa chọn 
các kCn tại 3 địa phương 
này, Bộ kh&đt và UniDo 
đã tổ chức những nghiên cứu 
đánh giá trong quá trình xây 
dựng Dự án và thấy rằng, các 
kCn này có nhiều loại hình 
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Dn nên có thể áp dụng các 
phương pháp sản xuất sạch 
hơn trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Thông qua khảo 
sát các Dn trong 3 kCn cho 
thấy, các Dn đều có tiềm năng 
để thực hiện chuyển đổi công 
nghệ theo hướng bền vững, 
giảm thiểu chất thải, nước 
thải ra môi trường và Dự án 
xác định 3 kCn: khánh Phú, 
hòa khánh, trà nóc 1, 2 là 
những kCn tiêu biểu để thực 
hiện. Dự án cam kết sẽ đồng 
hành và hỗ trợ các Dn trong 
việc cung cấp thông tin, tư 
vấn để tiếp cận với công nghệ 
sản xuất tiên tiến và những 
nguồn tài chính ưu đãi, thực 
hiện chuyển đổi với chi phí 
hợp lý. trên cơ sở đó sẽ giúp 
Dn đang hoạt động tại các 
kCn đạt được mục tiêu tăng 
doanh thu gắn với phát triển 
bền vững, nâng cao sức cạnh 
tranh và phát triển toàn cầu.

hiện nay, khái niệm 
kCnst vẫn còn khá mới 
mẻ tại Việt nam, các quy 
định, văn bản pháp quy về 
kCnst hầu như chưa có, do 
vậy, bên cạnh mang lại các lợi 
ích cho Dn, Dự án cũng tổ 
chức các hoạt động đào tạo 
nâng cao năng lực cho các 
cán bộ quản lý nhà nước liên 

quan, đồng thời xây dựng kế 
hoạch cụ thể cho việc chuyển 
đổi từ kCn cũ sang kCnst. 
Chúng tôi hy vọng rằng, từ 
việc thực hiện thí điểm của 
3 kCn trên, sẽ xây dựng, ban 
hành văn bản pháp quy quy 
định về mô hình kCnst, 
trong đó sẽ bao gồm khái 
niệm kCnst, các điều kiện 
cụ thể để chuyển đổi thành 
kCnst, quy định các cơ chế, 
chính sách để khuyến khích 
các Dn, công ty phát triển hạ 
tầng kCn chuyển đổi thành 
kCnst. 
9Trong tình hình hiện nay, 
việc chuyển đổi sang mô 
hình KCNST sẽ không dễ 
dàng đối với các KCN. Trước 
những khó khăn về tài chính, 
kỹ thuật và năng lực của DN, 
Dự án có các giải pháp gì để 
giải quyết vấn đề này, thưa 
ông?

ông Trần Duy Đông: 
Chúng tôi cũng đã lường 
trước những khó khăn, thách 
thức trong bối cảnh hiện nay. 
Có thể thấy rõ, ở các nước 
phát triển, việc chuyển đổi 
kCn sang kCnst đem lại 
nhiều lợi ích, các Dn trong 
kCn hợp tác với nhau để 
đạt được hiệu quả trong sản 
xuất, kinh doanh, phát triển 

kinh tế và BVMt thông qua 
việc quản lý hiệu quả năng 
lượng, nước và nguyên liệu 
sử dụng, giảm chi phí sản 
xuất; giảm phát sinh chất 
thải; thu hồi, tái chế, tái sử 
dụng chất thải và trao đổi 
chất thải; các giải pháp xử 
lý chất thải thân thiện với 
môi trường. tại Việt nam, 
khó khăn hiện nay là làm 
sao để thuyết phục được 
các Dn trong kCn tham 
gia vào Dự án và triển khai 
các biện pháp sản xuất sạch 
hơn. để làm được điều này, 
các chuyên gia trong nước và 
nước ngoài của Dự án sẽ tư 
vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt 
tình cho các Dn để họ thấy 
được lợi ích của việc tham 
gia Dự án; đặc biệt là cách 
thức, quy trình làm sao tiếp 
cận được với các nguồn tài 
chính ưu đãi để đầu tư ứng 
dụng công nghệ sạch và sử 
dụng hiệu quả tài nguyên. 
đây cũng là phương thức 
giúp các Dn Việt nam tiếp 
cận được với sân chơi của 
quốc tế, đồng thời nâng cao 
năng lực cạnh tranh và nâng 
tầm vị thế của Dn trong 
mạng lưới Dn toàn cầu.
9Xin cảm ơn ông!
PHương TâM (Thực hiện)

 V Trạm xử lý nước thải của KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng)
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Những thành tựu cơ bản và thách thức trong  
xử lý nước thải đô thị và công nghiệp ở Việt Nam 
PgS. TS. nguyễn ViệT AnH
Viện trưởng, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE)
Trường Đại học Xây dựng

1. Mở Đầu
kể từ khi đất nước thực hiện chính sách 

mở cửa đến nay lĩnh vực cấp thoát nước của 
Việt nam đã có sự tăng trưởng đáng kể. Công 
suất cấp nước đô thị, với khoảng 500 hệ thống 
cấp nước tập trung trên tổng số trên 770 đô thị 
trong cả nước, đã đạt khoảng 7,1 triệu m3/ngày 
vào năm 2015. hiện đã có trên 20 hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải (tn-XLnt) tập 
trung được đưa vào khai thác, và 30 dự án khác 
đang được triển khai ở các đô thị, đưa tỷ lệ 
lượng nước thải đô thị được xử lý tăng từ dưới 
10% năm 2005 lên hơn 20%. tổng kinh phí đầu 
tư cho tn-XLnt đô thị trung bình 228 triệu 
UsD/năm (WB, 2013). tuy nhiên, do quá trình 
phát triển đô thị hóa quá nhanh và điều kiện 
kinh tế khó khăn, năng lực của hệ thống kỹ 
thuật hạ tầng đô thị nói chung và hệ thống cấp 
thoát nước đô thị nói riêng còn nhiều bất cập. 

2. THoáT nướC Và Xử lý nướC 
THải Đô THị

2.1. Xử lý nước thải: công nghệ, chi phí và 
mô hình quản lý

hầu hết ở các khu vực đô thị cũ đều sử dụng 
hệ thống thoát nước chung cho tất cả các loại 
nước thải và nước mưa. Các tuyến cống được 
xây dựng và bổ sung chắp vá, có tổng chiều dài 
ngắn hơn nhiều so với chiều dài đường phố, 
ngõ xóm. nước thải nhà vệ sinh phần lớn chảy 
qua bể tự hoại rồi xả ra hệ thống thoát nước 
chung tới kênh, mương, ao hồ tự nhiên hay 
thấm vào đất. nước xám và nước mưa chảy 
trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Chi phí đòi hỏi 
để đầu tư xây dựng, vận hành các hệ thống tn-
XLnt tập trung là quá lớn đối với đô thị, chưa 
nói đến các vùng ven đô, nông thôn. Ở hầu hết 
các đô thị, công tác quy hoạch, quản lý đô thị 
còn nhiều yếu kém. 

Công suất hoạt động của các nhà máy 
XLnt đô thị dao động trong khoảng 18,4% - 
128% công suất thiết kế (WB, 2013). Các công 
nghệ XLnt sử dụng trong các nhà máy XLnt 
tập trung đô thị tương đối đa dạng. đa phần 
áp dụng công nghệ bùn hoạt tính, kể cả bùn 
hoạt tính truyền thống (CAs), kỵ khí - thiếu 

khí - hiếu khí (A2o), bể phản 
ứng sinh học hoạt động theo 
mẻ (sBR) hay mương ôxy hóa 
(oD). Một số đô thị dành 
được quỹ đất cho XLnt, cho 
phép áp dụng những công 
nghệ có chi phí đầu tư và vận 
hành thấp như hồ sinh học, 
hồ sinh học có sục khí, bể 
lọc sinh học nhỏ giọt… khác 
với các khu vực được trang bị 
httn riêng, giá trị BoD đầu 
vào các trạm XLnt tiếp nhận 
nước thải từ hệ thống thoát 
nước chung quá thấp (trung 
bình 60 - 100 mg/L), tỷ lệ C:n 
thấp, không thuận lợi cho quá 
trình xử lý sinh học, khó đạt 
các quy chuẩn thải theo n, P. 

Bên cạnh khó khăn về 
mạng lưới thu gom, thách 
thức lớn trong thoát nước 
đô thị là việc đấu nối các hộ 
gia đình vào mạng lưới thoát 
nước thành phố. hầu hết các 
dự án thoát nước nguồn vốn 
oDA đều không có hợp phần 

này. sau dự án, việc đầu tư của 
chính quyền đô thị hay cộng 
đồng cho việc đấu nối là rất 
khó thực hiện được. 

Chi phí vận hành và bảo 
dưỡng nhà máy XLNT

Các công nghệ XLnt đơn 
giản thường tốn ít chi phí đầu 
tư lẫn chi phí vận hành, bảo 
dưỡng hơn (hình 1). giá dịch 
vụ thoát nước, XLnt quá 
thấp (trung bình 10% giá nước 
sạch), không đủ trang trải chi 
phí quản lý vận hành hệ thống 
(hình 2).

Ở hầu hết các đô thị, 
httn và XLnt do các 
doanh nghiệp công ích (Công 
ty Thoát nước, Công ty Cấp 
thoát nước, Công ty Môi 
trường đô thị…) quản lý. 
trong vòng 5 năm trở lại đây, 
với sự tham gia của khối tư 
nhân trong đầu tư, xây dựng, 
vận hành khai thác các nhà 
máy XLnt, hệ thống thu gom 
nước thải.

 V Hình 1. So sánh chi phí đầu tư cơ bản (CAPEX, USD/đơn vị 
dân cư) của các nhà máy XLNT áp dụng các nhóm công nghệ 
xử lý khác nhau (WB, 2013) 
Ghi chú: Nhóm 1: Bùn hoạt tính (CAS, A2O, SBR) + xử lý bùn; 
Nhóm 2: Chuỗi hồ, hồ sục khí, bể lọc sinh học, mương ôxy hóa. 
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2.2. Xử lý bùn cặn từ các trạm XlnT
Các công đoạn XLnt làm phát sinh một 

lượng đáng kể bùn cặn. Chỉ tính riêng cho 
hà nội, với tổng công suất thực tế của 4 trạm 
XLnt kim Liên, trúc Bạch, Bắc Thăng Long, 
Yên sở là 120.000m3 nước thải được xử lý mỗi 
ngày, hàm lượng cặn lơ lửng ss trong nước thải 
trung bình 72mg/L, BoD5 94mg/L (WB, 2013), 
lượng bùn phát sinh theo trọng lượng cặn khô 
đã là trên 10 tấn/ngày, thể tích bùn chưa xử lý 
là 350m3/ngày, hàm lượng nước lớn, các chất 
hữu cơ dễ bị phân hủy, gây hôi thối và làm ô 
nhiễm môi trường. Mỗi gam chất khô bùn cặn 
có thể chứa 106 vi khuẩn E.Coli, 102-103 vi 
khuẩn salmonella, 102-104 virus Entero, 102-
103 đơn bào giardia, 102-103 trứng giun, sán 
các loại. khâu xử lý bùn cặn chiếm một tỷ trọng 
lớn trong toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng và 
vận hành trạm XLnt.

hiện nay, phương thức xử lý bùn chủ yếu 
áp dụng tại các trạm XLnt đô thị Việt nam là 
khử nước và chở đi chôn lấp. Một số ít trạm xử 
lý có sản xuất phân vi sinh từ bùn sau khi ổn 
định, làm khô bằng sân phơi bùn (đà Lạt), sản 
xuất phân vi sinh sau khi làm khô bùn cơ học 
(tP. hồ Chí Minh). đầu ra của sản phẩm phân 
vi sinh, cũng như ô nhiễm không khí do mùi, 
là các vấn đề nan giải. Ở hà nội, trạm XLnt 
Yên sở, với công suất thiết kế 200.000 m3/ngày, 
áp dụng công nghệ phân hủy kỵ khí để ổn định 
bùn, khí biogas được thu hồi và đốt bỏ. 

trong tương lai gần, vấn đề xử lý bùn 
cặn phát sinh từ các trạm XLnt đô thị sẽ trở 
thành mối quan tâm lớn. Việc lựa chọn công 

 V Hình 2. So sánh chi phí vận hành, bảo dưỡng (VNĐ/m3 
nước thải được xử lý) của các nhà máy XLNT theo nhóm công 
nghệ xử lý và phí nước thải (WB, 2013) 
Ghi chú: Nhóm 1: Bùn hoạt tính (CAS, A2O, SBR) + xử lý bùn; 
Nhóm 2: Chuỗi hồ, hồ sục khí, bể lọc sinh học, mương ôxy hóa.

nghệ xử lý bùn rất tùy thuộc 
vào những điều kiện cụ thể 
của từng địa phương. tại các 
trạm XLnt với công nghệ 
bùn hoạt tính, bùn có thành 
phần hữu cơ phân hủy được 
bằng phương pháp sinh học 
tương đối cao (tỷ lệ Vs/ts 
53,5 - 69,2%), tỷ lệ C/n/P phù 
hợp cho quá trình ổn định kỵ 
khí, thu hồi khí sinh học để 
sản xuất điện và nhiệt. Thành 
phần của bùn cặn còn chứa 
nhiều nguyên tố dinh dưỡng 

như n, P, k, s, Fe… nên có 
thể dùng làm phân bón. tiền 
xử lý bằng thủy phân, bằng 
nhiệt hay nhiệt thủy phân 
cho phép rút ngắn thời gian, 
nâng cao hiệu suất xử lý thu 
hồi methane và tiêu diệt mầm 
bệnh có trong bùn. Xử lý kết 
hợp bùn với các chất thải giàu 
hữu cơ bằng các quá trình kỵ 
khí có thể sản xuất nhiệt và 
điện đủ dùng cho bản thân 
trạm XLnt và bán điện, 
nhiệt ra ngoài.

Bảng 1. Công nghệ xử lý bùn tại một số trạm XlnT đô thị

tt trạm Xlnt tHànH pHố Công ngHệ Xlnt loại Httn Công ngHệ Xử lý Bùn

1 Kim Liên

Hà Nội

Bùn hoạt tính (A2O) Chung Làm khô cơ học, chôn lấp
2 Trúc Bạch Bùn hoạt tính (A2O) Chung Làm khô cơ học, chôn lấp

3 Bắc Thăng Long Bùn hoạt tính (AO) Chung Làm khô cơ học, chôn lấp

4 Yên Sở SBR (AO) Chung Phân hủy kỵ khí, làm khô cơ học, chôn lấp

5 Bình Hưng TP. Hồ Chí 
Minh

Bùn hoạt tính truyền thống (CAS) Chung Làm khô cơ học, chôn lấp

6 Bình Hưng Hòa Hồ sinh học có thổi khí Chung Hồ ổn định, phơi khô, chôn lấp

7 Sơn Trà

Đà Nẵng

Hồ kỵ khí Chung

Hồ ổn định, chôn lấp
8 Hòa Cường Hồ kỵ khí Chung

9 Phú Lộc Hồ kỵ khí Chung

10 Ngũ Hành Sơn Hồ kỵ khí Chung

11 Bãi Cháy
Quảng Ninh

SBR (AO) + Hồ sinh học Chung Sân phơi bùn, chôn lấp

12 Hà Khánh SBR (AO) + Hồ sinh học Chung Sân phơi bùn, chôn lấp

13 Đà Lạt Đà Lạt Bể lắng hai vỏ + Lọc SH nhỏ giọt + 
Hồ sinh học Riêng Sân phơi bùn, compost

14 Buôn Ma Thuột BMT Chuỗi hồ sinh học Riêng Hồ ổn định, phơi khô, compost

15 Bắc Giang Bắc Giang Kênh oxy hóa (AO) Chung Làm khô cơ học, chôn lấp
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2.3. quản lý phân bùn bể tự hoại
Quản lý phân bùn bể phốt đang là vấn đề 

nổi cộm ở nhiều đô thị Việt nam. năng lực của 
chính quyền đô thị, các Công ty Môi trường đô 
thị ở nhiều nơi còn yếu, nhận thức và sự tham 
gia của cộng đồng trong vệ sinh môi trường đô 
thị còn hạn chế, hoạt động quản lý phân bùn 
chưa được kiểm soát chặt chẽ. hầu hết các bể 
tự hoại không được hút đúng lúc, phân bùn 
được hút bởi các doanh nghiệp tư nhân và 
vận chuyển, thải bỏ tùy tiện ra bên ngoài môi 
trường. 

Quy định về quản lý phân bùn đã được nêu 
rõ trong nghị định 80/nđ-CP của Chính phủ 
về thoát nước. Ở các đô thị cần nhanh chóng 
ban hành các quy định cụ thể về quản lý httn 
và XLnt, trong đó phải bao gồm nội dung quản 
lý phân bùn từ các công trình vệ sinh (hút định 
kỳ, vận chuyển, xử lý, thải bỏ…). Bên cạnh đó, 
những nội dung quan trọng khác như quy định 
về đấu nối hộ gia đình vào hệ thống thoát nước 
khu vực, xin phép và phê duyệt thiết kế công 
trình, trong đó có thiết kế bể tự hoại, điểm đấu 
nối… cần được xem xét kỹ. 

Các khu đô thị mới, với hệ thống tn-
XLnt được xây dựng hoàn chỉnh, không cần 
dùng bể tự hoại. Ở các khu vực đô thị hiện hữu, 
bể tự hoại sẽ còn tồn tại một thời gian dài. hoạt 
động quản lý phân bùn bể tự hoại cần được 
quan tâm đúng mức. 

3. TrạM Xử lý nướC THải TậP 
Trung Tại CáC KCn

3.1. lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 
tại các KCn

Một số dây chuyền công nghệ tiêu biểu áp 
dụng tại các trạm XLnt tập trung của các kCn 
hiện nay là: 

- Dây chuyền 1: Xử lý sơ bộ (tách rác, cát, 
dầu mỡ) - Bể điều hòa - Bể trộn, điều chỉnh 
ph, keo tụ tạo bông - Bể lắng - Bể xử lý sinh 
học với bùn hoạt tính - Bể lắng thứ cấp - khử 
trùng bằng Clo.

- Dây chuyền 2: Xử lý sơ bộ (tách rác, cát, 
dầu mỡ) - Bể điều hòa (có hoặc không có sục 
khí) - Bể trộn, điều chỉnh ph, keo tụ tạo bông 
- Bể lắng - Bể điều hòa trước bể sBR - Bể xử lý 
sinh học với bùn hoạt tính hoạt động theo mẻ 
sBR - khử trùng bằng Clo.

- Dây chuyền 3: Xử lý sơ bộ (tách rác, cát, 
dầu mỡ) - Bể điều hòa - Bể trộn, điều chỉnh ph, 
chất dinh dưỡng - Bể sinh học kỵ khí UAsB - 
Bể Aeroten với giá thể vi sinh cố định - Bể lắng 

thứ cấp - Bể trộn, điều chỉnh 
ph, keo tụ tạo bông - Bể lắng 
hóa, lý - khử trùng bằng Clo.

nhiều kCn có hồ sinh 
học để xử lý bổ sung trước khi 
nước thải được xả ra nguồn 
hoặc tái sử dụng.

Phần lớn các trạm XLnt 
đều được thiết kế dựa trên 
kinh nghiệm của nhà thầu, 
mà không có đầy đủ thông tin 
về số lượng, thành phần, tính 
chất nước thải đầu vào. khi 
chưa có nước thải thực tế, các 
nhà thầu đề xuất trạm XLnt 
với kích thước công trình tối 
thiểu để giảm giá thành và 
thắng thầu. khi đưa vào hoạt 
động, các trạm XLnt không 
có điều kiện để điều chỉnh chế 
độ vận hành phù hợp với đặc 
tính nước thải thực tế, dẫn 
đến tình trạng trạm XLnt 
hoạt động kém hiệu quả.

Các nhà thầu thường thiết 
kế bể điều hòa với dung tích 
tối thiểu, với thời gian lưu 
nước trong bể thường chỉ 
trong khoảng 4 - 8h tính theo 
lưu lượng giờ trung bình, với 
mục đích giảm chi phí cho chủ 
đầu tư và thêm cơ hội thắng 
thầu cho nhà thầu. Thực tế 
đánh giá tình hình hoạt động 
của các trạm XLnt tập trung 

ở các kCn cho thấy, các bể 
điều hòa đều thiếu dung tích, 
không điều hòa được lưu 
lượng và nồng độ các chất ô 
nhiễm chảy về trạm XLnt. 
khi không có đủ thông tin 
thực tế về loại hình sản xuất, 
chế độ thải nước và thành 
phần, tính chất nước thải, thời 
gian lưu nước cần thiết của bể 
điều hòa được khuyến cáo tối 
thiểu 12h tính theo lưu lượng 
giờ trung bình (nguyễn Việt 
Anh và Lê Minh sơn, 2012). 
đây cũng là điểm cần xem 
xét, cập nhật trong tiêu chuẩn 
thiết kế tCVn 7957:2008 hiện 
hành.

nhiều trạm XLnt được 
thiết kế, đầu tư xây dựng với 
tinh thần “chi phí tối thiểu’’, 
thiếu nhiều hạng mục quan 
trọng như phòng thí nghiệm, 
các thiết bị đo lường, giám sát, 
điều khiển, máy bơm, máy 
ép bùn và máy phát điện dự 
phòng…

3.2. Vận hành và bảo 
dưỡng trạm XlnT tập trung 
của KCn, KCX

Do năng lực quan trắc 
dòng nước thải đầu vào trạm 
XLnt tập trung hạn chế, có 
nhiều nguy cơ dẫn đến sự 
cố của toàn trạm XLnt. Rủi 

 V Hình 3. Dung tích bể điều hòa không đủ và hệ thống keo 
tụ hóa chất - lắng bậc 1 làm việc kém hiệu quả là một trong 
những vấn đề thường gặp
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ro càng cao khi có nhà máy trong kCn xả ra 
httn những chất thải độc hại, đặc biệt khi họ 
xả vào các thời điểm như cuối ca, ban đêm…

Ở nhiều trạm XLnt có công đoạn keo tụ 
bằng hóa chất, nhưng không làm thí nghiệm 
keo tụ - lắng để xác định loại và liều lượng 
hóa chất tối ưu. Việc định lượng hóa chất keo 
tụ không đúng dẫn đến hiệu suất keo tụ - lắng 
thấp, hàm lượng chất ô nhiễm, chất độc hại đưa 
sang bể xử lý sinh học lớn, có thể gây sốc, làm 
chết vi sinh vật có trong bùn hoạt tính. Rủi ro 
càng cao khi các nhà máy bất ngờ xả các chất 
độc hại hay một lượng lớn chất bẩn vào httn 
mà không xử lý sơ bộ, như đã nói ở trên. 

Ở nhiều nơi, chủ đầu tư và đơn vị quản lý 
vận hành các trạm XLnt tìm cách giảm tối đa 
chi phí vận hành như giảm chi phí năng lượng, 
hóa chất vận hành, giảm số mẫu phân tích, 
tránh vận hành bơm và máy thổi khí vào các 
giờ cao điểm, không bổ sung hóa chất (n, P, 
polymers, Clo…) như quy trình yêu cầu. Một 
số trạm XLnt không hoạt động liên tục 24/24 
để tiết kiệm chi phí. Vận hành, bảo dưỡng, bảo 
trì thiết bị nhiều nơi không tuân thủ đúng quy 
trình. những thực tế này dẫn đến những hỏng 
hóc thiết bị, sự cố trên hệ thống, làm cho hiệu 
suất XLnt không đạt yêu cầu…

Các hệ thống làm khô bùn là khâu hay gặp 
sự cố, trục trặc nhất ở các trạm XLnt. nhiều 
hệ thống làm khô bùn không hoạt động. Vấn 
đề vận chuyển, thải bỏ bùn tại nhiều nơi cũng 
không được quan tâm đúng mức. nhiều nơi 
chỉ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 
chuyển, xử lý chất thải và chất thải nguy hại là 
coi như hết trách nhiệm. Quản lý bùn chứa các 
chất độc hại như kim loại nặng, dầu mỡ, các 
chất hữu cơ khó phân hủy… lẫn với bùn sinh 
học vẫn còn phổ biến.

Việc duy trì công tác bảo dưỡng phòng 
ngừa, ghi chép nhật ký vận hành, kiểm toán 
chất thải… ở nhiều trạm XLnt còn chưa làm 
tốt. nhu cầu về người làm đúng chuyên môn, 
nhu cầu tại chỗ về đào tạo, tập huấn, tăng 
cường năng lực cho cán bộ và công nhân vận 
hành còn rất lớn. sự sẵn sàng và trách nhiệm 
của chủ đầu tư và đơn vị vận hành để phòng 
ngừa, ứng cứu và xử lý sự cố tại các trạm XLnt 
tập trung của các kCn, CCn còn rất hạn chế. 

3.3. Vai trò của các doanh nghiệp đầu tư, 
khai thác KCn

nguyên nhân các kCn thiếu nhà máy 
XLnt chủ yếu là do nhà đầu tư chưa thực 
sự quan tâm và do cơ chế, chính sách, chế tài 

xử phạt còn chưa đủ mạnh. 
nguồn vốn đầu tư cho các 
hoạt động BVMt của các 
doanh nghiệp hạn chế, do 
doanh nghiệp cố gắng giảm 
giá thành sản phẩm và ưu tiên 
tăng lợi nhuận tài chính. Các 
doanh nghiệp chưa nhận thức 
đầy đủ trách nhiệm về BVMt. 
Các doanh nghiệp kinh doanh 
hạ tầng kCn khó tiếp cận các 
nguồn vốn thích hợp để đầu 
tư xây mới và mở rộng các khu 
XLnt tập trung. trên thực tế, 
nếu chỉ trông vào nguồn thu 
phí thu gom, XLnt từ các nhà 
đầu tư, thì chủ đầu tư hạ tầng 
các kCn khó có thể bù đắp 
được các chi phí cho việc xây 
dựng và vận hành hệ thống 
cống thu gom, trạm bơm, 
trạm XLnt của kCn. Rủi ro 
càng cao khi trạm XLnt phải 
được xây dựng trước khi các 
nhà đầu tư xem xét vào kCn, 
kCn không thu hút được nhà 
đầu tư, tỷ lệ lấp đầy thấp.

3.4. Kiến nghị một số giải 
pháp nhằm kiểm soát và cải 
thiện tình hình

Đối với các chủ đầu tư xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật của KCN

Chỉ tiếp nhận các dự án 
có công nghệ sản xuất hiện 
đại, công nghệ cao, thân 
thiện hoặc ít gây ô nhiễm môi 
trường.

Dựa trên cơ sở quy chuẩn 
môi trường, chủ đầu tư hạ 
tầng kCn xây dựng nội quy cụ 
thể về nước thải, khí thải, chất 
thải rắn (CtR) áp dụng cho 
các khách hàng trong kCn. 
Các doanh nghiệp thuê đất 
tại kCn đều phải tuân thủ các 
quy định về XLnt sơ bộ. tại 
các tuyến cống thu gom nước 
thải từ các nhà đầu tư, cần có 
các giếng thăm cho phép tiếp 
cận và lấy mẫu, quan trắc lưu 
lượng và chất lượng nước thải 
từ các nhà máy trong kCn. 

Chủ đầu tư hạ tầng kCn cần 
thỏa thuận rõ ràng với các chủ 
đầu tư: về chất lượng nước đầu 
vào trạm XLnt, các biện pháp 
kiểm tra, xử lý sự cố.

Các doanh nghiệp định kỳ 
báo cáo kết quả quan trắc kiểm 
soát chất lượng nước thải, khí 
thải, tình hình quản lý CtR 
và Ctnh cho cơ quan quản 
lý môi trường địa phương và 
gửi báo cáo cho đơn vị quản lý 
hạ tầng kCn. tiến hành kiểm 
tra định kỳ toàn bộ httn - 
XLnt của các doanh nghiệp, 
để có thông tin và đưa ra các 
giải pháp xử lý thiết thực.

trạm XLnt kCn cần có 
nguồn phát điện dự phòng. 
trạm cần được thiết kế, xây 
dựng, vận hành với đầy đủ 
các giải pháp ngăn ngừa, giảm 
thiểu, khắc phục sự cố. Quản 
lý, giám sát chặt chẽ, phát hiện, 
ứng phó tại chỗ và thông báo 
kịp thời cho các đơn vị chức 
năng (Chi cục BVMt, Cảnh 
sát môi trường…) phối hợp 
giải quyết. 

Một số giải pháp hướng tới 
xây dựng trạm XLnt tiên tiến, 
thân thiện với môi trường và 
bền vững: chọn vị trí và bố trí 
mặt bằng các công trình hợp 
lý; thay thế Clo để khử trùng 
nước thải sau xử lý; đặc biệt 
quan tâm đến xử lý và thải bỏ 
bùn, tái sử dụng nước thải, tận 
dụng nhiệt và các dòng năng 
lượng khác trong trạm XLnt 
và trong kCn, thu hồi các 
chất có ích khác; đầu tư đúng 
mức cho Phòng thí nghiệm; 
hỗ trợ cho vận hành và kiểm 
soát XLnt; chú trọng đến việc 
chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực tiếp nhận và 
vận hành trạm XLnt… 

nhìn rộng hơn, các giải 
pháp quản lý nước thải phải 
được xem xét, lồng ghép với 
các biện pháp quy hoạch, xây 
dựng, tổ chức quản lý khai 
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thác toàn bộ kCn, áp dụng các biện pháp 
sXsh, tiết kiệm tài nguyên, các mô hình xây 
dựng kCn xanh, ít và hướng tới không có chất 
thải, ứng dụng các công cụ quản lý môi trường 
cho mỗi cơ sở sản xuất và toàn bộ kCn, với sự 
tham gia của các chủ đầu tư, ban quản lý kCn, 
cộng đồng dân cư xung quanh và thị trường 
tiêu thụ sản phẩm từ kCn, các hiệp hội liên 
quan, các cơ quan quản lý nhà nước ở trung 
ương và địa phương.

Đối với các cơ quan QLNN về BVMT
Cần tập trung đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức 
của cộng đồng và của chủ đầu tư các kCn, 
CCn, các doanh nghiệp về BVMt, kiểm soát 
ô nhiễm. Theo dõi, thu thập thông tin thường 
xuyên. Phát triển mạng lưới cộng tác viên, nhân 
dân phát hiện kịp thời các hành vi sai phạm. 
Xây dựng mối quan hệ đối tác, cùng chung tay 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng và BVMt, đồng 
thời bảo vệ quyền lợi, sự công bằng của những 
doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, bên cạnh việc 
kiên quyết xử lý các vi phạm.

hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về 
quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp, khắc 
phục những chồng chéo và những khoảng 
trống. Xây dựng quy trình cụ thể, rõ ràng về 
trách nhiệm và quyền hạn của lực lượng cảnh 
sát môi trường, sự phối hợp với các cơ quan 
khác như Thanh tra, Chi cục BVMt địa 
phương, các chế tài xử lý vi phạm.

Xây dựng các chương trình, dự án tăng 
cường năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường một cách dài hạn, bài bản, có hệ thống, 
kết hợp với trang bị các phương tiện và thiết 
bị phù hợp phục vụ quan trắc ô nhiễm nước 
thải công nghiệp. Ứng dụng các công nghệ hiện 
đại trong quan trắc môi trường, cảnh bảo và 

phát hiện sự cố ô nhiễm như 
gis, sCADA … khai thác, sử 
dụng dữ liệu các trạm quan 
trắc tự động (AMs) lắp đặt tại 
các kCn theo quy định. Có cơ 
chế chia sẻ dữ liệu, khai thác 
hệ thống trang thiết bị và các 
nguồn lực quản lý môi trường 
của địa phương, các cơ sở đào 
tạo và nghiên cứu, các doanh 
nghiệp và các kCn, CCn một 
cách hiệu quả nhất. 

kiểm tra thường xuyên 
việc chấp hành các quy định 
của các doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó, hỗ trợ về mặt kỹ 
thuật cho các doanh nghiệp 
về kiểm soát ô nhiễm, theo 
phương châm “phòng bệnh 
hơn chữa bệnh’’.

4. KếT luận, Kiến 
ngHị

Việc lựa chọn sơ đồ tổ 
chức thoát nước, công nghệ 
thu gom, xử lý nước thải, 
mô hình tổ chức quản lý vận 
hành, đấu nối hộ gia đình, 
đảm bảo bù đắp chi phí vận 
hành và bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước, quản lý phân bùn 
bể phốt… là các vấn đề cần 
lưu tâm trong tn - XLnt 
đô thị. tùy điều kiện cụ thể, 
có thể áp dụng mô hình tn 
- XLnt tập trung hay phân 
tán. Các hướng công nghệ chi 
phí thấp đòi hỏi dành quỹ đất 

từ khâu quy hoạch cho phát 
triển cơ sở hạ tầng, nhưng đổi 
lại, giảm chi phí vận hành, 
bảo dưỡng và là tác nhân 
quan trọng đảm bảo tính bền 
vững của dự án. 

Vấn đề sản xuất biogas thu 
được từ xử lí bùn, rác hữu cơ, 
nước thải đô thị làm nguồn 
nhiên liệu thay thế, tái sử dụng 
nước thải và bùn cặn trong 
nông nghiệp một cách kinh tế 
và an toàn cần phải được coi 
trọng. 

trạm XLnt kCn cần 
được thiết kế, xây dựng, vận 
hành đúng, với đầy đủ các giải 
pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, 
khắc phục sự cố. Ý thức, trách 
nhiệm cùng với quyền lợi của 
doanh nghiệp và vai trò điều 
phối, kiểm soát của nhà nước 
là những yếu tố quan trọng 
trong quản lý nước thải ở các 
kCn, kCX.

tiết kiệm năng lượng 
và tìm kiếm các nguồn năng 
lượng thay thế trong thu gom, 
xử lý và tái sử dụng nước 
thải, bùn cặn đang là một 
vấn đề lớn, thu hút quan tâm 
như một thị trường hấp dẫn. 
Làm chủ được vấn đề năng 
lượng trong thu gom, xử lý, 
tái sử dụng nước và bùn cặn là 
những bước đầu tư chiến lược, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao 
và bền vữngn
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Quy hoạch cây xanh cho các tuyến đường bộ 
hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững
lê Xuân THái
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 
lê Văn KHoA
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

1. lợi íCH CủA Cây XAnH Đối Với 
Môi Trường

Cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng 
và trở thành tiêu chí cần có cho những đoạn 
đường đi qua khu vực dân cư và trong việc phát 
triển giao thông bền vững. Bởi lẽ, cây xanh có 
tính năng cải thiện môi trường không khí và 
khí hậu rất tốt trên các tuyến đường bộ. Cây 
xanh hai bên đường phố có thể giảm lượng 
bụi trong không khí đối với những tầng trên 
của nhà cao tầng từ 30 - 60%. Cây xanh làm 
giảm thiểu khí nhà kính, làm giảm phản xạ bức 
xạ mặt trời ra xung quanh. Theo các tài liệu 
nghiên cứu, trung bình 1 ha rừng hay vườn cây 
rậm rạp có thể hấp thụ 1.000kg Co2 và thải ra 
730kg o2 mỗi ngày. như vậy, mỗi người dân đô 
thị cần diện tích khoảng 10m2 cây xanh hoặc 
25m2 thảm cỏ để đảm bảo không khí trong lành 
cho cuộc sống.

Cây xanh có khả năng hấp thụ tiếng ồn và 
phụ thuộc vào dải cây xanh rậm rạp hay thưa 
thớt, rộng hay hẹp, cao hay thấp, lá dầy hay 
mỏng, lá rộng hay bé... Cây xanh có tác dụng 
sát trùng, diệt một số vi trùng, vi khuẩn độc 
hại, hấp thụ các khí độc hại và đảm bảo vệ sinh 
môi trường.

đối với cảnh quan tuyến đường, hệ thống 
cây xanh làm tăng thẩm mỹ cảnh quan, tạo ra 
cảm giác êm dịu về màu sắc và môi trường khí 
hậu thanh bình.

2. quy HoạCH Cây XAnH PHù 
HợP Với Hệ THống giAo THông 
Và Đô THị 

trong 10 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông nước ta phát triển theo chiều hướng 
mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng. 
tuy nhiên, cho đến nay ở Việt nam việc quy 
hoạch cây xanh cho các tuyến đường bộ vẫn 
chưa có công trình nghiên cứu hoặc văn bản 
nào quy định cụ thể. Việc trồng cây dọc các 
tuyến đường phần lớn đều mang tính chủ quan 
của chủ đầu tư mà chưa mang tính quy hoạch 

lâu dài và chú ý đến giải pháp 
BVMt. 

để phát triển các dải cây 
bên đường giao thông không 
thể tiến hành một cách tùy 
tiện, mà cần phải đảm bảo 
một số nguyên tắc: đảm bảo 
độ phủ xanh, diện tích xanh, 
số cây xanh… cho từng khu 
vực, đặc biệt là đoạn đi qua 
khu đông dân cư - nơi diện 
tích nhỏ nhưng mật độ dân 
cư lớn, làm nảy sinh nhiều 
vấn đề liên quan đến vệ sinh 
môi trường. Các tiêu chuẩn 
này phụ thuộc vào số dân, sự 
phân bố dân cư, các hoạt động 
sản xuất, xây dựng, lượng xe 
lưu thông trên tuyến đường… 
đồng thời, việc bố trí trồng 
cây, phát triển cây xanh phải 
đảm bảo yêu cầu cải thiện môi 
trường, chú ý đến việc ngăn 
chặn sự lan tỏa của các chất 
gây ô nhiễm, tiếng ồn từ các 
nhà máy, xí nghiệp, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, cơ sở 
tiểu thủ công nghiệp, xe cộ, 
giao thông. Cần tính đến tính 
liên tục của hệ thống cây xanh 
trong tổng thể tuyến đường. 
Các thành phần của cây xanh 
bao gồm: Cây vỉa hè, cây ở dải 
phân cách, cây trồng phủ xanh 
taluy đường.

kết hợp điều kiện tự 
nhiên, đặc điểm khí hậu như 
hướng gió, tốc độ, chế độ 
nhiệt, lượng mưa, tính chất 
đất đai... khi bố trí trồng cây, 
phát triển cây xanh cho từng 
khu vực, trên cơ sở “đất nào 
cây ấy”, đặc biệt chú ý đến đất 

đai đã thay đổi cấu trúc bởi 
các công trình xây dựng. kết 
hợp với các di tích lịch sử, di 
tích văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, vì đó là một bộ phận của 
hoạt động nghỉ ngơi giải trí, 
giáo dục văn hóa cho dân cư. 

Cây xanh dọc các tuyến 
đường bộ không nhất thiết 
phải phân bố đều, mà có thể 
được phát triển ở những nơi 
thu hút đông đảo dân cư nhất. 
nguyên tắc này còn là phương 
châm “mềm dẻo” bởi nó phù 
hợp với thực tiễn phát triển của 
xã hội, nhất là nội thành - nơi 
mọi vị trí kiến trúc về cơ bản 
đã được an bài. đối với những 
cây xanh đã tồn tại cần thay 
thế các loại cây trồng 2 bên 
đường không phù hợp với điều 
kiện khí hậu, đất đai, an toàn 
giao thông, văn hóa dân cư... 
trồng mới cây xanh trên các 
đoạn đường mới mở, cải tạo 
trên mỗi một tuyến đường nên 
trồng một loại cây nhằm tạo 
nên nét đặc trưng của tuyến. 
trên đoạn đường đi qua giữa 
trung tâm thành phố cần chú 
ý phát triển cây xanh hai bên 
vỉa hè. nếu điều kiện cho phép 
nên phát triển những đai cây 
xanh cách ly giữa tuyến đường 
này với khu dân cư. những 
đai cây xanh này ngoài những 
cây thân gỗ còn có thể phối kết 
với các cây bụi, bồn hoa, thảm 
cỏ. Chúng vừa có tác dụng tạo 
cảnh quan vừa góp phần chống 
ồn, chống rung, ngăn cản bụi, 
làm giảm tác động xấu đến đời 
sống khu dân cư. 
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tại các vòng xoay, đảo giao thông trên các 
tuyến đường trong thành phố có thể xây dựng 
các bồn nước động, phối kết với bồn hoa hoặc 
thảm cỏ, tránh trồng các loại cây cao dễ làm 
che khuất tầm nhìn, nhằm tăng vẻ sinh động và 
tạo cảnh quan cho đô thị. tránh việc xây dựng 
đảo giao thông là các khối bê tông trơ trọi.Mặt 
khác, muốn làm công tác quản lý cây xanh, phải 
nắm được tác dụng của cây xanh về mọi mặt 
(vệ sinh, cải tạo khí hậu...), những ảnh hưởng 
đến đời sống của con người và phải có những 
biện pháp để đạt tới những mục đích lâu dài và 
bền vững.Một số tiêu chuẩn chọn cây trồng vỉa 
hè: Cây có thân thẳng tự nhiên, gỗ tốt, không 
giòn, dễ gãy bất thường gây tai nạn. Cây có tán, 
cành lá gọn, rễ cái và phần lớn bộ rễ ăn sâu 
trong đất, giữ cây vững chắc, khó bị chúc đổ. 
không có hoặc ít rễ ăn nổi gần mặt đất để tránh 
làm hư hại vỉa hè, mặt đường và công trình xây 
dựng xung quanh gốc cây. Lá có bản rộng, hoa, 
quả không hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng 
đến vệ sinh…

Vòng đời sống cây tương đối dài để đỡ tốn 
kém khi phải trồng lại. Có sức phát triển chiều 
cao tương đối nhanh, không quá chậm để sớm 
phát huy tác dụng. Cây có sức chống chịu tốt 
với điều kiện tự nhiên và sâu hại phá hoại.Cây 
có khả năng chống vi khuẩn trong không khí, 
cây có giá trị kinh tế. Các tiêu chuẩn cần lựa 
chọn linh hoạt vì khó chọn được loài cây đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đó. Lưu ý các tiêu 
chuẩn về thân, rễ, lá. nên chú ý tạo nét riêng 
cho mỗi con đường bằng loài đặc trưng và trên 
một đường hay một đoạn dài nên trồng một 
loài cây để vừa dễ chăm sóc, vừa đẹp và cần 
trồng thẳng hàng.

Chỉ tiêu diện tích cây xanh công cộng ở đô thị Việt nam và trên thế giới

tt Đô tHị trong nưỚC

CHỉ tiêu Cây XanH  
(m2/người) tt Đô tHị ngoài nưỚC CHỉ tiêu Cây XanH  

(m2/người)
tHựC tế qCXd

01:2008
1 TP. Hà Nội 2 ≥ 7 1 Paris (Pháp) 10
2 TP. HCM 3,3 ≥ 7 2 Moskva ( Nga) 26
3 Huế 3,5 ≥ 6 3 Washington (Mỹ) 40
4 Đà Nẵng 0,9 ≥ 6 4 New York (Mỹ) 29,3
5 Hải Phòng 2,0 ≥ 6 5 Nam Kinh (TQ) 22
6 Nam Định 1,5 ≥ 6 6 Quế Lâm (TQ) 11
7 Hạ Long 3,1 ≥ 6 7 Hàng Châu (TQ) 7,3
8 Vĩnh Yên 3,2 ≥ 5 8 Luân Đôn (Anh) 26,9
9 Hải Dương 3,7 ≥ 5 9 Berlin ( Đức) 27,4

10 Bắc Ninh 2,7 ≥ 5
11 Hưng Yên 3,2 ≥ 5

 V Nguồn: Phạm Ngọc Đăng,2013

Bên cạnh việc quy hoạch 
cây xanh phù hợp hệ thống 
giao thông, Việt nam đang 
hướng tới quy hoạch cây xanh 
phù hợp với đô thị. hiện tại, 
diện tích cây xanh công cộng 
trong các đô thị nước ta rất 
nhỏ bé so với QCXD 01:2008 
của Bộ Xây dựng, cũng như so 
với các thành phố lớn ở nước 
ngoài như ở bảng dưới.

Muốn đạt được mục tiêu 
trên, cây xanh trồng ở các khu 
đô thị phải là các cây thân 
gỗ có tán lá rộng rậm rạp và 
ít rụng lá, dày là loại cây chủ 
đạo dùng trong việc tổ chức 
cây xanh đường phố. Mỗi khu 
đô thị nên trồng cùng một loại 
cây tạo nên nét đặc trưng của 
từng phố trong đô thị.

trên các đường chính 
trong khu đô thị có thể tổ 
chức vườn cây chạy dọc giữa 
đại lộ hoặc hai bên hè phố.
trong các vườn cây này, cây 
thân gỗ có tán phải được 
trồng kết hợp với cây bụi, bồn 
hoa, thảm cỏ. Cũng có thể bố 
trí ở đây các bồn nước tĩnh 
theo nhiều hình thức phối kết 
với cây xanh để tạo thêm vẻ 
sinh động. tại quảng trường 
trung tâm, nơi từng diễn ra 
các cuộc mít tinh đông người 
thì việc sử dụng thảm cỏ dày 

thay cho các bề mặt bê tông 
hoặc trải nhựa sẽ làm cho 
nhiệt độ không khí và nhiệt 
độ bức xạ trên quảng trường 
giảm đáng kể.

Còn các quảng trường lớn, 
tổ chức cây xanh mặt nước là 
việc cần làm.trên mặt hè phố 
quanh quảng trường có thể tổ 
chức vườn cây với nguyên tắc 
tổ chức cây xanh đường phố.
Riêng đối với phần đảo giao 
thông giữa quảng trường thì 
nguyên tắc tổ chức cây xanh, 
mặt nước hoàn toàn khác. để 
tránh hạn chế tầm nhìn, không 
cho phép trồng cây cao trên các 
đảo giao thông, vì vây ở đây tổ 
chức cây xanh chỉ cho phép kết 
hợp bồn hoa, thảm cỏ và có 
thể tổ chức nhô cao dần ở phía 
tâm đảo. Ở các đảo giao thông 
lớn có thể tổ chức bồn nước 
động (có thể là nước phun 
hay nước chảy) ở tâm đảo, kết 
hợp với các bồn hoa, thảm cỏ 
xung quanh. ngày nay khi xu 
hướng tổ chức tượng đài trên 
các quảng trường giao thông 
không còn nữa thì việc tổ chức 
các hình thức bồn nước động 
đa dạng vừa làm phong phú 
cảnh quan quảng trường vừa 
giảm bớt được nhiệt độ không 
khí cũng như lượng khói bụi 
trên quảng trường.
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3. ĐịnH Hướng Xây Dựng 
CHínH SáCH quy HoạCH 
Cây XAnHTHEo Hướng 
PHáT Triển Đô THị XAnH 
Bền Vững

Thứ nhất, nhà nước cần ban 
hành chính sách, quy định cụ thể về 
việc tổ chức quản lý cây xanh trên 
đường đảm bảo phải hài hòa với 
cảnh quan và hệ thống giao thông; 
Quy định cách thức và tiêu chuẩn 
trồng, kỹ thuật, chăm sóc cây xanh 
giao thông và khu đô thị. Coi mảng 
xanh đô thị không chỉ là phần diện 
tích đất được phủ xanh mà còn chú 
trọng đến yếu tố thẩm mỹ, tạo hình 
cho để mảng xanh hài hòa với cảnh 
quan kiến trúc, tự nhiên và đồng 
thời là một phần tạo nên tính độc 
đáo, điểm nhấn cho công trình.

Thứ hai, tăng cường sự giám sát 
của xã hội đối với bảo vệ và chăm sóc 
cây xanh; đào tạo nhân lực có kiến 
thức khoa học và kinh nghiệm trong 
lĩnh vực quy hoạch và phát triển cây 
xanh khu đô thị, xác định cụ thể đất 
dành cho cây xanh; Xây dựng công 
trình gắn với bảo vệ cây xanh hiện 
hữu; Quản lý chặt chẽ đất dành cho 
cây xanh; Xây dựng và cụ thể hóa các 
tiêu chí “xanh” trong đánh giá, xếp 
loại đô thị; Quy định rõ loại cây nào 
khuyến khích trồng và loại cây cấm 
trồng ở đô thị.

Thứ ba, nhà nước nên chủ động 
kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước đầu tư các dự án phát 
triển cây xanh đô thị để BVMt, các 
dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.
Có cơ chế hỗ trợ tài chính cho bảo 
vệ và phát triển cây xanh như giá cả 
nguyên vật liệu,cây trồng...; Chính 
sách hỗ trợ phát triển, xây dựng cơ 
sở hạ tầng trên cơ sở bảo vệ cây xanh.
Bên cạnh đó, khuyến khích và huy 
động nguồn lực toàn xã hội tham gia 
vào phát triển, bảo vệ hệ thống cây 
xanh.

Thứ tư, tuyên truyền cho mọi 
tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 

thức về bảo vệ và phát triển cây 
xanh theodọc tuyến đường; đưa 
vào phổ cập giáo dục cho các em 
học sinh hiểu và bảo vệ cây xanh.

Thứ năm, tuân thủ các quy tắc 
của quy hoạch cây xanh: đảm bảo 
an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh 
môi trường, được sự chấp nhận của 
người dân.

Thứ sáu, loài cây được lựa chọn 
phải phù hợp với điều kiện sinh thái, 
thổ nhưỡng và môi trường đặc thù 
của đường bộ và khu đô thị; Có cơ 
chế khuyến khích các cá nhân, tập 
thể tích cực tham gia trồng, chăm 
sóc và bảo vệ cây đường phốn

TàI LIệU THAM KHảo
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 O Phạm Hoàng Hộ, Cây cỏ Việt Nam Quyển I, II;III.NXB Trẻ, 1999;2003;2000
 O Chế Đình Lý, Cây xanh phát triển và quản lý trong môi trường đô thị, NXB Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 1997;
 O Trần Viết Mỹ, Nghiên cứu cơ sở quy hoạch cây xanh và chọn loài cây trồng phù hợp phục vụ quá trình đô thị hóa TP. Hồ Chí Minh, 

LATS nông nghiệp, 2001;
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 V Phát triển cây xanh tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị sẽ giúp 
môi trường trong sạch hơn
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vì môi trường XanH quốC gia 
- 2015

Lễ mít tinh “Vì môi trường xanh Quốc gia - 
2015” với chủ đề “Phát triển du lịch gắn với 

BVMt biển” vừa diễn ra tại biển An Bàng, tP. 
hội An (tỉnh Quảng nam).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các doanh nghiệp, cộng đồng về việc 
phát triển du lịch gắn với BVMt tại địa phương 
ven biển; phát động các cơ quan, đoàn thể, doanh 
nghiệp và cộng đồng chung tay giữ gìn môi trường 
biển; hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp 
tại các điểm du lịch trong cả nước nói chung và tP. 
hội An nói riêng.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động 
phong phú như triển lãm tranh, ảnh về môi trường, 
hệ sinh thái biển; tổ chức diễu hành xe đạp; ra quân 
dọn vệ sinh tại 2 bãi biển An Bàng và Cửa đại. đây 
là dịp để hội An chung tay cùng cả nước quản lý, 
bảo vệ và phát triển bền vững tn&Mt biển, đồng 
thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 
các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng tP. hội 
An trở thành tP. sinh thái - văn hóa - du lịch. Qua 
đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người 
dân, khách du lịch và doanh nghiệp trên địa bàn 
tP về tầm quan trọng của công tác BVMt trong 
phát triển du lịch, giải quyết hài hòa mối quan hệ 
giữa bảo tồn và phát triển, giữa tăng trưởng kinh tế 
và giữ gìn cảnh quan, môi trường tự nhiên, phấn 
đấu xây dựng hội An trở thành tP sinh thái - văn 
hóa - du lịch theo định hướng chiến lược “bảo tồn 
di sản vững chắc gắn với xã hội, phát triển đô thị 
sinh thái và phát huy du lịch bền vững”. 

 l. TrAng

lựa CHọn 3 Sản pHẩm  
Hàng Hóa, dịCH vỤ ưu tiên 
áp dỤng mua Sắm Công  
Bền vững 

đây là nội dung chính của hội thảo “Lựa 
chọn danh sách 3 sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ ưu tiên áp dụng mua sắm công bền 
vững” nằm trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy 
tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông 
qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái 
(sPPEL) - hợp phần Việt nam do tổng cục 
Môi trường phối hợp với tổ chức Môi trường 
Liên hợp quốc (UnEP) diễn ra vào sáng 22/9, 
tại hà nội.

Luật BVMt và một số văn bản pháp luật 
đã đề cập đến việc tiêu dùng bền vững. trong 
đó, khuyến khích mua sắm xanh là một trong 
4 lĩnh vực ưu tiên, bên cạnh các công nghệ, sản 
phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; cung cấp 
thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng và 
nâng cao nhận thức cho cộng đồng… 

Dự án đã đề xuất 15 nhóm sản phẩm dịch 
vụ để lựa chọn mua sắm công, bao gồm: sản 
phẩm và dịch vụ tẩy rửa; giấy in, đồ họa; Dịch 
vụ ăn uống; nội thất; sản phẩm và dịch vụ làm 
vườn; Thiết bị in ấn; hệ thống, thiết bị chiếu 
sáng trong nhà; Thiết bị công nghệ thông tin 
văn phòng; Pin, ắc quy; sơn; sản phẩm dệt 
may; Thiết bị, nhà vệ sinh; giao thông; Vật liệu 
lợp, ốp; tấm tường, vách ngăn. từ danh mục 
15 sản phẩm này sẽ được Ban cố vấn chấm 
điểm để lựa chọn ra 3 sản phẩm ưu tiên áp 
dụng mua sắm công bền vững.
 T. Tuấn

KHuyến KHíCH Sử dỤng Bóng Đèn tiết Kiệm nĂng lượng

Vừa qua, Viện Chiến lược, 
Chính sách tài nguyên và 

Môi trường tổ chức hội thảo 
nghiên cứu thị trường bóng đèn 
chiếu sáng trong nhà tại Việt 
nam.

đây là nội dung hợp phần 3 
của Dự án Loại bỏ bóng đèn sợi 
đốt thông qua việc chuyển đổi thị 
trường chiếu sáng tại Việt nam. 
hợp phần này nhằm phát triển 

thị trường bóng đèn tiết kiệm 
năng lượng và giáo dục, nâng cao 
nhận thức người tiêu dùng.

từ năm 2012 - 2014, Dự đã 
thực hiện nhiều đánh giá thực 
trạng hành vi sử dụng bóng đèn 
tại các hộ gia đình, doanh nghiệp 
và cơ sở sản xuất. Dự án cũng 
cùng với các cơ quan quản lý 
nhà nước và doanh nghiệp sản 
xuất bóng đèn thực hiện nhiều 

chương trình khác nhau nhằm 
truyền thông thay đổi hành vi, 
thúc đẩy việc loại bỏ bóng đèn sợi 
đốt chuyển sang sử dụng bóng 
đèn tiết kiệm điện, trong cả sản 
xuất, tiêu dùng.

hội thảo ghi nhận ý kiến của 
chuyên gia các Bộ/ngành, cơ quan 
nghiên cứu, doanh nghiệp… để 
tiếp tục hoàn thiện trong thời 
gian tới. T. liêM
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Bích Ngọc - điểm sáng trong công tác 
thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn

đồi ngô là thị trấn của huyện Lục 
nam, tỉnh Bắc giang. Cũng 
như nhiều thị trấn khác trong 

cả nước, những năm trước đây, đồi ngô 
chịu nhiều áp lực về môi trường do quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội, trong 
đó phải kể đến vấn đề thu gom rác thải 
sinh hoạt từ các hộ dân. trước năm 
2005, toàn thị trấn chỉ có một tổ vệ sinh 
dẫn tới việc thu gom, vận chuyển rác 
gặp không ít khó khăn, một số nơi còn 
tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường và 
bức xúc cho người dân khu vực.

 nhìn nhận lợi ích kinh tế từ rác 
thải, nguồn tài nguyên quý giá, năm 
2005, bà Phan Thị ngọc, tổ trưởng tổ 
vệ sinh đã quyết định đứng ra thành 
lập Công ty tnhh Vệ sinh môi trường 
Bích ngọc, đảm nhận trách nhiệm thu 
gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn 
thị trấn. Công ty đã đầu tư toàn bộ các 
phương tiện vật chất để phục vụ công 
tác thu gom, vận chuyển rác. Ban Quản 
lý môi trường của thị trấn và Phòng 
tn&Mt huyện Lục nam hỗ trợ việc 
mua sắm một số thùng rác đặt tại nơi 
công cộng, các cơ quan, trường học. Rác 
thải từ các hộ dân được Công ty Bích 
ngọc quy định mỗi hộ dân có một chiếc 
bao đựng rác hoặc thùng nhựa đặt ở ven 
đường trước cửa nhà của mỗi hộ dân để 
thuận lợi cho việc thu gom. năm 2012, 
Công ty được UBnD huyện hỗ trợ lắp 
đặt lò đốt rác công nghệ nhật Bản với 
nguồn vốn trên 2 tỷ đồng. Công ty đã 
xây dựng mặt bằng, tường bao khép kín 
để vận hành lò đốt ngay tại bãi rác cũ 
của thị trấn. tổng lượng rác thu gom 
và xử lý được 50 m3/ngày đêm. từ ngày 
vận hành lò đốt, Công ty đã mở rộng 
thu gom rác ra một số chợ và nhiều thôn 
của các xã lân cận như: Phương sơn, 
tam Dị, tiên hưng cùng 45 cơ quan, 
trường học. hiện Công ty có 15 người, 
chia thành 2 tổ: tổ thu gom, vận chuyển 
và tổ phân loại để đốt. Thu nhập bình 
quân trên 4 triệu người/tháng.

để công tác BVMt đạt hiệu quả, 

Công ty đã xây dựng lịch thu 
gom, cụ thể: Thứ ba hàng 
tuần thu gom rác ở các cơ 
quan, trường học; các hộ dân 
thu gom vào ngày lẻ và ngày 
chẵn trong tháng. Với phương 
châm “rác là vàng”, Công ty 
đã chú trọng việc phân loại 
rác. sau khi phân loại, nhựa 
và ni lông bán cho các cơ sở 
tái chế; rác vô cơ phơi khô để 
đốt; rác hữu cơ được đưa vào 
bể ủ phân vi sinh ngay tại bãi. 
Qua 10 năm hoạt động, Công 
ty đã thu gom và xử lý một 
lượng lớn rác thải với thời 
gian liên tục, không có hiện 
tượng ùn đọng rác ở khu dân 
cư. hiện nay, Công ty xử lý 
được 70% lượng rác thải hàng 
ngày, còn 30% được chôn lấp, 
có xử lý bằng chế phẩm sinh 
học. khu vực xử lý rác được 
đảm bảo không gây ô nhiễm 
môi trường; khí thải lò đốt 
rác đạt tiêu chuẩn, không 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
người dân. 

trao đổi với chúng tôi, bà 
ngọc cho biết, mặc dù Công 
ty hoạt động có hiệu quả, 

bảo vệ tốt môi trường tại địa 
phương nhưng khối lượng rác 
thải ngày càng nhiều, cũng 
như việc xử lý bãi rác tồn 
đọng trước đây rất khó khăn. 
Do vậy, Công ty mong muốn 
nhận được sự hỗ trợ từ các 
nguồn vốn của địa phương, 
trung ương cũng như các tổ 
chức trong và ngoài nước để 
Công ty có kinh phí đầu tư 
công nghệ xử lý rác, phương 
tiện thu gom và xây dựng nhà 
xưởng tái chế, phân loại… 
nhằm đẩy mạnh hơn nữa 
công tác thu gom và xử lý rác 
thải, góp phần bảo vệ môi 
trường địa phương Xanh - 
sạch - đẹp.

ghi nhận những thành 
tích trên, Công ty đã vinh dự 
được nhận giải thưởng Môi 
trường tỉnh Bắc giang năm 
2014 và giải thưởng Môi 
trường Việt nam năm 2015. 
Công ty cũng vinh dự được 
vinh danh là đơn vị điển hình 
làm tốt công tác BVMt tại 
hội nghị Môi trường toàn 
quốc lần thứ iV.
Vũ nHung - Hoàng Đàn

 V Công nhân của Công ty phân loại rác để đốt
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công tY cPDv môi trường thĂng Long:

Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến 
nâng cao chất lượng môi trường
nguyễn PHúC THànH 
Công ty CPDV Môi trường Thăng Long

từ những đòi hỏi thực tiễn trong công 
tác BVMt của Thủ đô thời gian qua, 
Công ty CPDV Môi trường Thăng Long 

đã nghiên cứu phát triển công nghệ mới, đồng 
bộ cho các hoạt động thu gom - vận chuyển - 
xử lý rác thải, nhằm giải quyết triệt để những 
tồn tại, thách thức trong công tác quản lý rác 
thải trên địa bàn tP. 

Với nghiên cứu “giải pháp công nghệ tổng 
thể quản lý rác sinh hoạt” tạo ra dòng vật chất 
tuần hoàn từ chất thải của hoạt động tiêu dùng 
trở lại thành nguyên liệu cho các hoạt động 
sản xuất khác. đây là một sản phẩm công nghệ 
khung quan trọng, mang tính vĩ mô, có tính kế 
thừa và tương hỗ nhau sẽ tạo ra một chất lượng 
môi trường cao mang tính bền vững. 

sau khi hoàn thành sản phẩm công nghệ 
khung, Công ty đã tập trung cho nghiên cứu 
sản phẩm “Công nghệ đốt rác có thu hồi nhiệt”. 

đây là công nghệ tiên tiến, 
đòi hỏi trình độ cao trong 
nghiên cứu - ứng dụng, cũng 
như quản lý vận hành sau đầu 
tư, đồng thời đây cũng là một 
công nghệ chủ lực xử lý rác 
của đa số các quốc gia có trình 
độ phát triển trên thế giới. 

khó khăn lớn nhất trong 
việc nghiên cứu - ứng dụng 
công nghệ đốt rác tại Việt 
nam là các tài liệu kỹ thuật, 
sản phẩm công nghiệp phụ trợ 
của ngành này gần như không 
có. Các cán bộ làm công tác 
kỹ thuật của Công ty phải tự 
biên dịch tài liệu nước ngoài, 
tự thiết kế, chế tạo các thiết 
bị phụ trợ sản xuất vật liệu 
chuyên dụng để hoàn thành 
được sản phẩm công nghệ 
mới đưa vào sản xuất. 

Qua hơn 3 năm vừa 
nghiên cứu thực nghiệm và 
ứng dụng đầu tư, tháng 1/2012 

sản phẩm “Công nghệ đốt rác 
có thu hồi nhiệt thế hệ 1 của 
Công ty ra đời và đi vào khai 
thác với nhiều tính năng kỹ 
thuật vượt trội. sản phẩm này 
đã giành được 4 giải thưởng 
lớn do Liên hiệp các hội khoa 
học kỹ thuật Việt nam trao 
tặng; tổ chức sở hữu trí tuệ 
thế giới (WiPo) trao tặng cho 
doanh nghiệp ứng dụng xuất 
sắc nhất hệ thống sở hữu trí 
tuệ vào sản xuất đời sống; Quỹ 
hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt 
nam trao giấy chứng nhận 
giải thưởng Cúp vàng sở hữu 
trí tuệ Việt nam năm 2012; 
giải thưởng Môi trường Việt 
nam 2013 do Bộ tn&Mt 
trao tặng. 

sau thành công sản phẩm 
công nghệ đốt rác thế hệ 1, 
Công ty đã bắt tay vào và 
nghiên cứu sản phẩm công 
nghệ đốt rác thế hệ 2. đây là 
sản phẩm công nghệ mang 
tính đột phá trong công nghệ 
xử lý rác, sản phẩm công nghệ 
này được ứng dụng cho một 
dự án xử lý rác có công suất 
400 tấn/ngày, hoàn thành 
vào đúng dịp lễ kỷ niệm giải 
phóng Thủ đô 10/10/2014 
và được Thành ủy - UBnD 
tP. hà nội chọn là 1 trong 
23 sự kiện quan trọng chào 
mừng ngày giải phóng Thủ 
đô. Công trình đã được gắn 
biển là công trình chào mừng 
60 năm giải phóng Thủ đô hà 
nội 

đánh giá cao năng lực 
nghiên cứu, phát triển khoa 
học công nghệ lĩnh vực môi 
trường của Công ty, ngày 
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mất mỹ quan đô thị. để giải 
quyết những vấn đề tồn tại 
trong công tác thu gom đồng 
thời ổn định chất lượng rác 
đầu vào cho các công nghệ 
xử lý rác, Công ty CPDV Môi 
trường Thăng Long chọn 
khâu nghiên cứu công nghệ 
và thiết bị thu gom rác cơ giới 
thay thế công nghệ thu gom 
rác thủ công. đề tài nghiên 
cứu khoa học công nghệ 
“Quy trình công nghệ và thiết 
bị cơ giới thu gom rác đô thị” 
của Công ty đã hoàn thành 
các nhiệm vụ nghiên cứu quy 
trình định mức, thiết kế chế 
tạo 9 loại xe chuyên dùng và 
các thiết bị bốc xếp rác, triển 
khai hoạt động thử nghiệm 
tại một số địa bàn điển hình 
của tP, cho kết quả khả quan. 

Theo đánh giá của các 
chuyên gia, đề tài này khi 
được ứng dụng đại trà toàn 
tP sẽ giảm được 1.000 điểm 
tập kết rác trên đường phố, 
năng suất lao động tăng từ 
2 - 3 lần so với thu gom thủ 
công, điều kiện làm việc của 

công nhân được cải thiện, 
chất lượng dịch vụ được nâng 
cao. Theo tiến độ triển khai 
thực hiện đề tài này, từ quý 
iV/2015 sẽ ứng dụng thực 
nghiệm tại 3 quận nội thành, 
đến quý ii/2016 sẽ mở rộng 
ra các quận khác, từ năm 
2017, dịch vụ thu gom rác sẽ 
nhân rộng trên toàn tP, chắc 
chắn chất lượng vệ sinh môi 
trường sẽ tốt hơn. 

Với phương châm “Bám 
sát các nhu cầu thực tế để 
nghiên cứu, đồng thời nghiên 
cứu tới đâu ứng dụng ngay tới 
đó” nhiều năm qua, Công ty 
đã liên tục ứng dụng nhiều 
sản phẩm công nghệ mới có 
tính sáng tạo, đạt trình độ 
tiên tiến vào đời sóng và đã 
được các Bộ/ngành, các tổ 
chức quốc tế Jica (nhật Bản) 
tổ chức hợp tác phát triển giz 
(ChLB đức), các trường đại 
học… đánh giá cao.

tuy nhiên, để tạo điều 
kiện, khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư xã hội hóa 
công tác BVMt, nhà nước 
cần quy định điều kiện các 
đơn vị xử lý rác được thu 
gom trực tiếp nhằm tạo ra 
chuỗi liên kết ứng dụng công 
nghệ đồng bộ trong công tác 
thu gom - vận chuyển - xử lý 
rác nhằm loại bỏ các yếu tố 
ảnh hưởng đến thành phần 
và trọng lượng rác như bùn, 
đất, phế thải xây dựng, nước 
mưa... tiến tới phân loại rác 
tại nguồn. nên có quy định cụ 
thể phương pháp tính chi phí 
xử lý rác theo phương pháp 
công nghiệp và các cơ chế tài 
chính, thể hiện được chính 
sách ưu đãi vào giá xử lý rác. 
đồng thời, hỗ trợ vốn đối ứng 
từ ngân sách địa phương cho 
các dự án đầu tư nhà máy xử 
lý rác giúp doanh nghiệp có 
nguồn tài chính thực hiệnn

27/5/2015 Chính phủ đã chính thức giao Công 
ty thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công 
nghệ cấp quốc gia, với nhiệm vụ “nghiên cứu 
phát triển và hoàn thiện công nghệ đốt rác có 
thu hồi nhiệt” với mục tiêu đưa công nghệ đốt 
rác trở thành công nghệ phổ biến trong nước 
nhằm giải quyết có hiệu quả vấn nạn rác tại 
các đô thị lớn và vùng kinh tế trọng điểm…
đề tài sẽ được nghiên cứu trong 2 năm, với 
sự tham gia của các nhà khoa học 3 Bộ: Xây 
dựng, tn&Mt, kh&Cn và sự cộng tác của 
các chuyên gia đến từ nhật Bản, đức, Mỹ. 
sự thành công của đề tài góp phần cải thiện 
rất cơ bản chất lượng môi trường của hà nội 
cũng như nhiều tỉnh/tP lớn khác trong cả 
nước, đồng thời là điều kiện để Công ty trở 
thành doanh nghiệp công nghiệp tiên phong 
trong lĩnh vực BVMt. 

điểm mấu chốt thứ 2 trong sơ đồ công 
nghệ tổng thể quản lý chất thải rắn là công tác 
thu gom rác. Công tác này trong nhiều năm 
qua chưa được quan tâm đầu tư thích đáng 
về công nghệ và thiết bị chuyên dùng tiên 
tiến, do vậy chủ yếu vẫn hoạt động bằng các 
phương pháp và dụng cụ thủ công. Rác được 
thu gom theo quy trình hở, gián đoạn, do 
vậy bị lẫn nhiều chất tạp như bùn, đất, nước 
mưa, xỉ than… khiến cho công tác xử lý rác 
gặp rất nhiều trở ngại đồng thời gây ô nhiễm 
môi trường, ảnh hưởng đến giao thông và gây 

 V Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch 
HĐND TP Lê Văn Hoạt gắn biến công trình Chào mừng 60 năm ngày giải phóng 
Thủ đô cho Công trình Nhà máy XLCT Sơn Tây của Công ty ngày 4/10/2015
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công tY Xi mĂng chinfon: 

Sản xuất kinh doanh hiệu quả  
gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Công ty xi măng Chinfon 
đóng trên địa bàn thôn tràng 
kênh, thị trấn Minh đức, 

huyện Thủy nguyên, tP. hải Phòng, 
được thành lập và đi vào hoạt động 
từ năm 1992, là một trong những 
doanh nghiệp hàng đầu của ngành 
công nghiệp xi măng nói riêng và 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng 
(VLXD) nói chung. trải qua hơn 20 
năm xây dựng và phát triển, Xi măng 
Chinfon đã không ngừng phấn đấu, 
tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất 
kinh doanh, chấp hành và đóng góp 
tích cực cho các hoạt động phát triển 
xã hội, cộng đồng.

năm 1997, dây chuyền số 1 của 
Công ty với công suất thiết kế 4.000 
tấn clinker/ngày được hoàn thiện và 
đi vào hoạt động, sau đó dây chuyền 
được nâng công suất lên 4.900 tấn 
clinker/ngày, tương đương với 2,3 
triệu tấn xi măng/năm, tăng 22,5% 
so với công suất ban đầu. Dần chiếm 
lĩnh thị trường, Công ty đã đầu tư xây 

dựng thêm nhà máy nghiền 
xi măng tại khu công nghiệp 
hiệp Phước, tP. hồ Chí 
Minh với công suất 500.000 
tấn/năm. tiếp đó, năm 2008, 
khánh thành và đưa vào hoạt 
động dây chuyền sản xuất số 
2 tại nhà máy tràng kênh, 
với công suất thiết kế 4.000 
tấn clinker/ngày, sau một 
thời gian hoạt động ổn định, 
công suất của dây chuyền đã 
được nâng cấp lên 4.800 tấn 
clinker/ngày, tương đương 
với 2,2 triệu tấn xi măng/
năm, nâng tổng công suất 
của nhà máy tại hải Phòng 
lên 4,5 triệu tấn xi măng/
năm. trong những năm qua, 
do bối cảnh khó khăn chung, 
thị trường VLXD và thị 
trường bất động sản rơi vào 
tình trạng đóng băng, nhiều 
dự án đầu tư xây dựng trong 
nước bị hoãn hoặc tạm ngừng 

thi công, khiến cho nhu cầu 
tiêu thụ xi măng giảm mạnh. 
tuy nhiên, bằng chất lượng 
sản phẩm, chính sách sản 
xuất và tiêu thụ hợp lý cùng 
các giải pháp tiết kiệm, thân 
thiện với môi trường đã giúp 
Công ty duy trì được mức 
tăng trưởng. nếu năm 2008, 
sản lượng tiêu thụ xi măng 
của Chinfon đạt trên 2,66 
triệu tấn, doanh thu 2.140 tỷ 
đồng, lợi nhuận 219 tỷ đồng 
thì đến năm 2014, con số 
này đã tăng lên hơn 3 triệu 
tấn clinker, 4.077.961 tấn xi 
măng và tiêu thụ 4.105.876 
tấn sản phẩm, trong đó xuất 
khẩu 1,284 triệu tấn. điều 
này khẳng định, xi măng 
Chinfon với thương hiệu "xi 
măng hoa đào" đã thực sự 
trở thành thương hiệu nổi 
tiếng trên thị trường Việt 
nam và khu vực. 

Với phương châm hoạt 
động "hãy là doanh nghiệp 
mà xã hội cần”, ngay từ khi 
mới thành lập, Ban Lãnh đạo 
Công ty đã coi trọng công 
tác BVMt, chủ động cập 
nhật hệ thống quản lý môi 
trường iso 14001 từ năm 
2003 và đến năm 2006, được 
tổ chức đánh giá QUACERt 
cấp chứng chỉ hệ thống phù 
hợp iso 14001:2004. đối với 
nước thải, nguồn thải chủ 
yếu của Công ty là nước thải 
sinh hoạt, nước làm mát thiết 
bị phục vụ cho dây chuyền 
sản xuất, trong đó một phần 
bay hơi còn một phần được 
tuần hoàn trở lại, do đó tổng 
lượng nước thải của Công ty 
tương đối thấp, chỉ khoảng 

 V Toàn cảnh Công ty
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70 m3/ngày. hiện Công ty đã xây dựng, 
lắp đặt trạm xử lý nước thải, công suất 
100 m3/ngày, đêm, nước thải sau khi xử 
lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước 
khi thải ra môi trường. Về chất thải 
rắn (CtR) và chất thải nguy hại, tại 
mỗi phân xưởng đều được trang bị các 
loại thùng đựng rác có dán nhãn mác 
để phân loại rác thải tại nguồn và ký 
hợp đồng với Công ty tnhh tMDV 
toàn Thắng hàng ngày đến thu gom, 
vận chuyển, đưa đi xử lý. kết quả quan 
trắc chất lượng môi trường của Công 
ty cho thấy, toàn bộ các thông số môi 
trường như nồng độ bụi, khí so2, nox, 
Co, chất lượng nước thải, CtR… đều 
đảm bảo Quy chuẩn Việt nam.

không chỉ là đơn vị đi đầu về 
việc nộp thuế tài nguyên và phí 
BVMt (từ năm 1997 đến nay đã nộp 
20.496.000.000 đồng thuế tài nguyên; 
18.700.000.000 đồng phí BVMt), 
Công ty còn đầu tư bảo dưỡng, sửa 
chữa, thay thế các túi lọc bụi; Thu gom, 
vận chuyển rác thải sinh hoạt; đo đạc, 
quan trắc chất lượng môi trường trong 
và ngoài nhà máy; trang bị xe phun 
nước rửa đường chuyên dụng; Lắp 
đặt thiết bị giảm ồn hai quạt lọc bụi 
than... đặc biệt, năm 2014, Công ty đã 
đầu tư 20,5 triệu UsD thực hiện Dự 
án tận dụng nhiệt khí thải từ lò nung, 

tháp sấy và làm nguội clinker 
với công suất 12,8 MW từ 2 
dây chuyền sản xuất để tái 
tạo ra điện năng, góp phần 
tiết kiệm điện, hạ giá thành 
sản xuất, BVMt, giảm lượng 
khí thải, bụi ô nhiễm ra môi 
trường... đến nay, hệ thống 
đã được vận hành ổn định 
với công suất phát điện tối đa 
đạt 14 MW, đáp ứng 25% sản 
lượng điện tiêu thụ của cả 
nhà máy, tiết kiệm khoảng 
10 tỷ đồng tiền điện/tháng. 
ngoài ra, Công ty còn dành 
20% tổng diện tích mặt bằng 
xây dựng, tương đương với 
16.000 m2 để trồng cây xanh, 
thảm cỏ, đào hồ sinh thái, 
tạo lập khuôn viên xanh, sân 
vui chơi cho cán bộ, công 
nhân viên, biến nhà máy 
thành cảnh quan môi trường 
Xanh - sạch - đẹp. đồng 
thời, thực hiện nghiêm túc 
quy trình khai thác mỏ, hoàn 
thiện đến đâu hoàn nguyên 
môi trường đến đấy, trong 
năm 2015, Công ty sẽ bàn 
giao 15 ha diện tích đất đã 
hoàn nguyên môi trường cho 
địa phương quản lý...

Theo ông tống Duy tân, 
trưởng phòng Văn phòng 
tổng giám đốc, nhận thức 
được tầm quan trọng của 
công tác BVMt, Công ty đã 
tuân thủ nghiêm các yêu cầu 
của pháp luật về ngăn ngừa 
ô nhiễm do sản xuất, vận 
chuyển, tiêu thụ xi măng; Liên 
tục cải tiến thiết bị, công nghệ, 
hạn chế thấp nhất mức phát 
thải gây ô nhiễm môi trường; 
tuyên truyền các chính sách 
BVMt và kêu gọi, khuyến 
khích toàn thể cán bộ, công 
nhân viên chung tay tham gia 
vào quá trình hoạch định kế 
hoạch nâng cao hiệu suất sản 
xuất, tiết kiệm nhiên, nguyên, 
vật liệu, năng lượng, giảm 
thiểu nguồn gây ô nhiễm môi 
trường... Với những kết quả 
đạt được, tháng 3/2012, Công 
ty vinh dự được sở tn&Mt 
hải Phòng giới thiệu đại diện 
cho những doanh nghiệp 
thực hiện tốt công tác BVMt 
tham gia giải thưởng "Doanh 
nghiệp FDi thân thiện với 
môi trường" do Bộ tn&Mt 
tổ chức.

Có thể nói, việc thực 
hiện tốt các giải pháp BVMt 
trong những năm qua không 
chỉ xuất phát từ trách nhiệm 
BVMt mà chủ yếu từ mục 
tiêu hướng đến phát triển bền 
vững của Công ty “sản xuất 
kinh doanh hiệu quả gắn liền 
với trách nhiệm BVMt, bảo 
vệ sức khỏe của cán bộ, công 
nhân viên và trách nhiệm với 
cộng đồng, thực hiện nghĩa 
vụ công dân”. Thời gian tới, 
Công ty mong muốn sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan tâm, 
hỗ trợ của Lãnh đạo tP và 
các sở, ngành chức năng để 
công tác BVMt của Công ty 
ngày càng hoàn thiện và hiệu 
quả hơn.
 Bùi Hằng

 V Hệ thống máy phát điện nhiệt khí thải của Công ty
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Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa 
ô nhiễm tích hợp (IPPC) phù hợp với điều kiện một số 
làng nghề ở đồng bằng sông Cửu Long

lê THAnH Hải, Trần Văn THAnH,  
nguyễn THị PHương THảo, lê quốC Vĩ
Viện Môi trường và Tài nguyên 
Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu đề xuất và triển khai mô hình với tên gọi VACBNXT trên cơ sở khép kín các dòng vật 
chất và năng lượng của các yếu tố: Vườn (V) - Ao (A) - Chuồng (C) - Biogas/Compost (B) - Nhà (N) 
- Xưởng (X) - Trạm (T), áp dụng cho 3 làng nghề khác nhau ở khu vực ĐBSCL, có tận dụng tối đa 
các điều kiện tự nhiên sẵn có tại các làng nghề (V, A), cũng như đặc điểm mặt bằng dùng cho sinh 
hoạt gia đình (N) và sản xuất nghề (X). Kết quả cho thấy, mô hình giúp giảm chi phí đầu tư và vận 
hành các công trình xử lý chất thải (T), tăng thu nhập nhờ tận dụng các nguồn vật chất và năng 
lượng thải cho các quá trình khác, tăng hiệu quả thực tiễn trong quản lý và vận hành tại từng hộ 
dân, góp phần duy trì và phát triển bền vững làng nghề.

1. Mở Đầu
Việc duy trì và phát triển 

bền vững các làng nghề thủ 
công ở trên toàn quốc, trong 
đó có khu vực các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long (đBsCL)
rõ ràng là vấn đề rất cần thiết, 
đã và đang thu hút mối quan 
tâm của toàn xã hội. hiện nay 
đBsCL có 490 làng nghề và 
có nghề, được chia thành 12 
nhóm.

trong thời gian qua hoạt 
động của các làng nghề này 
đã và đang gây ra những ảnh 
hưởng nhất định đến môi 
trường và đến sức khỏe cộng 
đồng do hầu hết các nguồn thải 
tại các làng nghề đều chưa được 
thu gom, xử lý đúng quy định. 
hiện trạng môi trường các làng 
nghề đBsCL cũng tương tự các 
làng nghề khu vực phía Bắc: 
100% mẫu nước thải ở các làng 
nghề được khảo sát vượt tiêu 
chuẩn cho phép; nước mặt, 
nước ngầm đều có dấu hiệu ô 
nhiễm ở mức độ khác nhau; 
không khí bị ô nhiễm cục bộ 
tại nơi sản xuất, đặc biệt là bụi 
vượt tCCP và ô nhiễm do sử 

dụng nhiên liệu là than, củi...; 
Môi trường đất đa số làng nghề 
chưa có biểu hiện ô nhiễm do 
hoạt động sản xuất làng nghề.

nhiều công nghệ xử lý ô 
nhiễm môi trường làng nghề đã 
được áp dụng. Theo đặng kim 
Chi, tiêu chí lựa chọn công nghệ 
xử lý ô nhiễm môi trường làng 
nghề là: Chất thải sau xử lý phải 
đạt tiêu chuẩn môi trường Việt 
nam hiện hành; Công nghệ 
cần đơn giản, dễ vận hành, dễ 
chuyển giao; Vốn đầu tư và chi 
phí vận hành thấp, phù hợp với 
điều kiện sản xuất làng nghề; 
Ưu tiên công nghệ có khả năng 
tận thu, tái sử dụng chất thải. 
Thực tế cho thấy áp dụng công 
nghệ xử lý ô nhiễm đáp ứng 
yêu cầu pháp luật về BVMt tại 
các làng nghề là rất khó khăn 
do gặp phải rất nhiều rào cản 
(nhận thức về BVMt hạn chế 
do trình độ thấp, chi phí đầu 
tư các công trình xử lý cao, quy 
trình vận hành các công trình 
xử lý phức tạp, người dân tốn 
thêm chi phí vận hành các công 
trình, các tác động môi trường 
chưa thể hiện rõ, cơ sở hạ tầng 

This study proposes 
and develops an 
integrated model 

which provides a closed 
loop of material and 
energy flows from 
Garden - Pond - Stall 
- Biogas - House - 
Workshop - Store. This 
model is tested in three 
types of craft villages 
in Mekong Delta, 
taking into account 
existing natural 
conditions and housing 
and craft village 
features. The results 
show that applying 
this model helps 
reducing investment 
and operational 
costs of waste 
treatment, increasing 
household incomes 
through energy 
saving, increasing 
operational efficiency 
and contributing 
to sustainable 
development of craft 
villages.
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 V Hình 1. Hiện trạng phân bố các làng nghề trên địa bàn ĐBSCL

khu vực nông thôn chưa đầy đủ, các cấp quản 
lý chưa kiên quyết trong công tác quản lý môi 
trường...).

từ yêu cầu về giải quyết các rào cản trong 
quản lý môi trường làng nghề đBsCL, việc đề 
xuất mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 
phù hợp với các làng nghề ở đBsCL là cần thiết.

2. nội Dung ngHiên 
Cứu, ứng Dụng

2.1. Đối tượng, phạm vi 
nghiên cứu khoa học

đối tượng và phạm vi 
của nghiên cứu là 3 làng nghề 
điển hình trên địa bàn đBsCL 

gồm: làng nghề sản xuất bột 
kết hợp nuôi heo, làng nghề 
dệt chiếu và làng nghề sản 
xuất thạch dừa thô.

2.2. Phương pháp nghiên 
cứu khoa học

2.2.1. Cách tiếp cận
Cách tiếp cận theo hướng 

ngăn ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm tích hợp (iPPC) như 
sau:

- giảm thiểu tại nguồn: tái 
sử dụng và tái chế các nguồn 
thải để phục vụ cho các quá 
trình, hoạt động khác trong 
nội vi các hộ làm nghề.

- tận dụng tối đa điều 
kiện tự nhiên, mặt bằng hiện 
có của các hộ làm nghề để xử 
lý chất thải bằng hệ sinh thái 
tự nhiên và hệ thống phụ trợ 
(EWtUs) phù hợp với quy 
mô, điều kiện từng hộ làm 
nghề ở nông thôn.

- Xử lý cuối đường ống: áp 
dụng các biện pháp xử lý chất 
thải bằng các công nghệ có chi 
phí đầu tư và vận hành thấp, 
vận hành đơn giản.

- tăng hiệu quả kinh tế: 

 V Hình 2. Mô hình VACBNXT cho 3 hộ làng nghề SX bột kết hợp nuôi heo
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Các nguồn vật chất, năng 
lượng, chất thải đều được sử 
dụng hợp lý để mang lại hiệu 
quả kinh tế cho người dân.

2.2.2. Mô hình nghiên cứu
Mô hình được đề xuất dựa 

trên nền tảng các mô hình 
sinh thái khép kín như mô 
hình VAC, VACB nhưng có bổ 
sung thêm các thành phần liên 
quan đến hoạt động sinh hoạt, 
sản xuất và xử lý chất thải. Mô 
hình đề xuất có tên VACBnXt, 
vai trò của các thành phần 
như sau: V (Vườn): sử dụng 
các nguồn thải phát sinh từ hộ 
gia đình (nước thải sau xử lý, 
phân hữu cơ...), tạo thu nhập 
cho hộ gia đình; A (Ao): là 1 
trong số những công trình 
của htXL chất thải (chủ yếu 
là nước thải). ngoài ra có thể 
dùng để nuôi trồng thủy sản 
gia tăng thu nhập. A có thể 
thay thế t (khi ao có thể tiếp 
nhận, xử lý toàn bộ nước thải); 
C (Chuồng): là một hoạt động 
sản xuất tạo thu nhập nhưng 
đồng thời cũng là nguồn phát 
sinh chất thải; B (Biogas/
Compost): là hệ thống thu hồi 
(Biogas), tái chế (Compost) từ 
các nguồn thải để tận dụng cho 
các quá trình khác; n (nhà): là 
nơi sinh hoạt, trung tâm quản 
lý và vận hành các thành phần 
khác; X (Xưởng): là nơi hoạt 
động sản xuất chính tạo nguồn 
thu của hộ gia đình, tạo sản 
phẩm cho làng nghề và cũng 
là 1 trong những nguồn phát 
sinh chất thải chính; t (trạm 
xử lý): là htXL chất thải. t có 
thể bao gồm A hoặc không. t 
có thể là A (khi ao có thể tiếp 
nhận, xử lý toàn bộ nước thải).
Mô hình VACBnXt được đề 
xuất trong nghiên cứu này có 4 
thành phần cố định là BnXt, 
còn 3 thành phần còn lại VAC 
có thể có hoặc không. Mô hình 
nghiên cứu cụ thể cho các đối 
tượng như sau:

 V Hình 3. Mô hình VACBNXT cho hộ dệt chiếu Nguyễn Thành Tâm

 V Hình 4. Mô hình VACBNXT cho hộ SX thạch dừa thô Phạm Ngọc Trung

a. Làng nghề sản xuất bột kết hợp 
nuôi heo

Mô hình này được áp dụng cho 3 hộ 
tại làng nghề sản xuất bột kết hợp nuôi 
heo xã tân Phú trung, Châu Thành, 
đồng Tháp. Mô hình VACBnXt đề xuất 
như hình 2.

Mô hình ở 3 hộ đều đầy đủ các 
thành phần tuy nhiên ở hạng mục t 
(trạm XLnt) có sự khác nhau ở công 
nghệ như sau: hộ nguyễn Văn Lơ (nước 
thải -> Bể điều hòa -> Bể sBR -> Bể lọc 
-> Bãi lọc thực vật -> Ao tùy nghi -> 
nguồn tiếp nhận), hộ ngô Minh khởi 
(nước thải -> Bể điều hòa -> Bể sBR 
-> Bể lọc -> Ao tùy nghi -> nguồn tiếp 
nhận), hộ Lê Văn Mẫn (nước thải -> Bể 
điều hòa -> Bể kỵ khí có vật liệu đệm -> 
Ao tùy nghi -> nguồn tiếp nhận).

b. Làng nghề dệt chiếu
Mô hình này được áp dụng tại hộ 

nguyễn Thành tâm ở làng nghề dệt 
chiếu xã định An, Lấp Vò, đồng Tháp. 
Mô hình VACBnXt đề xuất cho hộ 
như hình 3.

c. Làng nghề sản xuất thạch dừa thô
Mô hình này được áp dụng tại hộ 

Phạm ngọc trung ở làng nghề sản xuất 
thạch dừa thô xã nhơn Thạnh, tP. Bến 
tre. Mô hình VACBnXtđề xuất cho hộ 
như hình 4.

2.3. nội dung nghiên cứu khoa 
học đã thực hiện

nghiên cứu đã đề xuất được mô 
hình kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm 
môi trường phù hợp với điều kiện các 
làng nghề trên địa bàn đBsCL.
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3. KếT quả ngHiên Cứu  
Và BìnH luận

3.1. Hiệu quả về giảm thiểu ô nhiễm
hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

tại các hộ điển hình sau khi áp dụng mô hình 
VACBnXt như sau:

a. Đối với làng nghề sản xuất bột kết hợp 
nuôi heo

nước thải sau xử lý đạt QCVn 40:2011/
BtnMt, cột B với ph từ 7-7,8, CoD từ 96-
114 mg/l, BoD5 từ 42-48 mg/l, ss từ 17-25 
mg/l, n-nh4

+ từ 2,7-2,3 mg/l, tổng P từ 3,5-
5,1 mg/l.

toàn bộ chất thải rắn hữu cơ phát sinh tại 
hộ được thu gom để ủ phân hữu cơ bón cho 
cây trồng.

b. Đối với làng nghề dệt chiếu
tải lượng khí thải giảm thiểu đáng kể: Bụi 

từ 151,48 kg/năm xuống 18x10-3 kg/năm, so2 
từ 3,29 kg/năm xuống 0,3x10-3 kg/năm, nox 
từ 41,61 kg/năm xuống 113x10-3 kg/năm, Co 
từ 1.697,25 kg/năm xuống 0,3x10-3 kg/năm, khí 
nhà kính từ 25,16 tấn Co2eq/năm xuống 1,677 
tấn Co2eq/năm.

nước thải sau xử lý giảm thiểu trên 70%, 
cụ thể CoD từ 6.380 mg/l xuống 172 mg/l, 
BoD5 từ 3.425 xuống 100 mg/l, độ màu 15.150 
Pt-Co xuống 165 Pt-Co.

Chất thải rắn: lát vụn không dùng để đốt 
nấu chảo nhuộm nữa, được thu gom cùng 
với rác sinh hoạt hữu cơ cho vào ủ phân. 100 
kg nguyên liệu ủ trong 30 ngày (có bổ sung 
1 kg chế phẩm vi sinh trichoderma) cho ra 
khoảng 15 kg phân hữu cơ có thể sử dụng để 
bón cho cây trồng.

c. Đối với làng nghề sản xuất thạch dừa thô
nước thải sau xử lý đạt QCVn 40:2011/

BtnMt, cột B với ph = 7, CoD = 97 mg/l, 
BoD5= 43 mg/l, tổng n = 28,7, tổng P = 0,8, 
so4

2- = 228 mg/l, n-nh4
+ = 7,8 mg/l. 

toàn bộ chất thải rắn hữu cơ phát sinh tại 
hộ được thu gom để ủ phân hữu cơ bón cho 
cây trồng.

3.2. Hiệu quả về kinh tế
Chi phí đầu tư, vận hành và lợi ích thu 

được của các mô hình như bảng 1.
3.3. Hiệu quả về sự đáp ứng của các mô 

hình với chính sách, pháp luật
Mô hình tích hợp trong ngăn ngừa và giảm 

thiểu ô nhiễm đã được đề xuất của nhóm thực 
hiện khi triển khai vào thực tế sẽ góp phần 
thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp 
luật của nhà nước, cụ thể như bảng 2.

Bảng 1. Chi phí đầu tư, vận hành mô hình và lợi ích kinh tế

Stt Hộ Điển HìnH

CHi pHí
lợi íCH(3)

(vnĐ/
tHáng)

Đầu tư(1)

(vnĐ/mô HìnH)

vẬn HànH(2)

(vnĐ/
tHáng)

1 Nguyễn Văn Lơ 14.150.000 130.000 2.350.000
2 Ngô Minh Khởi 49.935.000 395.000 5.500.000
3 Lê Văn Mẫn 53.885.000 108.000 6.240.000
4 Nguyễn Thành Tâm 38.500.000 6.750 9.593.000
5 Phạm Ngọc Trung 40.200.000 135.000 2.410.000
(1): Bao gồm chi phí đầu tư biogas, htXLnt, ủ phân hữu cơ, 

nuôi trùn quế.
(2): Chỉ gồm chi phí vận hành máy móc, thiết bị htXL nước 

thải.
(3): Bao gồm thu nhập từ khí sinh học, phân hữu cơ, trùn 

quế, cá.
Nhận xét: Khi áp dụng mô hình VACBNXT đều mang lại lợi 

ích kinh tế cho hộ dân. Tuy nhiên nếu tính riêng cho hạng mục 
HTXLNT thì với các hộ có ao, mương diện tích lớn thì chi phí đầu 
tư HTXLNT sẽ giảm so với hộ không có ao, mương hoặc diện tích 
nhỏ. Hơn nữa khi áp dụng công nghệ xử lý kỵ khí thì chi phí vận 
hành cũng thấp hơn so với công nghệ xử lý hiếu khí.

Bảng 2. Sự đáp ứng của mô hình với chủ trương,  
chính sách, pháp luật

Hành động
Chính sách nn

Hệ thống 
xử lý 

nước thải 
(t)

ao (a) xử lý 
nước theo 

hướng 
sinh thái

thu hồi tái 
sử dụng 
chất thải 

(B)

tái sử dụng 
nước sau xử 
lý cho vườn 

(v)

Luật BVMT số 55/2014/
QH13 x x x x

Nghị định số 19/2015/
NĐ-CP của Chính phủ x x x x

Nghị định số 59/2007/
NĐ-CP của Chính phủ x x

Thông tư 46/2011/TT - 
BTNMT x x x

QĐ 1343/QĐ-TTg - 
Chiến lược quốc gia về 
Tăng trưởng xanh

x x x x

QĐ 1419/QĐ-TTg - 
Chiến lược sản xuất  
sạch hơn

x x

Quyết định 491/QĐ-TTg 
- Tiêu chí nông thôn mới x x

3.4. Tiềm năng nhân 
rộng mô hình trong thực 
tiễn

người dân hầu như đã 
tiếp cận và thực hiện các 
công trình tương tự như các 
hạng mục trong mô hình 
VACBnXt trong thời gian 
qua như: hầm biogas, ủ phân 
hữu cơ từ phân, rơm rạ...; 

nuôi trùn quế; xử lý nước 
thải bằng công nghệ kỵ khí 
(hầm tự hoại); tận dụng ao, 
hồ để xử lý nước thải... Riêng 
chỉ có công nghệ hiếu khí 
(sBR) là khá mới, người dân 
cần được tham gia các khóa 
huấn luyện chuyên môn.

VACBXnt là mô hình 
phát huy các ưu điểm cho các 
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hộ sản xuất vùng nông thôn như 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
nước, khí và CtR, tận dụng, thu hồi 
và tái chế chất thải… đồng thời, chi 
phí đầu tư thấp và nhanh thu hồi 
vốn nhờ sử dụng các thành phần 
có phát sinh giá trị kinh tế (biogas, 
phân compost, trùn quế, vườn...). 
Việc đầu tư, sản xuất theo mô hình 
này là một dự án đầu tư khả thi đối 
với các hộ có điều kiện đặc trưng 
của vùng nông thôn đBsCL như 
có vườn, ao hoặc có diện tích đủ 
rộng để bổ sung các thành phần 
theo mô hình. nhóm thực hiện đề 
xuất định hướng các bước áp dụng 
mô hình sinh thái này cho các làng 
nghề/ngành nghề nông thôn khác 
như sau:

- Bước 1: Dựa vào nguồn kinh 
phí sự nghiệp BVMt, khCn, 
khuyến công… để hỗ trợ triển khai 
trình diễn đầy đủ các thành phần 

của mô hình tại các làng nghề khác 
và thành lập tổ tự quản BVMt làng 
nghề tại các địa phương;

- Bước 2: tổ chức tuyên truyền, 
tập huấn, hướng dẫn thực hiện mô 
hình cho các địa phương thông qua 
tổ tự quản BVMt làng nghề;

- Bước 3: tiếp tục duy trì tuyên 
truyền và nhân rộng mô hình.

4. KếT luận
nghiên cứu đã đề xuất mô 

hình tích hợp ngăn ngừa và xử lý ô 
nhiễm VACBnXt và đưa vào vận 
hành cho 5 hộ dân tại 3 làng nghề 
điển hình của đBsCL. kết quả cho 
thấy, mô hình giúp cho các hộ dân 
trong làng nghề đáp ứng được các 
yêu cầu pháp luật về BVMt (các 
nguồn thải được thu gom, xử lý đạt 
Quy chuẩn hiện hành). tùy theo 
hiện trạng của từng hộ để tận dụng 
điều kiện tự nhiên (ao, mương, 

vườn...) và công nghệ sản xuất tạo 
nên một mô hình khép kín các 
dòng vật chất, năng lượng và chất 
thải giúp cho chi phí đầu tư và vận 
hành các công trình xử lý chất thải 
thấp, không đòi hỏi kỹ thuật vận 
hành cao. Bên cạnh đó, mô hình 
còn giúp các hộ làm nghề tăng thu 
nhập thông qua việc tận dụng các 
nguồn thải để thu hồi/tái sử dụng 
vào các quá trình, hoạt động khác 
(thu khí sinh học phục vụ sinh hoạt 
và sản xuất, ủ phân hữu cơ bón cho 
cây trồng, nuôi trùn quế...). Mô 
hình có khả năng nhân rộng cao và 
có thể áp dụng cho nhiều làng nghề 
ở khu vực đBsCL. kết quả nghiên 
cứu của đề tài là cơ sở phục vụ 
cho việc ban hành các chủ trương, 
chính sách về BVMt làng nghề, cụ 
thể trong vấn đề quy hoạch làng 
nghề phù hợp với các điều kiện sản 
xuất và tự nhiênn
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CÔNG TY TNHH TMDV &  
XUẤT NHẬP KHẨU SỰ SỐNG MỚI

“NEW LIFE GIÚP BẠN SỐNG KHỎE MỖI NGÀY”
Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

Email: info@susongmoi.com
địa chỉ: số 55 tổ 7 - Lê trọng tấn - P. La khê - Q. hà đông - hà nội
điện thoại: 04 73 036 158 / hotline: 1900 636 158
Website: http://maylocnuocnewlife.com/

giới THiệu
Công ty tnhh tMDV & Xnk 

sự sống Mới được thành lập năm 
2013 với sứ mệnh của mình là đem 
lại nguồn nước sạch tới tất cả người 
dân Việt nam, với phương châm 
hoạt động của chúng tôi: NEW Life 
giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Qua nhiều năm thành lập, vượt 
qua nhiều khó khăn và thử thách, 
công ty đã từng bước khẳng định 
uy tín và thương hiệu của mình 
trong lĩnh vực tư vấn và lắp đặt các 
dòng máy mang nhãn hiệu new Life 
nhập khẩu 100% từ hàn Quốc. hiện 
nay đã trở thành một trong những 
thương hiệu uy tín trong lĩnh vực 
cung cấp máy lọc nước tại Việt nam.

Các dòng sản phẩm máy lọc 
nước new Life dẫn nguồn trực tiếp 
mới nhất hiện nay. sử dụng công 
nghệ siêu màng lọc UF hàng đầu và 
duy nhất có mặt tại Việt nam. Các 
sản phẩm lọc nước mang thương 
hiệu new Life vô cùng tiện ích, 
không nước thải, tiết kiệm thời gian, 
kinh tế, chi phí cho việc đun nước, 
dự trữ nước, mua nước uống hàng 
ngày…Các sản phẩm chủ lực của 
công ty hiện nay bao gồm: máy lọc 
nước đa chức năng, máy lọc nước 
treo tường, các thiết bị lọc nước và 
các phụ kiện kèm theo như: cốc lọc 
đa năng…

nHững ưu ĐiểM CủA  
Máy lọC nướC nEW liFE

Với tất cả các dòng sản phẩm 
mà máy lọc nước new Life đem lại 
không chỉ đảm bảo về chất lượng 
nhập khẩu nguyên chiếc từ hàn 
Quốc mà nó đem lại nhiều tiện ích 
cho người sử dụng như: Máy lọc 
nước không dùng điện để lọc, không 
nước thải lãng phí, nước sau lọc vẫn 
giữ nguyên khoáng chất, diệt sạch 
tới 99,9% virus, vi khuẩn…. hơn thế 
công suất lọc nước cao đạt 30 l/h (khi 
áp lực nước đủ). ngoài ra với những 
thiết kế cấu tạo trang nhã phù hợp 
với mọi không gian: nhà bếp, phòng 
khách, bệnh viện, trường học, công 
ty, văn phòng…Với các màu chủ đạo 
đỏ, xanh, đen, trắng…Làm thỏa mãn 
nhu cầu lựa chọn sản phẩm ngay cả 
những khách hàng khó tính nhất.

Với dòng sản phẩm máy lọc nước 
đa chức năng có những model chính: 
P - 3000 R(V), P - 3001 R(V). Có chức 

năng dẫn nguồn nước, làm nóng, lạnh 
trực tiếp phù hợp với các công ty văn 
phòng, công sở… đối với các dòng 
máy lọc nước treo tường có công suất 
lọc 30 l/h, nhỏ gọn có thể treo tường 
(gầm tủ bếp…) thích hợp với các hộ 
gia đình, khu chung cư, đô thị…

Mục tiêu phấn đấu của chúng tôi 
sẽ đem lại nguồn nước sạch cho hơn 
10 triệu người Việt nam tin dùng sản 
phẩm của công ty mang nhãn hiệu 
new Life. Cũng như xứng đáng với 
những giá trị được vinh danh: top 
100 sản phẩm tốt cho gia đình và trẻ 
em, trong đó có các bằng khen từ Bộ 
tài nguyên và Môi trường, Bộ Công 
thương…toàn bộ cán bộ, công nhân 
viên của công ty luôn nỗ lực phấn đấu 
hết mình để cho ra đời nhiều dòng sản 
phẩm đa dạng với những tính năng 
phong phú để đáp ứng niềm tin yêu 
của khách hàng. điều này đã minh 
chứng bằng sự ra đời của dòng sản 
phẩm mới là WPU - 3206 và Ro 68.






