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- Cho thuê kho bãi...

 V Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan  
trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo Công ty  
nhân sự kiện gặp gỡ Doanh nhân ba miền 
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 V Lãnh đạo Công ty nhận Bằng khen và Cúp của Bộ TN&MT 
trao tặng tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 
2011- 2015

trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, với những ý 
tưởng xanh và mục tiêu giữ gìn môi trường xanh - Sạch - 
đẹp, công ty đã tạo được uy tín trên thị trường và thành 

công trong lĩnh vực tái chế phế liệu, thu gom xử lý chất thải công 
nghiệp, chất thải nguy hại,... hoạt động sản xuất kinh doanh của 
công ty không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế chung mà 
còn đóng góp lớn vào công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững.
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PHÁT BIỂu
cỦA THỦ TƯỚNG cHÍNH PHỦ NGuYỄN TẤN DŨNG 

Tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV

sách, pháp luật đã được rà soát, 
bổ sung, không ngừng hoàn 
thiện; tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước từ Trung ương đến 
địa phương tiếp tục được kiện 
toàn, năng lực quản lý được cải 
thiện đáng kể; đầu tư từ ngân 
sách cho bảo vệ môi trường 
đã được quan tâm hơn, tăng 
dần qua từng năm (tổng chi sự 
nghiệp môi trường năm 2015 
là 11.400 tỷ đồng, tăng gần gấp 
đôi so với năm 2010); các công 
cụ, biện pháp quản lý nhà nước 
về tài nguyên môi trường được 
áp dụng và bước đầu phát huy 
hiệu quả; công tác thanh tra, 
kiểm tra bảo vệ môi trường 
tiếp tục được đẩy mạnh, kiên 
quyết xử lý những cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng và đạt chỉ tiêu hàng năm 
do quốc hội đề ra; một số dự 
án xử lý chất thải, khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường 
được đầu tư; tỷ lệ chất thải rắn 

được thu gom tăng qua các 
năm; công tác bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học 
được chú trọng; hợp tác quốc 
tế được đẩy mạnh, tăng thêm 
công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, 
nguồn lực quan trọng để bảo 
vệ môi trường.

Thay mặt Chính phủ, tôi 
biểu dương và đánh giá cao sự 
cố gắng và những kết quả tốt 
đẹp của các đồng chí trong thời 
gian qua.

Thưa quý vị đại biểu và các 
đồng chí,

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, chúng ta cũng cần 
thẳng thắn thấy rõ những hạn 
chế, yếu kém trong công tác 
bảo vệ môi trường, như đã nêu 
trong Báo cáo tổng kết của các 
đồng chí. ô nhiễm, suy thoái 
môi trường vẫn tăng ở một số 
khu vực, gây ảnh hưởng tới 
phát triển kinh tế - xã hội; tài 
nguyên thiên nhiên vẫn còn 

Thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí,
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội 

nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV đánh giá 
những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng 
thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
bảo vệ môi trường 5 năm tới. Tôi đánh giá cao 
việc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội 
nghị quan trọng này. 

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,
Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là 

nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Ngày 
nay, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an 
ninh năng lượng, an ninh nguồn nước… đã trở 
thành những vấn đề toàn cầu, mà không một 
quốc gia nào có thể tự giải quyết được. 

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của bảo vệ 
môi trường, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với vấn đề 
quan trọng này. Hội nghị Trung ương 7, Khóa 
xI đã ban hành Nghị quyết về chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường.

Nhìn lại 5 năm qua, tôi vui mừng nhận 
thấy công tác bảo vệ môi trường đã đạt được 
những kết quả tích cực: hệ thống cơ chế chính 

 V Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên toàn thể
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bị khai thác quá mức, thiếu bền vững; nhiều 
cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 
trường còn chồng chéo, trùng lắp, tính khả 
thi chưa cao, thực thi pháp luật chưa nghiêm; 
đội ngũ cán bộ quản lý môi trường còn thiếu 
về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp 
vụ; chưa phát huy tốt vai trò của cộng đồng, 
của các tổ chức quần chúng trong việc giám 
sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường; 
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày 
càng tinh vi, nghiêm trọng. 

Trong Báo cáo tổng kết có nêu cảnh báo 
của các chuyên gia môi trường quốc tế, trong 
10 năm tới, GDP của Việt Nam có thể tăng 
gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng 
mức, thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 
lần so với hiện nay; thậm chí đến năm 2025 
có thể gấp 4 đến 5 lần; tính trung bình GDP 
cứ tăng 1% thì thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường sẽ làm mất đi 3% GDP. Đây là cảnh 
báo rất cần quan tâm khi trên thực tế vẫn còn 
tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước 
mắt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường bền 
vững lâu dài.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,
Phương hướng nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường trong 5 năm tới đã được nêu khá toàn 
diện trong Báo cáo của các đồng chí, tôi cũng 
đã lắng nghe các ý kiến đóng góp trong Hội 
nghị. Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường 
trong thời gian tới và để bảo vệ môi trường 
trở thành một nội dung quan trọng trong đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát 
triển bền vững, bảo vệ sức khỏe và thể chất 
của giống nòi, tôi lưu ý các đồng chí cần tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan 
trọng sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội Đảng xII sắp tới, các 
Nghị quyết Trung ương, quy định pháp luật 
về bảo vệ môi trường. Hoàn thiện hệ thống 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014; sửa đổi Luật Đa dạng 
sinh học và các luật có liên quan nhằm thực 
hiện tốt hơn công tác bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học.

Hai là, đẩy mạnh truyền thông về ý thức 
trách nhiệm tuân thủ pháp luật, tham gia bảo 
vệ môi trường trong cộng đồng, người dân và 
doanh nghiệp. xây dựng và phát triển xã hội 
văn minh, người dân có lối sống, cách ứng 

xử thân thiện với môi trường. 
Ba là, tiếp tục kiện toàn 

tổ chức bộ máy và tăng cường 
năng lực quản lý của đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là ở các 
địa phương, cấp huyện, xã, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường. 

Bốn là, tăng cường đa 
dạng hóa nguồn vốn đầu tư 
cho bảo vệ môi trường. ưu 
tiên vốn đầu tư phát triển, vốn 
vay, oDa để giải quyết các vấn 
đề môi trường bức xúc, tồn tại 
kéo dài, ảnh hưởng đến đời 
sống, sức khỏe của người dân. 
Huy động hiệu quả nguồn lực 
trong xã hội; khuyến khích xã 
hội hóa, đầu tư theo hình thức 
hợp tác công tư, nhất là về thu 
gom, xử lý chất thải rắn, nước 
thải sinh hoạt tập trung. Sớm 
thành lập các quỹ bảo vệ môi 
trường để có thể chủ động 
nguồn vốn giải quyết các vấn 
đề môi trường.

Năm là, đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ trong ứng 
phó với biến đổi khí hậu, quản 
lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Thúc đẩy đổi mới công 
nghệ sản xuất tiết kiệm năng 
lượng, sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên, phát triển công 
nghiệp “các-bon thấp”. Chú 
trọng nâng cao thành tố môi 
trường trong cơ cấu giá trị của 
hàng hóa, dịch vụ, hình thành 
các sản phẩm “xanh”, dịch vụ 
“xanh” thân thiện với môi 
trường. Hạn chế đầu tư vào 
các ngành, lĩnh vực sản xuất 
gây ô nhiễm, tác động xấu lên 
môi trường. Thận trọng trước 
nguy cơ nước ta trở thành bãi 
thải công nghệ lạc hậu của các 
nước phát triển.

Sáu là, phát huy, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công 

cụ đánh giá môi trường chiến 
lược, cơ sở dữ liệu môi trường 
để dự báo, phòng ngừa các 
nguồn gây ô nhiễm, tác động 
xấu lên môi trường. Đẩy 
mạnh công tác thanh tra, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ 
môi trường, gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Kiểm 
soát chặt nguồn phát sinh, 
việc lưu giữ, vận chuyển và xử 
lý chất thải nguy hại không để 
tái gây ô nhiễm môi trường.

Bảy là, chủ động hợp tác, 
hội nhập quốc tế tranh thủ 
nguồn lực cho công tác bảo 
vệ môi trường. Coi trọng việc 
thực hiện các cam kết quốc 
tế, nỗ lực thực hiện Mục tiêu 
phát triển bền vững (SDGs) 
của Liên hợp quốc phù hợp 
với điều kiện của nước ta. Việt 
Nam là thành viên, đối tác 
có trách nhiệm trong nỗ lực 
chung giải quyết các vấn đề 
môi trường toàn cầu. 

Thưa quý vị đại biểu và các 
đồng chí,

Bảo vệ môi trường là vấn 
đề toàn cầu, đòi hỏi sự chung 
tay của mỗi quốc gia, tổ chức 
và mỗi người dân chúng ta. 
Thay mặt Chính phủ Việt 
Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn và 
mong tiếp tục nhận được sự 
hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn 
nữa của các Cơ quan Liên hợp 
quốc, Ngân hàng Thế giới, các 
quốc gia, các tổ chức và bạn bè 
quốc tế trong thời gian tới đối 
với vấn đề hết sức quan trọng 
này. Việt Nam cũng sẵn sàng 
hợp tác, đóng góp tích cực 
cùng cộng đồng quốc tế để giữ 
gìn môi trường mãi xanh của 
thế giới chúng ta. 

Chúc quý vị đại biểu, các vị 
khách quý và toàn thể các đồng 
chí dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công. 
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Trong hai ngày 29 - 30/9/2015, tại Trung 
tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Hội 
nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV 

do Bộ TN&MT tổ chức. Hội nghị có sự tham 
gia của trên 2.000 đại biểu, là đại diện các Ban 
của Đảng, cơ quan của quốc hội, Văn phòng 
Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ chức chính 
trị - xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo 
Tỉnh ủy, uBND, Sở TN&MT, Chi cục BVMT, 
Ban quản lý Khu công nghiệp của 63 tỉnh/
thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện 
các trường, viện, trung tâm nghiên cứu và 
chuyên gia trong lĩnh vực môi trường; một số 
doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn 
báo chí ở Trung ương và địa phương... Đặc 
biệt, Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ 
đạo.

quán triệt tinh thần của Hội nghị Môi 
trường toàn quốc lần thứ ba (năm 2010), 
cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của 
Đảng và Chính phủ, sự cố gắng của các cấp, 
các ngành, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội 
ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường 
từ Trung ương đến địa phương, sự giúp đỡ 
hiệu quả của bạn bè quốc tế, công tác BVMT 
của nước ta trong những năm qua đã đạt 

được những kết quả đáng ghi 
nhận. Hệ thống chính sách, 
pháp luật về BVMT tiếp tục 
có những bước phát triển 
mới, ngày càng hoàn thiện, 
đồng bộ với thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng và Nhà 
nước ta đang xây dựng. Tổ 
chức chuyên môn về BVMT 
đã được kiện toàn từ Trung 
ương đến địa phương và tại 
các bộ, ngành; hợp tác quốc 
tế về BVMT liên tục được 
tăng cường, mở rộng. Chất 
lượng môi trường ở nhiều địa 
phương đã có những chuyển 
biến tích cực. Bước đầu đã 
kiểm soát, hạn chế về cơ bản 
mức độ gia tăng ô nhiễm, suy 
thoái tài nguyên và suy giảm 
đa dạng sinh học; tiếp tục cải 
thiện chất lượng môi trường 
sống mà Chiến lược BVMT 
quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 đã đề ra.

Tại Phiên toàn thể của 
Hội nghị, các đại biểu đã 

được nghe Báo cáo tổng kết 
công tác BVMT giai đoạn 
2011-2015 và định hướng 
giai đoạn 2016-2015 của Bộ 
TN&MT và các báo cáo tham 
luận của các cơ quan, ban 
ngành của Đảng và Nhà nước 
như: Vai trò lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng trong công tác 
BVMT của Ban Tuyên giáo 
Trung ương; Vai trò giám sát 
của quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp đối với 
công tác BVMT của ủy ban 
KHCN&MT của quốc hội; 
Vai trò và trách nhiệm của 
cộng đồng doanh nghiệp 
đối với công tác BVMT của 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam; Việt Nam 
với vấn đề môi trường toàn 
cầu và hỗ trợ quốc tế đối với 
công tác BVMT Việt Nam 
của World Bank; Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam với Chương 
trình toàn dân tham gia 
BVMT và vấn đề phản biện 
xã hội về môi trường của 

 V Đoàn chủ tịch Phiên toàn thể Hội nghị
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 O Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc 
hội Võ Tuấn Nhân: Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và HĐND các cấp về BVMT đạt được 
nhiều kết quả tích cực

Trong thời gian 
qua, hoạt động 
giám sát của quốc 
hội và HĐND các 
cấp về BVMT đã 
đạt được nhiều kết 
quả tích cực, luôn 
gắn liền với hoạt 
động xây dựng 
và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật 
về BVMT. quốc 
hội đã ban hành 
Luật BVMT, Luật 
TN&MT biển và hải đảo, Luật Thuế BVMT, Luật Tài 
nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học… 
và Chính phủ, các Bộ/ngành đã ban hành các hướng 
dẫn thi hành luật đáp ứng được yêu cầu BVMT trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát 
triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Nội dung 
giám sát trong lĩnh vực môi trường đã tập trung vào 
nhiều vấn đề bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của quốc hội, 
HĐND các cấp vẫn còn một số hạn chế bởi nhiều vấn 
đề về mặt pháp lý cũng như thực tiễn. Việc thiếu các 
chế tài thực hiện các kiến nghị sau hoạt động giám sát 
trong lĩnh vực BVMT sẽ làm cho hiệu quả của giám sát 
chưa cao. Hy vọng, tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới, quốc hội 
sẽ thông qua Luật hoạt động giám sát của quốc hội và 
HĐND, qua đó sẽ bổ sung các điều kiện cần thiết để 
đảm bảo hoạt động giám sát của quốc hội, HĐND các 
cấp có hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước.

 O Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và  
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Khương: 
Nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tích hợp 
BVMT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

. . .Những 
năm gần đây, 
VCCI đã tích 
cực triển khai 
nhiều chương 
trình, dự án 
nhằm khuyến 
khích và hỗ 
trợ các doanh 
nghiệp từng 
bước đưa công 
tác BVMT vào 
hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. qua đó, nâng cao nhận thức 
của doanh nghiệp về tầm quan trọng của BVMT, 
giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng 
lực cạnh tranh thông qua cải thiện hiệu quả sử 
dụng tài nguyên/năng lượng, giảm thiểu tổn thất, 
tăng cường tuần hoàn và tái sử dụng chất thải.

Ngoài ra, thông qua Hội đồng Doanh nghiệp 
vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), 
VCCI đã thúc đẩy thể chế hóa và hỗ trợ các doanh 
nghiệp lập Báo cáo Bền vững (BCBV). Đây là loại 
hình báo cáo phổ biến trên thế giới nhưng vẫn 
còn mới đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. 
Điểm ưu việt của BCBV là trình bày đầy đủ 
thông tin về tất cả hoạt động cũng như tác động 
của một doanh nghiệp về quản trị, kinh tế, xã hội 
và môi trường. Điều dễ nhận thấy, doanh nghiệp 
lập BCBV sẽ bắt buộc phải hành động có trách 
nhiệm hơn đối với môi trường nếu không muốn 
phải đối mặt với các rủi ro về pháp lý và khả năng 
cạnh tranh.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Định 
hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền 
vững ở Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Bài học kinh nghiệm BVMT tại một số tỉnh/
TP tiêu biểu như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng…

Hội nghị đã nghe báo cáo khuyến nghị của 
các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tại 
Hội thảo quản lý nhà nước về BVMT, Hội thảo 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMT. 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, Hội 
nghị đã thảo luận, đề xuất nhiều nội dung 

quan trọng, có ý nghĩa thiết 
thực đối với công tác BVMT 
của đất nước trong tình 
hình mới và nhất trí thông 
qua Thông cáo chung của 
Hội nghị. Trong đó đánh 
giá những kết quả đạt được 
của công tác BVMT trong 5 
năm qua và thẳng thắn chỉ ra 
những tồn tại, hạn chế, từ đó 
xác định phương hướng và 
giải pháp trọng tâm cho công 

tác BVMT 5 năm tới giai đoạn 
2016 - 2020 nhằm phát triển 
bền vững đất nước, đồng thời 
đưa ra một số đề xuất, kiến 
nghị đối với Đảng, quốc hội, 
Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Bộ, ngành và các 
địa phương. Thông cáo chung 
là kết quả tổng hợp trí tuệ, 
tâm huyết, trách nhiệm của 
đông đảo các chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà quản lý, các 
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 O Điều phối viên nhóm Môi trường Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam Anjila Acharya: 
Việt Nam nên tránh nhập khẩu nguồn 
năng lượng nhiều các bon

...Trong quá trình 
phát triển của Việt 
Nam, phần lớn người 
dân sống dựa vào việc 
khai thác các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 
Trong bối cảnh có 
những rủi ro thiên 
tai, Việt Nam nên 
tránh phụ thuộc vào 
những nguồn năng 
lượng nhập khẩu gây ô 
nhiễm môi trường cao. 
Khi Việt Nam hướng 
tới nền kinh tế xanh 

thì vai trò của Bộ TN&MT trở nên đặc biệt quan trọng 
nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngân hàng Thế giới (WB) là đối tác hợp tác chặt chẽ 
với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như môi 
trường, biến đổi khí hậu... Trong 20 năm qua, WB đã 
hợp tác với Bộ TN&MT trong việc kiện toàn quản lý tài 
nguyên thiên nhiên và BVMT. WB đánh giá cao những 
kết quả đã đạt được của Việt Nam trong công tác BVMT 
thời gian qua và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong thời 
gian tới. 

Việt Nam cần ưu tiên cho các chính sách về BVMT; 
thúc đẩy tăng trưởng xanh; nâng cao năng lực quản lý, 
khả năng thực thi pháp luật về BVMT; tạo điều kiện cho 
các nhà đầu tư tư nhân, thu hút các nguồn vốn từ các nhà 
đầu tư; thúc đẩy biện pháp quản lý tổng hợp các nguồn tài 
nguyên…

 O Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng  
Huỳnh Thị Liễu Hoa: Sự đồng thuận của 
người dân là nguồn lực thúc đẩy  
công tác BVMT

...Với “Phương châm lấy phòng ngừa 
là chính”, Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã từ chối 
nhiều dự án lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến 
môi trường và sức khỏe nhân dân. 

Trong thời gian qua, nhận thức của 
người dân Đà Nẵng về môi trường đã có 
những chuyển biến rõ nét. Người dân không 
còn thờ ơ với những hành vi sai phạm về 
môi trường, mà cùng hành động để góp sức 
BVMT. Chính sự đồng thuận của người dân 
là nguồn lực tham gia và ủng hộ tích cực 
các hoạt động như: Phong trào Ngày Chủ 
nhật xanh - Sạch - Đẹp, Đề án “Thu gom 
rác theo giờ”; quy định BVMT đối với các 
lô đất trống; Kế hoạch ứng phó sự cố môi 
trường sau bão, lũ…

doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng đối 
với các vấn đề đặt ra của công tác BVMT nước ta trong thời 
gian tới. Bộ TN&MT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ 
đạo các Bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa trong kế hoạch 
BVMT hàng năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh 
quang nhấn mạnh, giai đoạn 2016 - 2020 có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, quyết định việc hoàn thành mục tiêu xây dựng 
nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiệm vụ của công tác BVMT 
đặt ra trong giai đoạn này là rất lớn đòi hỏi chúng ta phải tiếp 
tục có sự chung sức, chung lòng, cùng nhau quyết tâm, nỗ lực 
và sáng tạo hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
để đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra. 

Để môi trường thực sự là một trong 3 trụ 
cột của phát triển bền vững, Bộ trưởng đề nghị 
các Bộ, ngành, uBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung quán triệt và tổ 
chức triển khai một cách nghiêm túc các ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng cũng như đề xuất, kiến nghị của Hội nghị 
đã được thông qua trong bản Thông cáo chung, 
trong đó chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng: 
Khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014, 
bảo đảm các quy định của Luật được triển khai 
nghiêm túc, có hiệu quả trong thực tiễn. Tổ chức 

(Xem tiếp trang 11)
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Luật BVMT năm 2014, trong 
đó chú trọng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác 
thẩm định báo cáo ĐTM để 
giảm thiểu các tác động tiêu 
cực đến môi trường của các 
dự án đầu tư; Kiến nghị với 

Chính phủ ra Nghị quyết 
về bảo tồn ĐDSH trong giai 
đoạn công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và chịu ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu 
toàn cầu. 
 giáng hương

Tham dự Hội thảo có đông đảo các 
chuyên gia trong lĩnh vực môi trường 
và các lĩnh vực khác có liên quan 

đến từ các Bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, 
trường đại học, tổ chức chính trị - xã hội, 
doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí 
trong nước và quốc tế. 

Mục tiêu Hội thảo nhằm thống nhất 
nhận thức về những vấn đề môi trường lớn 
đặt ra đối với đất nước ta, xác định các nhiệm 
vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp đột phá 
nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về BVMT trong giai đoạn 2016 - 2020, đồng 
thời tạo lập diễn đàn chung để các nhà quản 
lý các cấp, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, 
đánh giá về các vấn đề môi trường, các nhiệm 
vụ và giải pháp trong BVMT ở Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào 2 chủ đề: “Môi 
trường Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và 
định hướng giải quyết” và “Tăng cường quản 
lý nhà nước về BVMT” với các nội dung 
chính: Phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn 
gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; 
quản lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện chất lượng môi trường; bảo tồn ĐDSH 
và ứng phó với các vấn đề môi trường toàn 
cầu của Việt Nam; Hoàn thiện thể chế, pháp 
luật và huy động nguồn lực để BVMT; 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.

Tại Hội thảo đã có 26 báo cáo tham luận 
được trình bày và các đại biểu đã trao đổi, 
thảo luận cùng đi đến thống nhất đề xuất việc 
tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy 
phạm pháp luật về BVMT và ĐDSH; Tăng 
cường công tác thanh tra và kiểm tra việc 
thực hiện pháp luật về BVMT; ưu tiên tăng 
phân bổ ngân sách từ nguồn vốn đầu tư phát 
triển cho BVMT; Tăng cường vai trò của cơ 
quan quản lý môi trường các cấp, đẩy mạnh 
hoạt động giám sát việc quản lý, sử dụng kinh 
phí chi sự nghiệp môi trường một cách hiệu 
quả, đảm bảo chi đúng nội dung và chi đủ 
kinh phí theo quy định; Đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền bằng các hình thức phù 
hợp, phát huy vai trò của các kênh thông tin 
đại chúng để thay đổi nhận thức, hành vi về 
BVMT; Thực hiện đề án tăng cường năng 
lực về công tác ĐMC, ĐTM theo tinh thần 

 O Ông Lương Văn Ngự 
- Phó Giám đốc Sở TN&MT 
Lâm Đồng: Cần giải pháp 
đồng bộ trong việc phân 
công, phân cấp và phân 
bổ ngân sách trong lĩnh 
vực môi trường

Trong công tác quản lý 
nhà nước về môi trường, 
hiện nay có sự chồng 
chéo, phân công không 
rõ ràng cả ở Trung ương 
lẫn địa phương, ngành 
này quy hoạch ngành 
khác làm, dẫn đến không 
thống nhất, đồng bộ từ 
trên xuống dưới, gây khó 
khăn trong việc giải quyết 
những vấn đề về môi 
trường. Tiếp theo là vấn 
đề phân bổ ngân sách hiện 
nay thiếu tập trung, nguồn 
lực bị phân tán, do đó, việc 
triển khai công tác BVMT 
gặp nhiều khó khăn. Nếu 
không có một giải pháp 
đồng bộ trong việc phân 
công, phân cấp nhiệm vụ 
quản lý và phân bổ ngân 
sách thì không thể thực 

hiện hiệu quả trụ cột “Môi 
trường” trong tổng thể 
phát triển bền vững. 

 O Ông Trần Hoàn - Viện 
Nghiên cứu Thương mại (Bộ 
Công Thương): Chuyển đổi 
tư duy quản lý từ Trung 
ương sang địa phương 

Công tác quản lý nhà 
nước về môi trường hiện 
nay còn gặp nhiều khó 
khăn do tập trung nhiều 
ở Trung ương. Trong khi 
vấn đề môi trường lại phát 
sinh ở địa phương. Do vậy, 
cần phải thay đổi tư duy về 
mô hình quản lý từ Trung 
ương sang địa phương, tức 
là các địa phương phải chủ 
động, phải được trao quyền 
để thực hiện quản lý. Ngoài 
ra, chúng ta cần nhìn nhận 
dịch vụ môi trường, tái chế 
rác thải là một ngành kinh 
tế mới, mang lại nhiều cơ 
hội để phát triển đất nước 
và cần tăng cường tuyên 
truyền về lĩnh vực này để 
các doanh nghiệp và cộng 
đồng hiểu để thực hiện. 
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Hội thảo Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) trong lĩnh vực BVMT 
được tổ chức với sự tham gia của 

trên 350 nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu 
đại diện cho các Bộ/ngành, địa phương, các 
Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, các tổ 
chức nghiên cứu, phát triển KH&CN lĩnh 
vực BVMT trong cả nước và một số tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam. 

Có 26 báo cáo tham luận được trình bày 
tại Hội thảo, tập trung vào 3 chủ đề trọng 
tâm là KH&CN phục vụ công tác bảo vệ 
thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH; Nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ trong dự 
báo, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi 
trường (ôNMT); Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và phát triển công nghệ trong cải tạo, 
phục hồi và xử lý ôNMT. 

Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đã 
thống nhất một số định hướng hoạt động 
KH&CN lĩnh vực môi trường thời gian 
tới với các nội dung cụ thể như: Tiếp tục 
nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học để 
hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật 
và cơ chế, chính sách phục vụ quản lý và 
BVMT; Triển khai nghiên cứu, ứng dụng 
các công nghệ, mô hình dự báo, giám sát, 
cảnh báo sớm diễn biến chất lượng môi 
trường phục vụ công tác quản lý và BVMT; 
Phát triển và hoàn thiện các giải pháp công 
nghệ, kỹ thuật phù hợp điều kiện Việt Nam 
trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm; Nghiên 
cứu, đề xuất các công cụ, mô hình quản lý 
mới trong quản lý và BVMT và bảo tồn, sử 
dụng bền vững ĐDSH; Tăng cường năng 
lực nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ trong lĩnh vực môi trường. 

Để thúc đẩy hoạt động KH&CN lĩnh 
vực môi trường, Hội thảo cũng đã đưa ra 
một số giải pháp trọng tâm như từng bước 
tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực môi trường; Tăng cường sự hợp tác chặt 
chẽ giữa các cơ quan quản lý với các viện, 
trung tâm nghiên cứu, trường đại học và 
các địa phương...; Phát triển nguồn nhân 
lực KH&CN trong lĩnh vực công nghệ môi 
trường; Tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT; Phát triển 
thị trường công nghệ môi trường và ngành 
công nghiệp môi trường.  C. LoAn

 O GS.TS.NGND Đặng 
Kim Chi - Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam 

Tất cả các báo cáo tham 
luận tại Hội thảo Khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực 
BVMT đã góp phần cung cấp 
lý luận khoa học và thực tiễn 
để xây dựng triển khai các 
mô hình, giải pháp quản lý 
và BVMT; Nhiều giải pháp, 
mô hình BVMT có tính đặc 
thù theo vùng địa lý, miền đã 
được nghiên cứu, đề xuất và 
triển khai áp dụng tại các khu 
vực làng nghề, nông thôn; 
khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp; lưu vực sông. Trong 
đó, vấn đề ô nhiễm tại các 
làng nghề hiện nay là vấn đề 
đáng lo ngại, ảnh hưởng đến 
quá trình phát triển bền vững 
tại khu vực nông thôn hiện 
nay. Tại Hội thảo có một báo 
cáo nghiên cứu đề xuất giải 
pháp kiểm soát ngăn ngừa ô 
nhiễm tích hợp phù hợp một 
số làng nghề ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. Đây là 
mô hình khắc phục ô nhiễm 
làng nghề rất khả thi, tuy 
nhiên các báo cáo nghiên cứu 
về làng nghề tại Hội thảo còn 
ít, chưa mang tính đại diện 
cho từng địa phương, vùng 
miền trong cả nước...

 O ThS. Nguyễn Hoàng 
Ánh- Phó Cục trưởng Cục 
Kiểm soát ô nhiễm 

Những thành tựu nghiên 
cứu khoa học và phát triển 
công nghệ trong dự báo, 
phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường (ôNMT) 
rất có ý nghĩa và đáng được 
ghi nhận, góp phần đắc lực 
trong việc thực thi các công 
cụ pháp luật nhằm tháo gỡ, 
giải quyết bài toán ôNMT. 
Bên cạnh đó, mặt bằng của 
việc nghiên cứu khoa học 
và ứng dụng công nghệ còn 
chưa đồng đều; nhiều nghiên 
cứu chưa phát huy được hiệu 
quả, chưa đi đến tận cùng; 
sự liên kết giữa các nhà khoa 
học và nhà quản lý còn nhiều 
hạn chế; thiếu thông tin về 
khoa học và công nghệ. Vì 
vậy cần có diễn đàn nhằm 
chia sẻ thông tin về việc ứng 
dụng khoa học và công nghệ 
trong dự báo, phòng ngừa và 
kiểm soát ôNMT; các nhà 
khoa học có những đề xuất 
tổng quan gửi cơ quan quản 
lý để tổng hợp nhằm hỗ trợ 
và định hướng trong việc ứng 
dụng khoa học và công nghệ 
trong dự báo, phòng ngừa và 
kiểm soát ôNMT.
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dựng và phát triển đất nước. 
Thời gian tới, các cấp, các 
ngành cần đẩy mạnh tuyên 
truyền, nhân rộng phong 
trào thi đua và những tấm 
gương điển hình tiên tiến 

về BVMT trong toàn xã hội 
với nhiều hình thức, hướng 
tới mục tiêu thực hiện thắng 
lợi các Nghị quyết của Đảng, 
Nhà nước về BVMT, chủ 
động ứng phó với BĐKH, 
tăng cường quản lý tài 
nguyên và BVMT. Mỗi cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người lao động của ngành 
cũng như người dân cần tiếp 
tục thấm nhuần tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi 
đua ái quốc - càng khó khăn 
thì càng phải thi đua; quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về thi đua - 
khen thưởng trên cơ sở phát 
huy những ưu điểm, thành 
tích, kết quả đạt được, đồng 
thời khắc phục những hạn 
chế, thiếu sót, nhất là bệnh 
thành tích, lãng phí để phong 
trào thi đua - khen thưởng 
trong toàn ngành ngày càng 
thiết thực và hiệu quả. 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu 
tại buổi Lễ

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Nguyễn Minh Quang trao Bằng khen và Cúp tuyên dương cho các tập thể, 
cộng đồng tiên tiến về BVMT giai đoạn 2011 - 2015

LỄ TuYêN DƯơNG cÁc đIỂN HìNH TIêN TIếN VỀ BảO VỆ MÔI TRƯỜNG 
GIAI đOạN 2011 - 2015

Tham dự Lễ tuyên dương có Phó Thủ 
tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh 

quang; Các Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Nguyễn 
Thị Phương Hoa; Đại diện Lãnh đạo các Bộ, 
ban, ngành; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và 
Sở TN&MT các tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ TN&MT phối hợp với ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, 
ngành và địa phương phát động phong trào 
thi đua điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 
2011 - 2015, thu hút sự tham gia của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước. 

Trên cơ sở 238 hồ sơ nhận được, sau hơn 
1 tháng làm việc nghiêm túc qua nhiều vòng 
xét chọn, Hội đồng xét chọn đã thống nhất lựa 
chọn 50 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác BVMT giai đoạn 2011 - 
2015. Ngày 11/9/2015, Bộ trưởng Bộ TN&MT 
đã ký quyết định số 2330/qĐ-BTNMT công 
nhận thành tích của 50 tập thể và 20 cá nhân 
để trao giải. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và 
đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của 
toàn ngành môi trường vào quá trình xây 
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 V Các đại biểu tham quan Triển lãm

 V Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham quan 
Triển lãm quốc tế về BVMT

Tham gia Triển lãm có 
30 tổ chức, đơn vị, với 
50 gian trưng bày của 

các Bộ, ngành, địa phương 
và các doanh nghiệp tiêu 
biểu. Điểm nhấn của Triển 
lãm năm nay là có sự tham 
gia của 10 tổ chức và doanh 

nghiệp nước ngoài (2 tổ chức 
quốc tế; 4 doanh nghiệp của 
Nhật Bản; 1 doanh nghiệp 
Hàn quốc; 1 doanh nghiệp 
Trung quốc). Các doanh 
nghiệp đã mang đến nhiều 
tài liệu, ấn phẩm, hình ảnh 
giới thiệu về các giải pháp, 

TRIỂN LãM QuỐc Tế VỀ MÔI TRƯỜNG
thiết bị môi trường, mô hình công nghệ xử lý ô 
nhiễm môi trường tiên tiến, hiện đại như: Nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp; công 
nghệ đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày; lò đốt chất 
thải rắn sinh hoạt; xe đạp điện green energy... Đặc 
biệt, có nhiều khách quốc tế tới Triển lãm quan 
tâm tới những sản phẩm và giải pháp công nghệ 
BVMT của Việt Nam, trong đó có Kỹ thuật xây 
dựng sàn rỗng C-DECK, móng phễu Top-Base gia 
cố nền móng công trình của Công ty Vitec; mô 
hình thu gom váng dầu thải, hệ thống xử lý nước 
thải làng nghề… của Công ty SoS Môi trường… 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm 
ghi nhận những kết quả đạt được trong công 
tác BVMT của các Bộ, ngành, địa phương, các 
doanh nghiệp và toàn xã hội. Triển lãm cũng 
tạo cơ hội giao lưu giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước và doanh nghiệp trong công tác BVMT; 
đồng thời giới thiệu các đề án, giải pháp công 
nghệ, sản phẩm tiêu biểu phản ánh sinh động 
những thành tựu trong công tác BVMT Việt 
Nam thời gian qua.

Tại Triển lãm, Tổng cục Môi trường cũng 
đã giới thiệu những thành tựu đạt được trong 5 
năm qua về công tác xây dựng và triển khai hệ 
thống chính sách, pháp luật về môi trường và đa 
dạng sinh học; các hoạt động quản lý nhà nước 
về BVMT; các ấn phẩm, tài liệu truyền thông 
phục vụ công tác BVMT; các thiết bị quan trắc, 
phân tích, giám sát chất lượng môi trường, các 
sản phẩm thân thiện môi trường... 
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 V Ký kết thỏa thuận hợp tác “Vì Môi trường Việt Nam xanh”

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào các nội 
dung: Giáo dục nâng cao nhận thức về 
BVMT tại Việt Nam thông qua các cuộc 

thi, giáo dục ngoại khóa dành cho giới trẻ; hỗ trợ 
thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến 
khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những 
đóng góp tích cực trong công tác BVMT; chú 
trọng đầu tư cho hoạt động, sự kiện, ngày lễ các 
cuộc thi về môi trường tại Việt Nam; tổ chức và 
thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu và 
ngăn chặn ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Theo bản ký kết, trong 3 năm đầu thực hiện, 
Chương trình “Vì Môi trường Việt Nam xanh” 
bao gồm các hoạt động chính như: Phối hợp 
tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo xanh”; phối hợp 
và thực hiện một số chương trình truyền hình 
“Giáo dục môi trường” cho đối tượng học sinh, 
sinh viên trên Truyền hình; phối hợp tổ chức 
Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho 
thế giới sạch hơn và các sự kiện về môi trường 
cấp quốc gia khác.

TổNG cục MÔI TRƯỜNG Ký THỏA THuậN HợP TÁc “Vì MÔI TRƯỜNG 
VIỆT NAM XANH” VỚI cÔNG TY FRIESLANDcAMPINA VIỆT NAM

Thông qua việc ký kết, hai 
bên mong muốn cùng nhau 
thực hiện các chương trình 
bền vững, làm giảm các tác 
động tiêu cực đến môi trường 
trên diện rộng, đồng thời đem 

lại lợi ích kinh tế, tăng tính 
cạnh trạnh cho tất cả và cho 
từng thành phần trong cộng 
đồng. 
 bùi hằng - Vũ nhung

tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật 
Đa dạng sinh học năm 2008, làm cơ 
sở tham mưu với Chính phủ báo 
cáo quốc hội cho phép sửa đổi một 
cách căn bản, toàn diện đạo luật này 
cũng như điều chỉnh một số đạo luật 
khác có liên quan nhằm bảo đảm 
tính đồng bộ, thống nhất của công 
tác bảo tồn đa dạng sinh học; Tăng 
cường năng lực quản lý nhà nước về 
BVMT cho ngành tài nguyên và môi 
trường, nhất là các địa phương, cấp 
huyện, cấp xã; tăng cường năng lực 
điều phối, thống nhất quản lý nhà 
nước về môi trường trên phạm vi cả 
nước của hệ thống cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường; ưu tiên bố 
trí nguồn lực của Bộ, ngành và địa 
phương mình cho công tác BVMT 
phù hợp với tốc độ phát triển của 
nền kinh tế; nghiên cứu xây dựng cơ 
chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa 

hoạt động BVMT; Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra về BVMT, đặc 
biệt đối với các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; kiên 
quyết xử lý các hành vi vi phạm, tạo 
sức răn đe buộc các cơ sở phải thay 
đổi nhận thức và ý thức trách nhiệm 
đối với công tác BVMT; Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục lên một tầm cao mới bằng nhiều 
hình thức khác nhau nhằm nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của người dân, 
doanh nghiệp, nhà quản lý và toàn 
xã hội đối với công tác BVMT, khắc 
phục và loại bỏ tư tưởng coi trọng 
tăng trưởng ngắn hạn, xem nhẹ việc 
duy trì, BVMT. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động 
Hội nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ IV đã diễn ra nhiều sự kiện 
quan trong: Hội thảo quản lý nhà 
nước về BVMT; Hội thảo KH&CN 

trong lĩnh vực BVMT; Lễ Tuyên 
dương các điển hình tiên tiến về 
BVMT giai đoạn 2011 - 2015; Triển 
lãm quốc tế về môi trường; Ký thỏa 
thuận hợp tác “Vì môi trường Việt 
Nam xanh”…

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

QuÁN TRIỆT Sâu Sắc QuAN đIỂM, cHỦ TRƯơNG cỦA đảNG...

(Tiếp theo trang 6)
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CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Báo cáo tóm tắt của Bộ TN&MT trình bày tại Phiên toàn thể Hội nghị)

phẦn i: CÔng táC bVMt  
giAi đoạn 2011 - 2015

Trong những năm qua, cùng với sự 
phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã 
hội, công tác BVMT luôn được Đảng, 
Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm chỉ 
đạo và đạt được những kết quả nổi bật, 
thể hiện qua các chỉ thị, nghị quyết quan 
trọng về BVMT và ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) như: Nghị quyết số 41-
Nq/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính 
trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa 
(HĐH) đất nước, 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 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 cùng 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...

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết 
quả đã đạt được trong công tác BVMT 
giai đoạn 2011 - 2015, xác định những 
tồn tại, khó khăn, đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho công 
BVMT của Việt Nam trong giai đoạn 
2016 - 2020, Bộ TN&MT đã tổ chức 
thành công Hội nghị Môi trường toàn 
quốc lần thứ 4 và các sự kiện liên quan 
như là một minh chứng sinh động khẳng 
định sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của 
Chính phủ, cùng sự nỗ lực quyết tâm 
của lãnh đạo Bộ và đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động ngành 
môi trường, vì sự nghiệp phát triển bền 
vững đất nước.

KẾt QuẢ đạt đưỢC
hoàn thiện thể chế, chính 

sách pháp luật về bVMt và 
huy động nguồn lực bVMt 

Trong giai đoạn 2011 - 
2015, hệ thống pháp luật về 
BVMT đã có những bước phát 
triển mới với việc quốc hội 
thông qua Luật BVMT năm 
2014, sửa đổi và thay thế Luật 
BVMT năm 2005, gồm nhiều 
quy định mới, đề cập những 
vấn đề nóng đang đặt ra trong 
công tác BVMT như: Ứng 
phó với BĐKH; xây dựng quy 
hoạch môi trường; Bổ sung 
quy định nội dung quản lý nhà 
nước về BVMT, cụ thể hóa 
quyền hạn và nghĩa vụ của 
các tổ chức xã hội, xã hội nghề 
nghiệp và cộng đồng dân cư 
trong BVMT... Ngay sau khi 
Luật BVMT năm 2014 được 
thông qua, Bộ TN&MT đã 
phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan xây dựng, trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành 8 văn bản quy 
định chi tiết hướng dẫn, thi 
hành Luật, cùng với đó là sửa 
đổi và hoàn chỉnh hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường, 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện 
toàn tổ chức, bộ máy cơ quan 
quản lý nhà nước về BVMT, 
hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ và bổ sung đội ngũ cán bộ. 
Đến nay, Tổng cục Môi trường 
có 18 đơn vị trực thuộc, bao 
gồm 5 đơn vị tổng hợp, 7 cục 
chức năng, 6 đơn vị sự nghiệp; 
62/63 địa phương đã thành 
lập Chi cục BVMT (riêng tỉnh 
Kon Tum chưa thành lập), với 
khoảng 15.578 cán bộ, công 
chức, viên chức trong toàn 
ngành. Công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực cho 

 V Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài  
trình bày Báo cáo của Bộ TN&MT tại Phiên toàn thể
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đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành 
cũng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu quản lý 
từ Trung ương đến địa phương. Hiện tại, Bộ 
TN&MT đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 
ngành và địa phương xây dựng Đề án “Kiện 
toàn tổ chức bộ máy BVMT từ Trung ương đến 
địa phương” và Đề án “Tăng cường năng lực 
đội ngũ cán bộ quản lý môi trường, ưu tiên cấp 
quận, huyện, phường, xã” để trình Thủ tướng 
Chính phủ cuối năm 2015.

Với quan điểm “Đầu tư BVMT là đầu tư 
phát triển”, trong những năm qua, đầu tư cho 
BVMT đã có những chuyển biến tích cực, công 
tác chi thường xuyên cho sự nghiệp BVMT 
được tăng dần hàng năm, kinh phí đầu tư phát 
triển cho công tác BVMT cũng được quan tâm 
bố trí hơn so với giai đoạn 2006 - 2010. Bên 
cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, 
việc huy động vốn hỗ trợ, vốn vay của các quốc 
gia, tổ chức quốc tế cho công tác BVMT ở Việt 
Nam cũng được tăng cường, góp phần quan 
trọng cho đầu tư công trình xử lý môi trường ở 
các địa phương. Đồng thời, Chính phủ đã ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, 
thúc đẩy nguồn vốn xã hội hóa cho công tác 
BVMT, huy động nguồn đầu tư từ các thành 
phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân và 
bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ môi 
trường ngoài công ích. 

Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ về BVMT cũng 
được tăng cường triển khai trong thời gian này, 
với nhiều chương trình khoa học công nghệ 
cấp quốc gia, cấp Bộ, góp phần thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực BVMT. Ngoài 
ra, ngành môi trường cũng tiếp tục quan tâm 
thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các nước, tổ 
chức quốc tế thông qua việc tham gia 20 điều 
ước quốc tế về môi trường và thực hiện 30 dự 
án quốc tế trong lĩnh vực môi trường, với tổng 
kinh phí lên tới 755 triệu uSD. 

phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô 
nhiễm, tác động xấu lên môi trường

 Từ năm 2011 - 2015, công tác đánh giá môi 
trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) đã được thực hiện nền 
nếp, chú trọng nâng cao chất lượng, góp phần 
phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu các tác động 
xấu đến môi trường. Nội dung, quy trình, thủ 
tục thẩm định ĐMC, ĐTM được quy định rõ 
ràng, minh bạch hơn theo hướng cải cách hành 
chính nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chất lượng 
của công tác thẩm định. Theo số liệu thống kê, 

trong giai đoạn này, có 106 dự 
án chiến lược, quy hoạch đã 
thực hiện ĐMC, hơn 9.000 dự 
án đầu tư đã thực hiện báo cáo 
ĐTM và 1.447 dự án được cấp 
giấy xác nhận hoàn thành công 
trình BVMT trong tổng số 
2.065 hồ sơ tiếp nhận. Thông 
qua công tác ĐMC, ĐTM, hầu 
hết các dự án đầu tư đã được 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung các 
biện pháp giảm thiểu tác động 
đến môi trường. Nhiều dự án 
đã bị từ chối cấp phép đầu tư 
vì không đáp ứng được các 
yêu cầu về BVMT. 

Hoạt động kiểm soát, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường 
tại các KCN cũng có nhiều 
chuyển biến tích cực. Tính 
đến cuối năm 2014, trong tổng 
số 209 KCN đang hoạt động 
trên cả nước có 165 KCN có 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung, 24 KCN đang xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. Việc xử lý chất thải rắn 
(CTr) và khí thải tại các KCN 
cũng được cải thiện. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMT cho các doanh 
nghiệp trong KCN đã được 
quan tâm nhiều hơn. Đến nay, 
73% tổng số địa phương trong 
cả nước đã ban hành quy chế 
phối hợp quản lý môi trường 
KCN giữa Ban quản lý các 
KCN và cơ quan quản lý môi 
trường địa phương, góp phần 
củng cố, cải thiện chất lượng 
quản lý môi trường KCN trên 
địa bàn.

Tình trạng cấp phép khai 
thác khoáng sản “tràn lan” tại 
một số địa phương đã được 
khắc phục. Công tác BVMT 
lưu vực sông (LVS) đã có 
những bước tiến đáng kể, bên 
cạnh việc chủ động, tích cực 
phối hợp với các địa phương 
hoàn thiện thể chế, chính sách 
về BVMT LVS, Bộ TN&MT 
cũng tăng cường thanh tra, 

kiểm tra, xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng (ôNMTNT); 
thực hiện nghiêm các quy 
định cấp phép xả thải vào 
nguồn nước, thẩm định báo 
cáo ĐTM; tiến hành quan trắc 
môi trường, điều tra, thống kê 
nguồn thải; xác định các điểm 
nóng về môi trường; tiến hành 
phân vùng môi trường... 

Đối với làng nghề, công 
tác BVMT cũng có nhiều 
chuyển biến và đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. 
Đến nay, đã có 21/63 tỉnh, 
TP ban hành quyết định phê 
duyệt kế hoạch triển khai Đề 
án tổng thể BVMT làng nghề 
đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030; 32/63 tỉnh, TP 
ban hành quy chế, quy định về 
BVMT.

Bên cạnh đó, công tác rà 
soát, đánh giá, phân loại, lập 
danh mục và tổ chức thực 
hiện xử lý triệt để các cơ sở 
gây ôNMTNT đã được triển 
khai quyết liệt, hiệu quả. Tính 
đến nay, có 392/439 cơ sở gây 
ôNMTNT theo quyết định 
số 64/2003/qĐ-TTg đã hoàn 
thành các biện pháp xử lý ô 
nhiễm triệt để; 140/184 cơ sở 
gây ôNMTNT theo quyết 
định số 1788/qĐ-TTg đã cơ 
bản hoàn thành biện pháp xử 
lý triệt để. 

Thực hiện các quy định 
về kiểm soát hoạt động nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất, Bộ TN&MT và Bộ 
Công Thương đã phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan hải quan, 
Sở TN&MT các tỉnh, TP theo 
dõi, cập nhật thường xuyên 
tình hình nhập khẩu, sử dụng 
phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất; kiểm tra việc chấp hành 
quy định pháp luật về BVMT, 
phát hiện và xử lý đối với các 
trường hợp vi phạm; tập trung 
xử lý dứt điểm các container 
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phế liệu, rác thải không đáp ứng yêu cầu về 
BVMT đang tồn đọng tại các cảng biển. Theo 
báo cáo của Bộ Tài chính, hiện chỉ còn 5.411 
container hàng tồn đọng tại các cảng biển, chủ 
yếu là hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, lốp 
cao su đã qua sử dụng (2.505 container) và 
hàng tạp hóa khác (1.952 container).

Trong công tác quản lý chất thải nguy hại 
(CTNH), CTNH được kiểm soát chặt chẽ ngay 
từ nguồn phát sinh thông qua công tác cấp sổ 
đăng ký chủ nguồn thải CTNH, hoạt động thu 
gom, vận chuyển, xử lý cũng được kiểm soát 
có hiệu quả thông qua việc cấp phép hành 
nghề quản lý CTNH, quản lý chứng từ CTNH. 
Thống kê cho thấy, tổng lượng CTNH phát 
sinh trên toàn quốc hiện nay khoảng 800 nghìn 
tấn/năm, khối lượng được thu gom, xử lý ngày 
càng tăng qua từng năm, cụ thể trong năm 2012 
là 165.624 tấn, năm 2013 là 186.657 tấn, năm 
2014 là 320.275 tấn.

Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bVMt 
cho doanh nghiệp, cộng đồng

Nhiều năm qua, công tác thanh tra, kiểm 
tra về BVMT đã trở thành hoạt động thường 
xuyên của cơ quan quản lý về môi trường các 

cấp, góp phần phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời các hành 
vi vi phạm; làm thay đổi nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của 
tổ chức, cá nhân đối với công 
tác BVMT. Trong giai đoạn 
2011 - 2015, Bộ TN&MT đã 
chủ trì thực hiện thanh tra, 
kiểm tra trách nhiệm của 
uBND cấp tỉnh về BVMT tại 
23 tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương; phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương tổ chức 
thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật BVMT đối với 
2.945 cơ sở, KCN, cụm công 
nghiệp (CCN) trên cả nước. 
Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm 
trọng về BVMT đã được xử lý 
và đưa tin trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, tạo 
sức ép có tính răn đe đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
dịch vụ. 

Trong 5 năm qua, công 
tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về BVMT cho các 
cấp, ngành, tổ chức chính trị 
- xã hội, cộng đồng đã được 
tăng cường. Nhiều hoạt động, 
phong trào tuyên truyền, giáo 
dục được tổ chức, phát động 
đem lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần nâng cao nhận thức 
và thay đổi hành vi về BVMT 
của các tổ chức, cá nhân, hộ 
gia đình ở các địa bàn dân cư. 
Bên cạnh đó, ý thức chấp hành 
quy định pháp luật về BVMT 
của các doanh nghiệp được 
nâng lên rõ rệt, từ chỗ doanh 
nghiệp vi phạm nhóm hành 
vi về quản lý CTNH; tự ý điều 
chỉnh, thay đổi thiết kế, công 
nghệ của công trình xử lý chất 
thải nhằm xả trộm chất thải 
ra môi trường… thì đến nay, 
các nhóm hành vi này đã giảm 
đáng kể, chỉ còn tập trung vào 
các nhóm hành vi vi phạm thủ 
tục hành chính về BVMT. 

Thu gom, xử lý nước thải 

 V Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là 1 trong 6 khu 
Ramsar của Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2015 
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đô thị, CtR sinh hoạt; Khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện chất lượng môi trường 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các tỉnh, TP 
cũng đã chủ động triển khai các dự án cải tạo, 
nạo vét, khai thông dòng chảy và vệ sinh môi 
trường nước, nâng cấp các hệ thống bơm tiêu 
thoát nước, xử lý nước thải; huy động nguồn 
vốn oDa và vốn vay ưu đãi để thực hiện 51 
chương trình, dự án cải tạo, xử lý nước thải 
đô thị, với tổng kinh phí hơn 1.160 triệu uSD. 
Nhiều dự án thu gom, tái chế CTr sinh hoạt 
đã được các Bộ, ngành, địa phương và cộng 
đồng, doanh nghiệp chung tay góp sức thực 
hiện thông qua các quy hoạch, chương trình 
lớn như quy hoạch xây dựng khu xử lý CTr 3 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung 
và phía Nam đến năm 2020; Chiến lược quốc 
gia về quản lý tổng hợp CTr đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình đầu 
tư xử lý CTr giai đoạn 2011 - 2020…

Ngoài ra, Bộ TN&MT đã phối hợp với 
các địa phương rà soát, thực hiện 53 dự án 
di dời, cải tạo phục hồi môi trường, xử lý ô 
nhiễm nước rỉ rác; Triển khai các dự án xây 
dựng 7 khu xử lý CTr liên tỉnh theo quy 
hoạch xây dựng khu xử lý CTr 3 vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía 
Nam đến năm 2020, với tổng kinh phí là 
9.683 tỷ đồng... Đặc biệt, trong giai đoạn này, 
đã có gần 20 chương trình, dự án thu gom, xử 
lý CTr tại các địa phương được thực hiện từ 
nguồn vốn oDa và vốn vay ưu đãi. 

Cùng với việc xử lý các vùng đất bị ô 
nhiễm dioxin, trong thời gian qua, công tác 
cải tạo, phục hồi các vùng đất bị ô nhiễm tồn 
lưu đã được triển khai tích cực thông qua 
Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) 
tồn lưu gây ra trên phạm vi cả nước, với 
hơn 60 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất 
BVTV được xử lý hoàn toàn; 400 khu vực 
bị ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu được 
phát hiện và kiểm soát chặt chẽ. Phần lớn 
các cơ sở y tế tuyến Trung ương, tỉnh, các 
bãi rác, kho thuốc BVTV, thuốc trừ sâu gây 
ôNMTNT đã và đang được đầu tư từ nguồn 
vốn sự nghiệp môi trường theo quyết định 
số 58/2008/qĐ-TTg để xử lý, khắc phục. 
Việc triển khai có hiệu quả các dự án cải 
tạo kênh, mương, ao, hồ bị ô nhiễm, ứng 
dụng công nghệ thân thiện với môi trường 
trong hoạt động phục hồi, tái sinh các ao, 
hồ, kênh, mương đã góp phần tạo nên diện 

mạo mới cho cảnh quan và 
nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân.

tăng cường công tác bảo 
tồn đDSh; phát triển mạng 
lưới quan trắc, xây dựng cơ 
sở dữ liệu

Thông qua việc triển khai 
đồng bộ các cơ chế, chính 
sách, công tác bảo tồn ĐDSH 
đã đạt được những kết quả 
nhất định, hạn chế số lượng 
lớn những vụ buôn bán và 
tiêu thụ bất hợp pháp động vật 
hoang dã, bảo tồn các nguồn 
gen quý; tăng cường công tác 
phòng, chống các loài ngoại 
lai xâm hại; kiểm soát chặt 
chẽ quy trình kiểm dịch động, 
thực vật nhập khẩu nhằm 
ngăn ngừa các loài ngoại lai 
xâm hại, hạn chế các rủi ro 
đến môi trường, ĐDSH và sức 
khỏe con người.

Việc thành lập, quản lý các 
khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên 
cũng được quan tâm thực hiện, 
với 166 KBT, bao gồm 31 vườn 
quốc gia, 64 khu dự trữ thiên 
nhiên, 16 KBT loài - sinh cảnh 
và 55 khu bảo vệ cảnh quan. 
Từ năm 2010 - 2015, Bộ đã 
tích cực phối hợp với các địa 
phương xây dựng, hoàn thiện 
hồ sơ đề cử khu ramsar và đã 
được Ban Thư ký Công ước 
ramsar công nhận thêm 6 khu 
ramsar, nâng tổng số lượng 
khu ramsar của Việt Nam lên 
thành 8 khu. Ngoài ra, các hoạt 
động truyền thông, nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo 
vệ các loài nguy cấp, quý hiếm 
được tổ chức thường xuyên với 
nhiều hội thảo tập huấn, nâng 
cao kiến thức cho cán bộ quản 
lý địa phương, vườn quốc gia, 
KBT thiên nhiên, góp phần 
ngăn chặn nạn buôn bán trái 
phép các loài hoang dã nguy 
cấp, quy hiếm.

Trong thời gian qua, 
hoạt động ứng phó với các 

vấn đề môi trường liên quốc 
gia cũng được đặc biệt quan 
tâm, trong đó chú trọng kiểm 
soát ô nhiễm nguồn nước, ô 
nhiễm khói mù xuyên biên 
giới. Công tác quy hoạch, phát 
triển mạng lưới quan trắc môi 
trường ở Trung ương và địa 
phương được duy trì và phát 
triển, trong đó tập trung vào 
các đô thị, LVS chính, vùng 
kinh tế trọng điểm, KCN, dự 
án khai thác bauxit và thủy 
điện. Các số liệu quan trắc 
môi trường đã được đăng tải 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cung cấp kịp 
thời các thông tin cần thiết 
cho công tác giáo dục truyền 
thông, xây dựng báo cáo hiện 
trạng môi trường, triển khai 
các chương trình, dự án khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện chất 
lượng môi trường. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TN&MT đã được 
đầu tư xây dựng, phục vụ tốt 
công tác quản lý nhà nước 
về BVMT, cũng như việc tra 
cứu, khai thác thông tin của 
tổ chức, cá nhân. Công tác 
xây dựng báo cáo hiện trạng 
môi trường theo chuyên đề, 
báo cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia cũng được triển khai 
thường xuyên, góp phần cung 
cấp các thông tin, số liệu đáng 
tin cậy về hiện trạng chất 
lượng môi trường, hỗ trợ hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước 
về môi trường. Công tác ứng 
phó sự cố tràn dầu đã được 
thực hiện kịp thời, hạn chế 
ảnh hưởng đến môi trường 
sinh thái, tài nguyên và cuộc 
sống người dân.

phẦn ii: đỊnh hưỚng 
CÔng táC bVMt giAi 
đoạn 2016 - 2020

những tồn tại và thách 
thức đặt ra cho công tác 
bVMt
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Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Chính 
phủ đã và đang thực hiện quyết liệt nhiều nhiệm 
vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia, điều đó sẽ tạo ra nhiều thách thức cho công 
tác BVMT của Việt Nam. Trong khi đó, vẫn 
còn những vướng mắc, bất cập chưa được giải 
quyết. Cụ thể: Việc lợi dụng nhập khẩu phế liệu, 
phương tiện, thiết bị đã qua sử dụng để đưa chất 
thải vào nước ta (nhất là CTNH) diễn ra phức 
tạp, đòi hỏi xử lý rất tốn kém; Tình trạng chôn 
lấp CTr không đúng quy định, yêu cầu kỹ thuật 
về BVMT; Nước thải sinh hoạt không được xử 
lý làm cho các hồ, ao, kênh, mương, sông chảy 
qua các đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm; Nhiều 
khu vực bị nhiễm độc hóa chất, thuốc BVTV, 
dioxin trong chiến tranh chậm được xử lý do 
thiếu nguồn lực; Việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất, nhất là đất rừng phòng hộ, rừng đầu 
nguồn, rừng ngập mặn, cùng với nạn chặt phá 
rừng, cháy rừng làm mất cân bằng sinh thái, thu 
hẹp nơi cư trú của nhiều loài sinh vật dẫn đến 
nguy cơ mất đi nhiều loài sinh vật quý hiếm; Tác 
động của BĐKH, các vấn đề môi trường xuyên 
biên giới ngày càng phức tạp, đe dọa nghiêm 
trọng đến an ninh lương thực, an ninh nguồn 
nước, nguồn lợi thủy sản và ĐDSH; Định hướng 
phát triển bền vững, chủ trương chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng hướng tới nền kinh tế xanh đặt 
ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác BVMT; 
Thiếu vắng các ngành kinh tế hỗ trợ, giải quyết 
hậu quả về môi trường, ngành kinh tế thân thiện 
với môi trường như: công nghệ, dịch vụ BVMT, 
công nghiệp tái chế, năng lượng sạch, hàng hóa, 
sản phẩm thân thiện với môi trường...; Năng 
lực quản lý nhà nước về BVMT còn nhiều bất 
cập, không theo kịp với tính chất phức tạp của 
các vấn đề môi trường; Tổ chức chuyên môn về 
BVMT, đặc biệt tại một số địa phương còn yếu, 
chưa đáp ứng yêu cầu của sự phân cấp quản lý, 
đội ngũ công chức, viên chức ngành chưa đủ về 
số lượng và chất lượng; Nguồn lực tài chính đầu 
tư từ ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thiếu cơ 
chế hiệu quả huy động nguồn vốn trong xã hội 
đầu tư cho BVMT; Hoạt động hợp tác quốc tế 
về BVMT chưa có sự chủ động, chưa tranh thủ 
được tối đa các cơ hội huy động hỗ trợ tài chính 
và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi 
trường.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian 
tới

Để thực hiện có hiệu quả công tác BVMT, 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ 
động ứng phó với BĐKH, trong giai đoạn 2016 

- 2020, ngành môi trường cần 
tập trung thực hiện một số hoạt 
động sau: 

Một là, tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về BVMT, đáp ứng 
yêu cầu phát triển và hội nhập 
quốc tế, trước mắt tập trung 
xây dựng và ban hành các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
BVMT năm 2014; Nghiên cứu 
đánh giá toàn diện tác động 
của Luật ĐDSH năm 2008, 
nhằm đề xuất chỉnh sửa Luật 
theo hướng thống nhất đầu 
mối cơ quan quản lý, bổ sung 
một số nội dung về ĐDSH và 
BĐKH.

Hai là, tiếp tục kiện toàn 
hệ thống tổ chức bộ máy 
quản lý nhà nước về BVMT từ 
Trung ương đến địa phương, 
trọng tâm là các địa phương, 
bảo đảm tính thống nhất và 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về BVMT trên phạm vi 
cả nước. Tăng cường đào tạo, 
tập huấn, nâng cao năng lực 
cho các cán bộ quản lý môi 
trường, đặc biệt là cán bộ ở cấp 
huyện, xã.

Ba là, tăng cường và đa 
dạng hóa nguồn lực tài chính 
cho BVMT, trong đó tập trung 
đầu tư xây dựng các khu xử lý 
CTr, nước thải sinh hoạt tập 
trung; khắc phục, cải tạo hồ, 
ao, kênh, mương, sông chảy 
qua các đô thị, khu dân cư bị ô 
nhiễm, khu vực bị nhiễm độc 
hóa chất, thuốc BVTV, dioxin 
trong chiến tranh. quán triệt, 
vận dụng có hiệu quả và cụ thể 
hóa các nguyên tắc: người gây 
ô nhiễm phải trả chi phí để xử 
lý, khắc phục hậu quả, cải tạo 
và phục hồi môi trường; người 
được hưởng lợi từ tài nguyên, 
môi trường phải có nghĩa vụ 
đóng góp để đầu tư trở lại cho 
quản lý tài nguyên và BVMT.

Bốn là, phát huy vai trò của 
khoa học - công nghệ và tranh 
thủ sự hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế, Chính phủ các nước 
về BVMT. Chú trọng nghiên 
cứu khoa học về BVMT; sớm 
hình thành một số chuyên 
ngành khoa học mũi nhọn 
như năng lượng tái tạo, tái chế 
chất thải, vật liệu mới... 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 cácbon 
thấp. Tiếp tục duy trì mối quan 
hệ hợp tác bền vững với các 
đối tác truyền thống và mở 
rộng hợp tác với các nước, tổ 
chức quốc tế khác nhằm huy 
động nguồn lực cho hoạt động 
BVMT của Việt Nam.

Năm là, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả các công cụ, biện pháp 
quản lý nhà nước về BVMT. 
Cụ thể: Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả trong việc thực hiện ĐMC, 
ĐTM; Thực hiện nghiêm quyết 
định số 1788/qĐ-TTg về phê 
duyệt Kế hoạch xử lý triệt để 
các cơ sở gây ôNMTNT đến 
năm 2020; Đẩy mạnh hoạt 
động thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về BVMT 
tại các khu kinh tế, KCN, CCN, 
làng nghề, LVS và hoạt động 
khai thác, vận chuyển, chế biến 
khoáng sản, xử lý nghiêm, kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp 
luật về BVMT; Tăng cường 
kiểm soát hoạt động nhập khẩu 
phế liệu, máy móc, phương tiện, 
thiết bị đã qua sử dụng; xây 
dựng và triển khai dự án đầu tư 
hoàn thiện hệ thống các trạm 
quan trắc môi trường quốc gia, 
trạm quan trắc môi trường tự 
động, môi trường không khí tại 
các đô thị lớn, nước mặt tại các 
LVS chính; Thực hiện có hiệu 
quả Chiến lược quốc gia về 
ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH tổng thể của cả nước 
đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030; xây dựng và thực 
hiện lộ trình chuyển đổi cơ 
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cấu kinh tế theo hướng hạn chế, tiến 
tới loại bỏ các loại hình sản xuất có 
nguy cơ gây ôNMTNT; từng bước 
hình thành và phát triển ngành kinh 
tế môi trường ở Việt Nam, trong đó 
ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh 
vực cung ứng sản phẩm, hàng hóa 
thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về 
BVMT, có chính sách khuyến khích, 
khen thưởng những tổ chức, cá nhân 
làm tốt công tác BVMT, xử phạt kịp 
thời nghiêm minh, đủ sức răn đe đối 
với các hành vi vi phạm quy định về 
BVMT.

Một SỐ đề xuất, KiẾn nghỊ 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các mục tiêu BVMT trên quan điểm 
phát triển bền vững và chủ động ứng 
phó với BĐKH, trong thời gian tới, 
Bộ TN&MT kiến nghị Đảng, quốc 
hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các địa phương chỉ đạo 
thực hiện một số nội dung sau:

 Đối với các cơ quan của Đảng, 
chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp 
tục quán triệt nội dung Nghị quyết số 
24-Nq/TW ngày 3/6/2013 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa xI về 
chủ động ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT; 
Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển 
khai có hiệu quả các nội dung Nghị 

quyết phù hợp với tình hình của 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ quan của quốc 
hội, trước mắt cho chủ trương 
nghiên cứu sửa đổi Luật ĐDSH 
năm 2008 và các luật liên quan, 
nhằm hình thành khuôn khổ pháp 
lý đủ mạnh, thống nhất và hiệu quả 
để quản lý, bảo tồn thiên nhiên và 
ĐDSH; nghiên cứu xây dựng Luật 
Không khí sạch; Tăng cường các 
hoạt động giám sát chuyên đề của 
quốc hội, các cơ quan của quốc hội 
đối với công tác BVMT, tập trung 
vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc 
được dư luận xã hội quan tâm; xem 
xét, quyết định tăng dần tỷ lệ chi cho 
sự nghiệp môi trường theo tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế, phấn 
đấu đạt 2% tổng chi ngân sách nhà 
nước vào năm 2020.

Đối với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, quan tâm chỉ đạo việc 
điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm lồng ghép 
các yêu cầu BVMT; Tăng cường 
năng lực quản lý nhà nước về BVMT 
cho ngành TN&MT, nhất là các địa 
phương, cấp huyện, cấp xã; Nâng cao 
năng lực điều phối, thống nhất quản 
lý nhà nước về môi trường trên phạm 
vi cả nước; Chỉ đạo nghiên cứu xây 
dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xã 

hội hóa hoạt động BVMT; Cân đối, 
bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và 
huy động các nguồn vốn khác như 
vốn vay, trái phiếu Chính phủ... để 
thực hiện các nội dung của Chiến 
lược BVMT quốc gia đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, chỉ đạo các tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
và cộng đồng dân cư tích cực tham 
gia các hoạt động BVMT, giám sát 
hoạt động BVMT đối với cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp và người 
dân. 

Đối với HĐND, uBND các tỉnh, 
TP trực thuộc Trung ương, bảo đảm 
bố trí không dưới 1% ngân sách địa 
phương chi cho sự nghiệp BVMT; 
Tăng cường theo dõi, giám sát việc 
quản lý, sử dụng nguồn chi này một 
cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng 
điểm; quan tâm chỉ đạo việc kiện 
toàn tổ chức và tăng cường năng 
lực cho các cơ quan chuyên môn về 
BVMT tại địa phương, đặc biệt đối 
với cơ quan chuyên môn về bảo tồn 
ĐDSH; Tăng cường tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt và triển khai các 
nội dung của Luật BVMT năm 2014 
vào thực tiễn địa phương; Đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
tại địa phươngn

TìM GIảI PHÁP đỂ đảM BảO AN NINH NGuồN NƯỚc

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ 
TN&MT đã tổ chức Hội 

thảo và triển lãm quốc tế lần 
thứ IV “an ninh nguồn nước 
(aNNN) trong kỷ nguyên biến 
động” (VaCI 2015).

aNNN đang trở thành một 
trong những thách thức lớn cho 
tương lai của Việt Nam. Để đạt 
được mục tiêu bảo đảm aNNN, 
Việt Nam đang nỗ lực tập trung 
vào các nhiệm vụ: Hoàn thiện 
chính sách, pháp luật, chiến lược 
về tài nguyên nước (TNN) nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử 
dụng nước hợp lý, tiết kiệm TNN; 
Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là 
hợp tác với các quốc gia ở thượng 
nguồn để cùng bảo vệ, chia sẻ, khai 
thác công bằng, hiệu quả nguồn 
TNN; Tăng cường các biện pháp 
chủ động thích nghi, ứng phó với 
những diễn biến của biến đổi khí 
hậu (BĐKH), nước biển dâng và 
việc sử dụng nước ở thượng nguồn 
các lưu vực sông liên quốc gia…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận nhiều nội 
dung quan trọng về aNNN như: 

Việc chia sẻ, sử dụng nguồn nước 
trong lưu vực một cách công 
bằng, hợp lý giữa các địa phương, 
các bên liên quan; Vai trò của 
khoa học - công nghệ và hợp 
tác quốc tế trong việc bảo đảm 
aNNN, hiệu quả quản lý, sử dụng 
tổng hợp TNN. Đồng thời, chia 
sẻ những bài học kinh nghiệm, 
giải pháp để đảm bảo aNNN 
trong bối cảnh BĐKH hiện nay, 
từ đó có chiến lược bảo vệ, khai 
thác hiệu quả và phát triển bền 
vững TNN quốc gia, cũng như 
khu vực. b.hằng
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Quan điểm, chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo của các  
cấp ủy đối với công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
(Báo cáo Tham luận của Ban tuyên giáo Trung ương  

do ông Bùi Thế Đức - Phó trưởng ban trình bày tại Phiên toàn thể)

Phát triển và hội nhập 
sâu rộng với thế giới, 
Việt Nam có nhiều cơ 

hội nhưng cũng phải đối mặt 
với không ít những thách 
thức. Tăng trưởng kinh tế, 
phát triển đất nước, đi kèm 
với nó là ô nhiễm môi trường 
ngày càng gia tăng. Từ kinh 
nghiệm của các nước đi trước, 
từ bài học thực tiễn của Việt 
Nam, Đảng và Nhà nước ta 
đã nhận thức rất sớm ý nghĩa, 
tầm quan trọng của BVMT 
trong phát triển bền vững đất 
nước, đã kịp thời ban hành 
nhiều chủ trương, chính 
sách nhằm BVMT; đồng thời 
các cấp ủy đảng luôn quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác BVMT trong thời kỳ đẩy 
mạnh CNH - HĐH đất nước. 

1. QuAn điểM, Chủ 
tRương CủA đẢng 
tRong CÔng táC 
bVMt

quan điểm nhất quán 
xuyên suốt trong các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về 
BVMT đó là: “BVMT là một 
trong những vấn đề sống còn 
của nhân loại; là nhân tố bảo 
đảm sức khỏe và chất lượng 
cuộc sống của nhân dân; góp 
phần quan trọng vào việc phát 
triển kinh tế - xã hội, ổn định 
chính trị, an ninh quốc gia 
và thúc đẩy hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta” và “Đầu 
tư cho BVMT là đầu tư cho 
phát triển bền vững”. 

Nếu như tại Đại hội Ix, 
việc xây dựng cơ sở khoa học 
cho việc khai thác tài nguyên 
thiên nhiên, BVMT, phòng 
tránh giảm nhẹ thiên tai được 
giao thành trách nhiệm của 
khoa học tự nhiên và chính 
sách BVMT được gắn với các 
chính sách xã hội khác thì đến 
Đại hội x, lần đầu tiên trong 
báo cáo về Phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2006 - 2010 
trình Đại hội đưa ra chỉ tiêu về 
môi trường (độ che phủ rừng; 
tỷ lệ dân cư được dùng nước 
sạch; chỉ tiêu về xử lý chất 
thải) và “tăng cường bảo vệ, 
cải thiện môi trường, bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên” được 
xác định là một trong sáu 
nhiệm vụ thuộc “định hướng 
phát triển ngành, lĩnh vực và 
vùng”. 

Văn kiện Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ xI một 
lần nữa thể hiện quan điểm 
nhất quán của Đảng đối với 
công tác BVMT: “BVMT vừa 
là mục tiêu, vừa là một trong 
những nội dung cơ bản của 
phát triển bền vững, phải 
được thể hiện trong các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội 
của từng ngành và từng địa 
phương. Khắc phục tư tưởng 
chỉ chú trọng phát triển kinh 
tế - xã hội mà coi nhẹ BVMT”.

Để cụ thể hóa các quan 
điểm, chủ trương BVMT 
trong các văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc, Đảng cũng 
đã ban hành một hệ thống 
các chỉ thị, nghị quyết đồng 
bộ, nhất quán tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức 
và hành động, đổi mới trong 
lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 
và tổ chức thực hiện công tác 
BVMT trong toàn đảng và 
toàn xã hội như: Nghị quyết số 
41-Nq/TW ngày 15/11/2004 
Bộ Chính trị (Khóa Ix) “Về 
BVMT trong thời kỳ đẩy 
mạnh CNH, HĐH đất nước”. 
Nghị quyết số 41-Nq/TW là 
một bước quan trọng trong 
việc thể hiện các quan điểm 
của Đảng về BVMT ở nước ta 
trong thời kỳ CNH - HĐH đất 
nước.  

Sau 5 năm thực hiện Nghị 
quyết số 41-Nq/TW, ngày 
21/1/2009, Ban Bí thư đã ban 
hành Chỉ thị số 29-CT/TW về 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết số 41-Nq/TW. 
Chỉ thị số 29-CT/TW yêu 
cầu các cấp ủy đảng, chính 
quyền, tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện triệt để các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp của Nghị quyết số 41-
Nq/TW nhằm tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong công tác 
BVMT. Chỉ thị một lần nữa 
nhấn mạnh một số nhiệm vụ 
quan trọng cần tập trung thực 
hiện, trong đó có nhiệm vụ 
như: “Tăng cường, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực BVMT...”; 
“quy định các chế tài xử lý 
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nghiêm các vi phạm pháp luật về BVMT; 
Không phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án đầu tư tiềm ẩn 
nguy cơ cao đối với môi trường; Không đưa 
vào vận hành, sử dụng các khu công nghiệp, 
khu công nghệ cao, khu đô thị, công trình, cơ 
sở y tế, cơ sở sản xuất mới không đáp ứng các 
yêu cầu về BVMT”.

Trước nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô 
nhiễm môi trường và những diễn biến phức 
tạp của biến đổi khí hậu, Hội nghị Trung 
ương 7 Khóa xI đã ban hành Nghị quyết số 
24-Nq/TW về “Chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMT”. quan điểm về BVMT một lần 
nữa được khẳng định “Môi trường là vấn 
đề toàn cầu. BVMT vừa là mục tiêu vừa là 
một nội dung cơ bản của phát triển bền 
vững. Tăng cường BVMT phải theo phương 
châm ứng xử hài hòa với thiên nhiên, theo 
quy luật tự nhiên, phòng ngừa là chính; kết 
hợp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học; lấy bảo vệ sức khỏe nhân dân làm 
mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những 
dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
đến sức khỏe cộng đồng”. Đồng thời đưa ra 
những mục tiêu rất cụ thể về BVMT: “Không 
để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 70% 
lượng nước thải ra môi trường lưu vực các 
sông được xử lý; tiêu hủy, xử lý trên 85% chất 
thải nguy hại, 100% chất thải y tế; tái sử dụng 

hoặc tái chế trên 65% rác 
thải sinh hoạt. Phấn đấu 95% 
dân cư thành thị và 90% dân 
cư nông thôn được sử dụng 
nước sạch, hợp vệ sinh. Kiểm 
soát an toàn, xử lý ô nhiễm 
môi trường do hậu quả chiến 
tranh. Nâng cao chất lượng 
môi trường không khí ở các 
đô thị, khu vực đông dân cư. 
Cải thiện rõ rệt môi trường 
làng nghề và khu vực nông 
thôn. quản lý khai thác hợp 
lý, sớm chấm dứt khai thác 
rừng tự nhiên, nâng diện tích 
các khu bảo tồn thiên nhiên 
lên trên 3 triệu ha; nâng độ 
che phủ của rừng lên trên 
45%”.

2. tổ ChứC Quán 
tRiệt, phổ biẾn 
nghỊ QuyẾt CủA 
đẢng Về bVMt

Thực hiện nhiệm vụ Ban 
Bí thư Trung ương Đảng 
giao tại Công văn số 9455-
CV/VPTW, ngày 8/1/2015 
về việc “Tổng kết 10 năm 
thực hiện Nghị quyết số 41-
Nq/TW, ngày 15/11/2004, 
của Bộ Chính trị (Khóa Ix) 
về BVMT trong thời kỳ đẩy 

mạnh CNH-HĐH đất nước”, 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
đã chủ trì, phối hợp với Ban 
Cán sự Đảng Bộ TN&MT, 
các ban, bộ, ngành và các địa 
phương tiến hành tổng kết 
và đánh giá kết quả 10 năm 
triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 41-Nq/TW và 2 
năm thực hiện Nghị quyết 
số 24-Nq/TW. qua quá 
trình khảo sát thực tế, làm 
việc với nhiều bộ, ngành và 
địa phương trong cả nước, 
cùng với việc tổng hợp báo 
cáo của 61/63 báo cáo của 
các địa phương và 18 báo cáo 
của các bộ, ngành, 12 báo 
cáo của tập đoàn, tổng công 
ty, các tổ chức đoàn thể cho 
thấy: 

Cho đến nay, 100% các 
tỉnh/thành phố đã tổ chức 
quán triệt, phổ biến Nghị 
quyết. ở cấp tỉnh đã tổ chức 
nhiều hội nghị học tập, quán 
triệt nội dung Nghị quyết số 
41-Nq/TW, Chỉ thị số 29-
CT/TW và gần đây là Nghị 
quyết số 24-Nq/TW cũng 
như các chủ trương, đường 
lối của Đảng trong các văn 
kiện đại hội cho cán bộ chủ 
chốt các cấp, đội ngũ đảng 
viên, công chức, viên chức 
và các tổ chức đoàn thể cũng 
như toàn thể nhân dân. Cấp 
huyện, thị ủy, thành ủy, đảng 
ủy trực thuộc các tỉnh/thành 
phố cũng đã tổ chức nhiều 
hội nghị phổ biến, quán triệt 
các nội dung cơ bản của Nghị 
quyết số 41-Nq/TW cho cán 
bộ, đảng viên, công chức và 
các tầng lớp nhân dân.

Hầu hết, các Bộ đã tổ chức 
học tập, quán triệt, triển khai 
nghiêm túc các nội dung của 
Nghị quyết số 41-Nq/TW tới 
toàn thể cán bộ chiến sĩ, cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức của ngành với nhiều 
hình thức đa dạng, phong 

 V Tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
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phú; với tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia học 
tập quán triệt đạt tỷ lệ cao. Các nội dung của 
Nghị quyết từng bước được cụ thể hóa và đi 
vào cuộc sống, thiết thực góp phần BVMT 
trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất 
nước.

Ban Tuyên giáo một số tỉnh/thành ủy 
cũng đã ban hành hướng dẫn việc triển 
khai, thực hiện Nghị quyết số 41-Nq/TW, 
Chỉ thị số 29-CT/TW và các nghị quyết, 
chỉ thị của tỉnh/thành ủy. Thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành 
động của tỉnh ủy, uBND, HĐND các tỉnh/
thành phố đã ban hành 80 chỉ thị, 790 
quyết định, 145 kế hoạch và chương trình 
hành động, 94 nghị quyết của HĐND 
về xây dựng kế hoạch, nội dung BVMT. 
uBND, HĐND nhiều tỉnh/thành phố ban 
hành các quyết định, nghị quyết, chỉ thị 
chuyên đề về các vấn đề môi trường cụ 
thể như đất, nước, không khí, quy định 
về các khoản phí, lệ phí, thu gom quản lý 
chất thải rắn, vấn đề môi trường đô thị, 
nông thôn, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, đa dạng sinh 
học, an toàn sinh học, tăng trưởng xanh 
và phát triển bền vững của địa phương 
nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị 
quyết số 41-Nq/TW và Nghị quyết số 24-
Nq/TW. Đồng thời ban hành rất nhiều 
các quyết định liên quan đến các vấn đề 
về BVMT.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công 
tác BVMT trong sự nghiệp CNH - HĐH đất 
nước, ngay sau khi Nghị quyết số 41-Nq/
TW ra đời, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành, 
Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chức 
năng nghiên cứu xây dựng và ban hành 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm 
triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
số 41-Nq/TW. Trong đó có các Tập đoàn, 
Tổng công ty cũng đã ban hành các quy 
định, quy chế liên quan đến BVMT gắn liền 
với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của 
ngành mình như Tập đoàn Than - Khoáng 
sản Việt Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt 
Nam, Tổng Công ty công nghiệp xi măng 
Việt Nam, Tổng Công ty thép Việt Nam, 
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam.

Trong tiến trình đẩy mạnh CNH-
HĐH đất nước, với sự chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, công tác BVMT đã đạt 

được những thành tựu đáng 
khích lệ: Hệ thống chính 
sách, pháp luật về BVMT đã 
được xây dựng và từng bước 
hoàn thiện, đang ngày càng 
phát huy hiệu lực trong các 
hoạt động quản lý BVMT. 
Đầu tư cho công tác BVMT 
ngày càng được chú trọng, 
với quan điểm “Đầu tư cho 
BVMT là đầu tư cho phát 
triển bền vững”… Đặc biệt, 
công tác kiểm soát ô nhiễm 
và quản lý chất thải ngày 
càng được quan tâm và có 
những chuyển biến nhất 
định; công tác đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh 
giá tác động môi trường đã 
bước đầu đi vào nền nếp, 
đóng góp vai trò quan trọng 
trong phòng ngừa, ngăn 
chặn ô nhiễm và suy thoái 
môi trường. Hầu hết, các 
quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
và chiến lược, quy hoạch 
phát triển của một số ngành 
thông qua công tác đánh 
giá môi trường chiến lược 
đã được lồng ghép các nội 
dung, biện pháp BVMT. 
Công tác kiểm tra việc thực 
hiện các yêu cầu về BVMT 
của các dự án sau khi phê 
duyệt báo cáo tác động môi 
trường cũng đã được quan 
tâm đẩy mạnh.

Tuy nhiên, công tác 
BVMT nước ta vẫn còn 
nhiều hạn chế, yếu kém. ô 
nhiễm môi trường vẫn tiếp 
tục gia tăng, có nơi nghiêm 
trọng, đe dọa trực tiếp đến 
sức khỏe của nhân dân. Các 
hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT vẫn đang diễn biến 
phức tạp với hình thức ngày 
càng tinh vi, gây bức xúc đời 
sống xã hội; việc khắc phục 
hậu quả về ô nhiễm môi 
trường do chiến tranh để lại 

còn nhiều khó khăn; đa dạng 
sinh học suy giảm, nguy cơ 
mất cân bằng sinh thái đang 
diễn ra trên diện rộng; Công 
tác BVMT khu công nghiệp 
về tổng thể chưa đáp ứng 
được các yêu cầu BVMT; 
Nhiều hậu quả nghiêm trọng 
về môi trường, tự nhiên và 
kinh tế - xã hội đã xảy ra do 
các yêu cầu về đánh giá tác 
động môi trường bị bỏ qua 
hoặc không được thực hiện 
nghiêm; Hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về môi 
trường chưa đồng bộ; việc 
ban hành văn bản về BVMT, 
văn bản hướng dẫn dưới 
Luật đôi lúc còn chậm, một 
số nội dung còn bất cập khó 
thực hiện hoặc thực hiện 
hiệu quả chưa cao; Tổ chức 
bộ máy quản lý nhà nước 
về BVMT ở các cấp được 
củng cố kiện toàn nhưng 
chất lượng hoạt động còn 
hạn chế; Cấp xã, phường 
chưa có cán bộ chuyên 
trách về môi trường, phần 
lớn là kiêm nhiệm, thiếu 
tính chuyên nghiệp, chưa 
được đào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên môn; Nhiều khu, 
cụm công nghiệp chưa bố trí 
được cán bộ chuyên trách về 
môi trường; Nguồn kinh phí 
sự nghiệp môi trường (1%) 
còn thấp; bên cạnh đó lại bố 
trí chưa đúng mục đích, sử 
dụng chưa hiệu quả, chưa 
đáp ứng yêu cầu công tác 
BVMT trong giai đoạn hiện 
nay.

Những tồn tại, hạn chế 
trong công tác BVMT thời 
gian qua do nhiều nguyên 
nhân chủ quan và khách 
quan. ý thức BVMT của 
người dân chưa thực sự trở 
thành thói quen, nếp sống 
hàng ngày, vẫn còn hành 
vi xả thải, gây ô nhiễm môi 
trường nơi công cộng. Một 
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số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy 
đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm 
vụ BVMT và phát triển bền vững, chưa thấy 
hết được vai trò, trách nhiệm trong công 
tác BVMT. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
một số cấp ủy, chính quyền đối với công tác 
BVMT chưa thường xuyên đầy đủ và toàn 
diện. Sự tham gia của cả hệ thống chính trị 
trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
thi pháp luật, chính sách về môi trường còn 
chưa tích cực và hiệu quả; còn tư tưởng coi 
nhẹ vấn đề BVMT trong khi ban hành chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội; việc rà soát, 
lồng ghép vấn đề môi trường trong các quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
phát triển ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ 
thực hiện chưa tốt; Việc áp dụng các biện 
pháp kinh tế trong BVMT chưa được thực 
hiện có hiệu quả. Thiếu cơ chế, chính sách 
huy động sự tham gia và đóng góp của cộng 
đồng cũng như toàn xã hội vào công tác 
BVMT.

3. Một SỐ nhiệM Vụ Chính 
CẦn tập tRung Chỉ đạo, tRiển 
KhAi thựC hiện

Giai đoạn 2016 - 2020, các cấp ủy đảng 
cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 
một số nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyên 
truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai sâu 
rộng các nội dung BVMT trong văn kiện Đại 
hội xII, các quan điểm chỉ đạo, nội dung của 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước: Chiến lược Tăng 
trưởng xanh, Báo cáo chính trị, chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 
2020, Chiến lược BVMT giai đoạn đến năm 
2020 và tầm nhìn 2030, quán triệt mục 
tiêu kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi 
trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo 
đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân 
bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, 
thân thiện với môi trường…; đổi mới mô 
hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức 
phát triển từ “nâu” sang “xanh”; đồng thời 
tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật BVMT 
năm 2014… nhằm tạo sự chuyển biến căn 
bản trong nhận thức và hành động của toàn 
thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thứ hai, chú trọng công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo việc thể chế hóa các chủ trương, 
đường lối của Đảng về BVMT. Căn cứ trên 

những định hướng lớn về 
BVMT trong văn kiện Đại 
hội xII, các cấp ủy đảng cần 
tập trung chỉ đạo, xây dựng 
chương trình hành động, kế 
hoạch BVMT phù hợp với 
điều kiện thực tiễn của địa 
phương, đơn vị. Chú trọng 
nội dung BVMT ngay từ 
khâu ban hành các chính 
sách; thực hiện nghiêm việc 
lồng ghép nội dung BVMT 
trong các quy hoạch, kế 
hoạch và chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, đơn vị trong giai 
đoạn 2016-2020. Tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp 
luật, ban hành các chế tài đủ 
mạnh để BVMT, ngăn chặn, 
xử lý theo pháp luật nhằm 
chấm dứt tình trạng gây 
ô nhiễm môi trường; tăng 
cường phòng ngừa và kiểm 
soát chặt chẽ các nguồn gây 
ô nhiễm môi trường. Ban 
hành các cơ chế, chính sách 
đẩy mạnh thực hiện việc áp 
dụng các biện pháp kinh 
tế trong BVMT; thúc đẩy 
nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong 
BVMT, phát triển ngành 
công nghiệp môi trường 
thành ngành có đóng góp 
quan trọng trong cơ cấu phát 
triển công nghiệp Việt Nam; 
phát triển các doanh nghiệp 
công nghiệp môi trường, tổ 
chức nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ 
cao về môi trường có khả 
năng giải quyết hiệu quả 
nhiệm vụ BVMT, sử dụng 
bền vững tài nguyên. Bảo 
tồn thiên nhiên và đa dạng 
sinh học.

Thứ ba, đa dạng hóa 
các nguồn đầu tư cho công 
tác BVMT. Tăng tỷ lệ bố trí 
ngân sách sự nghiệp môi 
trường cho phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ BVMT trong 

tình hình mới. Bên cạnh đó, 
cần nghiên cứu, ban hành 
cơ chế, chính sách huy động 
sự đóng góp và đầu tư kinh 
phí BVMT từ các tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân.

Thứ tư, tăng cường sự 
phối hợp giữa các cấp, các 
ngành trong giải quyết các 
vấn đề môi trường. Tăng 
cường công tác hướng dẫn, 
kiểm tra tình hình triển khai 
thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước về BVMT, phát hiện 
những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển 
khai, kịp thời chỉ đạo các 
giải pháp để tăng cường hơn 
nữa vai trò lãnh đạo của các 
cấp ủy đảng và chính quyền 
đối với nhiệm vụ BVMT của 
các địa phương, đơn vị. Các 
Bộ/ngành trong chức năng 
quản lý của mình có liên 
quan đến nhiệm vụ BVMT 
cần kịp thời cung cấp các 
thông tin về các vụ việc có 
xung đột vấn đề môi trường, 
cùng phối hợp kịp thời chỉ 
đạo và định hướng tuyên 
truyền trước, trong và sau 
các sự việc để góp phần giải 
quyết và hạn chế những vấn 
đề bức xúc trong nhân dân. 

Thứ năm, trên cơ sở 
đánh giá 10 năm thực hiện 
Nghị quyết số 41-Nq/TW 
và 2 năm thực hiện Nghị 
quyết số 24-Nq/TW, đồng 
thời để cụ thể hóa các chủ 
trương, định hướng lớn của 
Đảng trong văn kiện Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ 
xII, tham mưu và đề xuất 
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
ban hành một Nghị quyết 
chuyên đề về “Bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học” 
nhằm thực hiện định hướng 
đã đề ra về tăng trưởng xanh 
và phát triển bền vững đất 
nướcn
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Ngày hội Tái chế hưởng ứng Chiến dịch  
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

Lê thAnh thủy
Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội
Ngày hội Tái chế được tổ chức nhằm thu hồi và tái chế miễn phí các sản phẩm điện tử bị lỗi, hỏng 
hoặc đã qua sử dụng đảm bảo theo các quy trình tái chế chất thải điện tử an toàn và thân thiện 
với môi trường. Chương trình đã thiết lập được 5 điểm thu gom chất thải điện tử miễn phí và dài 
hạn tại 5 phường trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm kêu gọi người dân Thủ đô chung tay xây dựng 
môi trường xanh - sạch và an toàn. 

Các chuyên gia môi trường 
cảnh báo, chất thải điện tử 
là loại chất thải rất độc hại, 

có nguy cơ “hủy diệt” môi trường 
(không khí, đất, nước) và ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe con 
người, gây ra các bệnh ung thư, 
đường hô hấp, tim mạch và thần 
kinh... Các chất độc hại phát sinh 
từ chất thải của ngành điện tử, tập 
trung chủ yếu là các kim loại nặng 
như chì, thủy ngân, crôm trong các 
bảng mạch, pin và các bóng đèn điện 
tử. Đáng nói là hiện nay, lượng chất 
thải điện tử trên thế giới nói chung 
và Việt Nam nói riêng đang tăng 
từng ngày. Chương trình Môi trường 

Liên hợp quốc (uNEP) dự 
báo, năm 2017, khối lượng 
chất thải điện tử trên toàn 
cầu tăng mỗi năm 33%, ước 
tính hơn 65 triệu tấn sẽ được 
thải ra trên khắp thế giới. 
Tại Việt Nam, trung bình 
mỗi năm, mỗi người thải ra 
môi trường khoảng 1kg chất 
thải điện tử, tổng lượng chất 
thải điện tử cả nước lên tới 
90.000 tấn/năm. 

Ngoài ra, thống kê của 
uNEP cho thấy, trong chất 
thải điện tử có chứa hơn 
1.000 hợp chất khác nhau, 
chủ yếu là thành phần kim 
loại nặng, kim loại quý, các 

chất hữu cơ cao phân tử 
khác.

Theo Trung tâm các vấn 
đề quản lý tài nguyên và 
chất thải Châu âu, sắt, thép 
là các nguyên tố phổ biến 
nhất trong các thiết bị điện 
và điện tử, chiếm hơn 50% 
tổng lượng chất thải điện và 
điện tử; nhựa chiếm khoảng 
21%, các kim loại khác bao 
gồm al, Zn, Cu, Sn, Cr, au, 
ag, Pt, Pd… chiếm xấp xỉ 
13% tổng lượng chất thải 
điện và điện tử. Ngoài ra, 
trong chất thải điện tử còn 
có các chất độc hại khác như 
as, Cr (VI), Pb, Li, Hg…. 

Nếu có cách xử lý và tái 
chế phù hợp, có thể thu hồi 
lại những kim loại quý trong 
sản phẩm điện tử cao cấp 
không sử dụng được nữa 
như vàng, bạc, palladium và 
đồng. Ví dụ, từ 1 triệu chiếc 
điện thoại di động, có thể 
thu hồi 24 kg vàng, 250 kg 
bạc, 9kg palladium và hơn 
9 tấn đồng cùng nhiều kim 
loại khác.

Để giảm thiểu những 
tác hại của chất thải điện tử 
đối với môi trường và cuộc 
sống người dân Việt Nam, 
cũng như thu hồi lại những 
nguyên liệu có trong chất 
thải điện tử, từ tháng 4/2015, 
Chương trình Thu hồi và tái 
chế chất thải điện tử đã được 

 V Người dân mang các sản phẩm điện, điện tử đến điểm thu gom
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triển khai nhằm cung cấp dịch vụ thu gom, 
tái chế tất cả các sản phẩm điện, điện tử bị lỗi 
hoặc quá hạn sử dụng miễn phí cho các cơ 
quan nhà nước, tổ chức hiệp hội và doanh 
nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình 
do Công ty HP và apple sáng lập nhằm 
mục đích thí điểm thực hiện trách nhiệm 
xã hội của nhà sản xuất tại Việt Nam trong 
việc thu hồi và xử lý rác thải điện - điện tử. 

Theo ông Kok Wah Boey - Trưởng bộ 
phận quản lý môi trường - Công ty HP 
Châu á Thái Bình Dương và Nhật Bản, việc 
tiêu hủy chất thải điện tử không đúng cách 
đã và đang gây ra những tác động tiêu cực 
lớn đối với môi trường. Thế nhưng, nhận 
thức của người dân về việc xử lý chất thải 
điện tử đúng cách lại rất hạn chế. Chương 
trình được phát triển dựa trên ý tưởng của 
các nhà sản xuất, người tiêu dùng và Chính 
phủ cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc xử 
lý và tái chế chất thải điện tử một cách thân 
thiện với môi trường. 

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-uBND 
ngày 9/9/2015 của uBND TP. Hà Nội về tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015, ngày 
26/9/2015, Sở TN&MT Hà Nội phối hợp 
với uBND quận Cầu Giấy, Ba Đình triển 
khai thí điểm Chương trình Thu gom và 
tái chế chất thải điện tử thông qua sự kiện 
Ngày hội Tái chế tại Nhà văn hóa phường 
Nghĩa Tân. Trong khuôn khổ Ngày hội Tái 
chế hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế 
giới sạch hơn năm 2015, TP. Hà Nội đã bố 
trí 5 điểm thu gom rác thải điện tử miễn 
phí và dài hạn tại hai quận Cầu Giấy và Ba 
Đình, cụ thể: quận Cầu Giấy (Nhà văn hóa 
phường Nghĩa Tân - đối diện số 45 phố 
Nghĩa Tân - phường Nghĩa Tân; Nhà văn 
hóa phường Yên Hòa - số 288, đường Trung 
Kính - phường Yên Hòa); quận Ba Đình 
(uBND phường quán Thánh - số 12-14, 
đường Phan Đình Phùng - phường quán 
Thánh; Bảo tàng Chiến thắng B.52 - số 157, 
đường Đội Cấn - phường Đội Cấn; uBND 
phường Thành Công - số 9, đường Thành 
Công - phường Thành Công).

ông Phạm Văn Khánh - Phó Giám đốc 
Sở TN&MT Hà Nội cho biết: “Người dân 
Thủ đô hiện vẫn chưa được trang bị đầy đủ 
kiến thức về việc xử lý chất thải điện tử một 
cách đúng đắn. Chúng tôi đánh giá cao sáng 
kiến và ý nghĩa của Chương trình thu hồi 

và tái chế chất thải điện 
tử, cũng như những giá 
trị bền vững mà tổ chức 
hướng đến trong việc tạo 
nên một môi trường xanh 
cho Việt Nam. Chúng 
tôi hy vọng cộng đồng sẽ 
nhiệt tình tham gia và ủng 
hộ Chương trình, cũng 
như hoàn toàn tin tưởng 
rằng Chương trình sẽ tạo 
nên những thay đổi tích 
cực cho môi trường của 
Việt Nam”. 

Trong Ngày hội Tái 
chế và cả những ngày sau 
đó, người dân đều có thể 
mang các sản phẩm điện 
và điện tử hỏng đến bất 
cứ điểm nào tại 5 điểm 
trên để được thu gom 
và tái chế, nhằm loại bỏ 
các chất độc hại trong gia 
đình và bảo vệ sức khỏe 
của bản thân cũng như 
góp phần BVMT cho TP. 
Hà Nội. Chất thải điện 
tử được thu gom sẽ được 
phân loại theo từng dòng 
thiết bị, tháo dỡ và xử lý 
theo quy trình công nghệ 
kỹ thuật cao, chuyên 
nghiệp và thân thiện với 
môi trường nhằm đảm 
bảo tối đa hóa lượng tài 
nguyên thiên nhiên thu 
hồi được sau tái chế. 
Trao đổi về sự kiện quan 
trọng này, ông Kok Wah 
Boey cho biết: “Thông 
qua Chương trình, chúng 
tôi hy vọng sẽ góp sức 
cùng chính quyền TP 
kêu gọi, tạo điều kiện và 
hỗ trợ người dân cùng 
thực hành tái chế rác thải 
điện tử một cách an toàn 
và khoa học, góp phần 
BVMT sống và sức khỏe 
người dân”.

Tại Ngày hội Tái chế, 
nhân dân Thủ đô đã 
chứng kiến Lễ ký cam kết 

giữa lãnh đạo các quận/
phường về thu gom, tái 
chế chất thải điện tử, 
mang các chất thải điện 
tử đến điểm thu gom; 
tham gia trò chơi tái chế, 
âm nhạc đường phố và 
nhận những phần quà ý 
nghĩa. Ngày hội Tái chế 
được xem là một trong 
những hoạt động tuyên 
truyền quan trọng của 
TP. Hà Nội nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng 
đồng, cũng như khuyến 
khích người dân thực 
hành Tiết giảm, Tái sử 
dụng và Tái chế chất thải 
(3T), đặc biệt là đối với 
chất thải điện tử. 

Hà Nội là Thủ đô 
của cả nước, luôn đi đầu 
trong công tác BVMT. 
Hy vọng, với sự quan tâm 
chỉ đạo của lãnh đạo TP, 
lãnh đạo Sở TN&MT, các 
quận, phường và sự ủng 
hộ của cộng đồng dân cư, 
Chương trình thu hồi và 
tái chế chất thải điện tử sẽ 
được thực hiện sâu rộng, 
có sự tham gia hưởng ứng 
của đông đảo người dân 
nhằm mang lại những 
nhận thức mới, tạo thói 
quen mới cho người dân 
TP, bảo vệ sức khỏe và 
nâng cao chất lượng cuộc 
sống. Người dân có nhu 
cầu bỏ chất thải điện tử 
như các thiết bị điện cá 
nhân và hộ gia đình, các 
sản phẩm điện và điện 
tử công nghiệp hay các 
thiết bị khác được nêu 
trong điều khoản thông 
tin của Chương trình có 
thể đến các điểm thu gom 
chất thải điện tử được 
ghi tại trang web: www.
vietnamrecycles.com/ 
www.vietnamtaiche.com.
vnn
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HỘI NGHỊ BỘ TRƯởNG MÔI TRƯỜNG ASEAN: 

Thúc đẩy hợp tác về môi trường  
khu vực ASEAN

aSEaN là khu vực có hệ sinh thái phong 
phú và nguồn tài nguyên đa dạng, hợp 
tác về môi trường được aSEaN quan 

tâm và thúc đẩy từ sớm. Từ năm 1977, aSEaN 
đã soạn thảo Chương trình môi trường tiểu 
khu vực aSEaN I (aSEP I), đánh dấu mở 
đầu quá trình hợp tác BVMT trong khu vực. 
Năm 1989, hợp tác aSEaN trong lĩnh vực 
môi trường phát triển mạnh và hình thành 
cơ chế hợp tác mới: Hội nghị quan chức Cao 
cấp aSEaN về môi trường (aSoEN) và Hội 
nghị Bộ trưởng Môi trường aSEaN (aMME). 
Trong đó, Hội nghị aMME là hoạt động định 
kỳ 3 năm/lần, được tổ chức luân phiên tại các 
quốc gia thành viên để hoạch định chiến lược 
và chính sách hợp tác aSEaN trong lĩnh vực 
môi trường, nhằm cụ thể hóa các quyết định 
của các cấp lãnh đạo aSEaN.

Hội nghị aMME lần đầu tiên đã thông 
qua Chương trình Môi trường I (aSEP I) và 
Tuyên bố đầu tiên của aSEaN về môi trường 
(Tuyên bố Manila 1981), trong đó đề cập đến 
các mục tiêu và định hướng hợp tác của khu 
vực. Sau đó, nhiều văn kiện khác đã được thiết 
lập như: Kế hoạch hành động chiến lược về 
môi trường (SPaE) (1994 - 2010); Chương 
trình hành động Viên Chăn (2004 - 2010); Kế 
hoạch hành động Hà Nội (1999 - 2004); Tuyên 
bố aSEaN về môi trường bền vững (2007); 
Tuyên bố EaS về biến đổi khí hậu (BĐKH), 
năng lượng và môi trường…

tRọng tâM thựC hiện tRong 
giAi đoạn 2008 - 2015

Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng 
văn hóa xã hội aSEaN khẳng định mục tiêu 
aSEaN hướng tới phát triển bền vững cũng 
như đảm bảo môi trường xanh và trong lành 
bằng cách bảo vệ nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, cơ sở phát triển kinh tế - xã hội bao 
gồm quản lý và bảo tồn bền vững dầu mỏ, 
nguồn nước, khoáng sản, năng lượng đa dạng 
sinh học (ĐDSH), rừng, các tài nguyên biển và 
ven bờ cũng như thúc đẩy việc đảm bảo chất 
lượng nguồn nước, không khí cho khu vực 
aSEaN. aSEaN sẽ tích cực tham gia vào các 

nỗ lực nhằm giải quyết những 
thách thức môi trường toàn 
cầu trong đó có BĐKH, bảo 
vệ tầng ôzôn cũng như phát 
triển và ứng dụng công nghệ 
thân thiện với môi trường.

aSEaN cũng đề ra các 
hành động cụ thể, xác định biện 
pháp thực hiện trong kế hoạch 
tổng thể nhằm hiện thực hóa 
mục tiêu: Giải quyết các vấn 
đề môi trường toàn cầu; quản 
lý và ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường xuyên biên giới; Thúc 
đẩy phát triển bền vững thông 
qua giáo dục môi trường và sự 
tham gia của cộng đồng; Phát 
triển công nghệ an toàn môi 
trường (EST); Nâng cao chất 
lượng cuộc sống tại các TP/khu 
vực đô thị của aSEaN; Hài 
hòa các chính sách và cơ sở dữ 
liệu về môi trường; Thúc đẩy 
quản lý bền vững các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và ĐDSH; 
Phát triển bền vững nguồn 
nước ngọt; Đối phó với BĐKH 
và giải quyết các tác động của 
BĐKH; Thúc đẩy quản lý rừng 
bền vững.

Để hiện thực hóa Tầm 
nhìn aSEaN về một cộng 

đồng aSEaN xanh và sạch 
thông qua việc giáo dục môi 
trường và tạo điều kiện cho 
người dân tham gia, các Bộ 
trưởng Môi trường aSEaN đã 
thông qua Kế hoạch hành động 
giáo dục môi trường aSEaN 
2008 - 2012 với chủ đề “Giáo 
dục môi trường vì sự phát triển 
bền vững”. Nhằm triển khai Kế 
hoạch, các Bộ trưởng thành lập 
nhóm làm việc về giáo dục môi 
trường, tập trung vào 5 hành 
động ưu tiên: Đẩy mạnh nhà 
trường xanh aSEaN; Đào tạo 
lãnh đạo phát triển bền vững 
trong giáo dục môi trường; 
Tăng cường xây dựng cơ sở 
dữ liệu đánh giá giáo dục môi 
trường; Lập mạng lưới môi 
trường bền vững trong thanh 
niên aSEaN và Tổ chức liên 
hoan phim aSEaN.

Một SỐ KẾt QuẢ CủA 
CáC Kỳ hội nghỊ 
AMME

Trải qua 12 kỳ Hội nghị, 
aMME đã tăng cường mối 
quan hệ, liên kết hợp tác giữa 
các nước trong khu vực về 
lĩnh vực BVMT.

 V Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Môi trường 
ASEAN không chính thức lần thứ 15 tại Lào, năm 2014
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Năm 1997, aSEaN phối hợp với Chương 
trình Môi trường của Liên hợp quốc đã xây 
dựng Báo cáo hiện trạng môi trường aSEaN 
lần thứ nhất nhằm đánh giá các điều kiện 
môi trường ở 7 nước trong khu vực (Brunây, 
Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Singapo, Thái 
Lan và Việt Nam). Báo cáo nêu rõ tác động và 
mối quan hệ trong các lĩnh vực chuyên ngành 
của aSEaN, đồng thời nêu bật những nỗ lực 
của aSEaN trong BVMT và thúc đẩy phát 
triển bền vững.Trong các năm 2000, 2006 và 
2009, aSEaN tiếp tục xây dựng Báo cáo hiện 
trạng môi trường aSEaN lần thứ 2, 3 và 4. 
Báo cáo là tài liệu quan trọng cần thiết giúp 
aSEaN và các đối tác đối thoại của aSEaN 
nhìn nhận và đánh giá vấn đề để đề ra biện 
pháp giải quyết các vấn đề môi trường khu vực 
và toàn cầu.

Đánh giá tính cấp thiết của việc bảo tồn 
ĐDSH khu vực, aSEaN đã thành lập Trung 
tâm Bảo tồn ĐDSH khu vực aSEaN (arCBC) 
với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu 
âu. Mục tiêu của Trung tâm là tăng cường 
hợp tác khu vực trong bảo tồn ĐDSH, đồng 
thời đóng vai trò là đầu mối trong việc thiết 
lập mạng lưới và liên kết giữa cơ quan của các 
nước thành viên aSEaN và giữa aSEaN với 
các cơ quan đối tác của Liên minh châu âu. 
Trong nỗ lực bảo tồn các khu vực có tầm quan 
trọng về ĐDSH và khu vực ngoại hạng của các 
quốc gia aSEaN, các Bộ trưởng Môi trường 
aSEaN cũng đã thông qua Tuyên bố aSEaN 
về Vườn di sản năm 2003, nhằm mục đích 
thiết lập một mạng lưới các khu vực quốc gia 

được bảo vệ hướng tới bảo 
tồn hệ sinh thái đại diện quan 
trọng trong khu vực aSEaN.

Các hoạt động hợp tác về 
môi trường đạt được nhiều 
kết quả tích cực. Từ năm 
2008, Giải thưởng các TP môi 
trường bền vững aSEaN đã 
được tổ chức với mục đích 
công nhận các nỗ lực quốc 
gia điển hình, thúc đẩy nỗ 
lực bảo đảm môi trường bền 
vững ở các TP aSEaN trong 
vấn đề như y tế, hệ thống xử 
lý rác thải, quản lý, nâng cao 
nhận thức của người dân về 
BVMT…Trong năm 2008, 
aSEaN cũng hoàn thiện 
Bản hướng dẫn giám sát chất 
lượng nước biển và hướng 
dẫn về quản lý, chính sách 
chất lượng nguồn nước nhằm 
nâng cao năng lực của các 
quốc gia aSEaN trong việc 
thực hiện Tiêu chuẩn quản lý 
nguồn nước aSEaN.

Tại Hội nghị BĐKH 
Liên hợp quốc năm 2010 
tại Cancun, Mêxicô, các Bộ 
trưởng aSEaN phối hợp 
hướng tới giải pháp toàn cầu 
trong vấn đề BĐKH, đồng 
thời hướng đến một Cộng 
đồng aSEaN vững mạnh với 

nhiều biện pháp khu vực và 
quốc gia đủ sức chống lại các 
thách thức của BĐKH. Cũng 
tại Hội nghị, các nhà lãnh 
đạo aSEaN thông qua Tuyên 
bố về hợp tác ứng phó với 
BĐKH năm 2010 và Chương 
trình hành động aSEaN về 
BĐKH đến năm 2015. Bên 
cạnh đó, các Bộ trưởng ghi 
nhận tiến trình triển khai 
Dự án Phục hồi và sử dụng 
bền vững rừng đầm lầy than 
bùn ở Đông Nam á tại các 
nước Inđônêxia, Malaixia, 
Philíppin và Việt Nam. Các 
Bộ trưởng cũng đã thông 
qua Bản hướng dẫn aSEaN 
về trường học sinh thái, đây 
là văn bản quan trọng nhằm 
tiến tới xây dựng và phát triển 
trường học sinh thái ở các 
nước thành viên…

Năm 2012, Hội nghị 
aMME 12 cùng với Hội 
nghị Bộ trưởng Môi trường 
aSEaN+3 lần thứ 11 (EMM 
11) và Hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường các nước Đông 
á lần thứ 3 (EaS-EMM 3) 
được tổ chức tại Băng Cốc, 
Thái Lan. Các nội dung hợp 
tác ưu tiên trong aSEaN 
như ứng phó với BĐKH, bảo 
tồn ĐDSH, quản lý và sử 
dụng bền vững nguồn nước, 
quản lý môi trường đô thị, 
BVMT biển và đới bờ, giáo 
dục môi trường đã được tập 
trung trao đổi, thảo luận. 
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng 
đã thông qua Nghị quyết 
Băng cốc về Hợp tác môi 
trường aSEaN, khẳng định 
quyết tâm và cam kết của 
các quốc gia thành viên đẩy 
mạnh hợp tác môi trường 
aSEaN, hướng đến Cộng 
đồng aSEaN xanh và sạch 
vào năm 2015, cân bằng giữa 
tăng trưởng kinh tế với phát 
triển xã hội và đảm bảo môi 
trường bền vững, cũng như  V Vườn quốc gia U Minh Thượng - Vườn Di sản ASEAN
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tiếp tục thúc đẩy hợp tác với 
các đối tác trong việc ứng phó 
với các thách thức đang nổi 
lên đối với môi trường toàn 
cầu. Hội nghị thống nhất, cần 
đẩy mạnh hợp tác về ô nhiễm 
khói mù xuyên biên giới nhằm 
ngăn ngừa và giảm thiểu cháy 
đất, rừng ở khu vực, là nguồn 
gốc gây ra ô nhiễm khói mù; 
ghi nhận những kết quả đã 
đạt được trong triển khai 
Dự án tái tạo và sử dụng bền 
vững rừng than bùn ở Đông 
Nam á (do Chương trình môi 
trường toàn cầu tài trợ) và dự 
án SEapeat (do Liên minh 
châu âu tài trợ). Việc aMME 
12 thông qua Kế hoạch hành 
động aSEaN ứng phó với 
BĐKH do Việt Nam đề xuất 
và chọn Vườn quốc gia u 
Minh Thượng làm công viên 
di sản aSEaN đánh dấu vai 
trò và vị thế của Việt Nam 
trong cộng đồng aSEaN.

Trong quan hệ với các đối 
tác đối thoại, hiện nay, aSEaN 
đang triển khai các dự án và cơ 
chế hợp tác aSEaN+1 với 12 
nước và tổ chức quốc tế, cơ chế 
aSEaN+3 và Hợp tác Đông 
á (EaS) trong vấn đề BVMT 
bền vững nhằm trao đổi về vấn 
đề môi trường toàn cầu, thảo 
luận các hoạt động chung trong 
ĐDSH, BĐKH, giáo dục môi 
trường, khoa học công nghệ về 
môi trường và các TP bền vững 
về môi trường.

hội nghỊ AMME 13 
- Sự Kiện LỚn CủA 
ngành tài nguyên 
Và MÔi tRường  
Việt nAM

Năm 2015 là một năm 
bản lề trong quan hệ hợp tác 
aSEaN, Việt Nam cũng như 
các nước thành viên trong khu 
vực đã và đang chủ động, tích 
cực triển khai nhiều hoạt động 

góp phần quan trọng vào sự 
phát triển và thành công của 
Hiệp hội các quốc gia aSEaN, 
hướng tới việc hình thành 
Cộng đồng aSEaN vào ngày 
31/12/2015. 

Từ ngày 26 - 30/10/2015, 
tại Hà Nội, Bộ TN&MT là cơ 
quan đầu mối của Việt Nam 
chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ 
trưởng Môi trường aSEaN 
lần thứ 13, Hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường aSEaN +3 lần 
thứ 14 và chuỗi các hội nghị 
liên quan.

Hội nghị có sự tham dự 
của Bộ trưởng Môi trường 
của các nước aSEaN, Nhật 
Bản, Trung quốc, Hàn quốc, 
Ban thư ký aSEaN; về phía 
Việt Nam có lãnh đạo Chính 
phủ, Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, 
Bộ Thông tin Truyền thông, 
Bộ NN&PTNT, Bộ Lao động, 
Thương binh và xã hội, uBND 
TP. Hà Nội...

Hội nghị sẽ đánh giá tình 
hình thực hiện các thỏa thuận 

hợp tác về môi trường trong khu vực kể từ 
Hội nghị aMME 12; thảo luận về nội dung 
hợp tác mới, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải 
pháp thúc đẩy các hoạt động hợp tác aSEaN 
về môi trường trong thời gian tới, đặc biệt 
cho giai đoạn sau năm 2015, khi Cộng đồng 
aSEaN được hình thành; thảo luận và thông 
qua Tuyên bố aSEaN về BĐKH chuẩn bị cho 
Hội nghị các bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về BĐKH (CoP21); Sáng 
kiến về Tuyên bố chương trình nghị sự bền 
vững môi trường và BĐKH sau năm 2015 và 
Thông cáo chung về kết quả của Hội nghị Bộ 
trưởng. Trong khuôn khổ Hội nghị, chuỗi các 
Hội nghị liên quan cũng được tổ chức gồm: 
Hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội 
nghị aMME 13; Hội nghị Bộ trưởng Môi 
trường aSEaN+3 lần thứ 14; Hội nghị ủy 
ban thực hiện Hiệp định aSEaN về ô nhiễm 
khói mù xuyên biên giới lần thứ 11 (CoM 
11); Hội nghị các bên tham gia Hiệp định 
aSEaN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới 
lần thứ 11 (CoP 11).

Việc tổ chức thành công chuỗi Hội nghị 
quan trọng này khẳng định và nâng cao vai 
trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng 
như quốc tế, đồng thời góp phần củng cố 
khối aSEaN trong giai đoạn hiện nay. 
 hồng nhung

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 09: 00 - 17: 00: Hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng môi 
trường ASEAN lần thứ 13

Ngày 27/10

08: 00 - 11: 00: Hội nghị lần thứ 6 Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật Tiểu vùng sông Mê 
Công về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

11: 00 - 18: 00: Hội nghị Ủy ban thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm Khói mù 
xuyên biên giới (COM 11)

Ngày 28/10
13: 30 - 14: 30: Phiên khai mạc chính thức Hội nghị

14: 30 - 17: 30: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13

Ngày 29/10

09: 00 - 12: 00: Hội nghị các nước thành viên Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói 
mù xuyên biên giới (COP 11)

14: 00 - 17: 00: Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 14

17: 00 -18: 00: Họp báo về kết quả các Hội nghị

Ngày 30/10

08: 30 - 17: 00: Các Bộ trưởng và Trưởng đoàn các nước tham quan tại sân Golf 
Legend Hill Sóc Sơn (Hà Nội)

08: 30 - 17: 00: Các đại biểu tham quan Khu Du lịch Sinh thái Tràng An (Ninh Bình)
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Thành phố bền vững về môi trường - 
Mục tiêu của thiên niên kỷ
tRương thỊ tuyẾt nhung
Tổng cục Môi trường

Từ Sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thượng 
đỉnh cấp cao Đông á lần thứ 3, tổ chức 

tại Singapo vào tháng 11/2007 về việc Việt Nam 
nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi 
trường cấp cao Đông á lần đầu tiên, TP bền 
vững (TPBV) về môi trường đã trở thành lĩnh 
vực ưu tiên hàng đầu trong hợp tác về môi 
trường giữa các quốc gia cấp cao Đông á, hướng 
tới sự phát triển bền vững, vì môi trường đô thị 
xanh, sạch, đẹp. Kể từ đó, trong khuôn khổ hợp 
tác aSEaN, Hội nghị Nhóm Công tác aSEaN 
về TPBV môi trường đã được tổ chức thường 
niên tại các nước thành viên aSEaN. Năm 
2015 là năm thứ 13 tổ chức Hội nghị và Việt 
Nam là nước chủ nhà, nằm trong chuỗi hoạt 
động của Hội nghị, Lễ vinh danh 2 TP Huế và 
Đà Lạt đạt Giải thưởng TPBV về môi trường 
aSEaN năm 2014 là dấu mốc quan trọng của 
Việt Nam trong việc tăng cường tham gia các 

hoạt động hợp tác aSEaN về 
môi trường trong giai đoạn 
mới - Giai đoạn hình thành 
Cộng đồng aSEaN 2015.

xin điểm lại một số TP 
đạt Giải thưởng TPBV về môi 
trường aSEaN từ năm 2008 
đến nay:

hạ Long, 2008
Nhằm tôn vinh và quảng 

bá hình ảnh các TP tiêu biểu 
về chất lượng môi trường; 
Nâng cao nhận thức của cộng 
đồng và lãnh đạo các cấp 
của các quốc gia khu vực về 
tầm quan trọng của công tác 
BVMT đô thị, tại Hội nghị Bộ 
trưởng Môi trường cấp cao 
Đông á lần thứ nhất, tổ chức 

tại Hà Nội (tháng 10/2008), 
các Bộ trưởng đã nhất trí 
trao Giải thưởng TPBV môi 
trường aSEaN cho 10 TP của 
các nước thành viên aSEaN, 
trong đó có TP. Hạ Long, tỉnh 
quảng Ninh.

Là một trong những trung 
tâm sản xuất than lớn nhất 
Việt Nam, quảng Ninh đóng 
vai trò chủ đạo trong hệ thống 
phân phối hàng hóa của khu 
vực, nơi có hoạt động phát 
triển công nghiệp chủ yếu tại 
miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh 
đó, quảng Ninh có vịnh Hạ 
Long - Di sản thiên nhiên thế 
giới, là điều kiện để phát triển 
ngành du lịch, vì vậy, các chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 

 V Đà Nẵng đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu “TP môi trường” đến năm 2020
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vượt bậc về kinh tế - xã hội, 
TN&MT. Đi đầu trong việc 
xây dựng thương hiệu “TP 
môi trường” đến năm 2020, 
thời gian qua, Đà Nẵng đã 
giải quyết an toàn các vấn đề 
môi trường cấp bách như tình 
trạng ngập úng do mưa; Thu 
gom, xử lý triệt để các loại 
chất thải; Khai thác, sử dụng 
hợp lý, có hiệu quả các nguồn 
tài nguyên... qua đó, các chỉ số 
về không khí sạch, nước sạch, 
đất sạch của Đà Nẵng tốt hơn 
so với các TP ở một số nước 
trong khu vực.

huẾ Và đà Lạt, 2014
Là kinh đô của Việt Nam 

dưới triều đại nhà Nguyễn 
(1802 - 1945), Huế mang trên 
mình một di sản văn hóa vật 
thể to lớn, đã được uNESCo 
công nhận là Di sản văn hóa 
thế giới và là Di sản văn hóa 
thế giới đầu tiên ở Việt Nam, 
bao gồm một quần thể di tích 
kinh thành, lăng tẩm, đền 
chùa, miếu mạo được lưu giữ 
nguyên vẹn. Các công trình 
kiến trúc này được xây dựng 
hòa quyện với thiên nhiên 
sơn thủy hữu tình, tạo nên 

vẻ đẹp nhân văn độc đáo và 
quyến rũ. Không những thế, 
Huế còn có nền văn hóa phi 
vật thể Nhã nhạc Cung đình 
- loại hình nghệ thuật đặc sắc 
đã được uNESCo công nhận 
là “Di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện cho nhân loại”. Chính 
những đặc điểm nổi bật đó 
đã đưa TP. Huế trở thành TP 
trung tâm văn hóa và du lịch, 
TP Festival đặc trưng của Việt 
Nam.

Với thế mạnh thiên nhiên 
sẵn có, kết cấu hạ tầng đủ 
khả năng khai thác hợp lý các 
nguồn tài nguyên và ứng phó 
với biến đổi khí hậu, ý thức 
BVMT của người dân ngày 
một nâng cao, Huế là TP đầu 
tiên của Việt Nam được hỗ trợ 
xây dựng đô thị theo 3 cấp: 
Đô thị sinh thái - đô thị phát 
triển bền vững và đô thị thông 
minh và là TP an toàn về môi 
trường, xứng đáng với tên gọi 
mà Ngân hàng Phát triển châu 
á dành cho “TP xanh - Tương 
lai bền vững của khu vực 
Đông Nam á”.

TP. Huế vinh dự được 
nhận cúp và Giải thưởng 
TPBV môi trường aSEaN lần 
thứ 3 từ các Bộ trưởng aSEaN 
tại Hội nghị Bộ trưởng Môi 
trường aSEaN phi chính thức 
lần thứ 14 (IaMME 14) được 
tổ chức tại Viên Chăn, Lào từ 
ngày 26 - 31/10/2014. Hiện 
nay, TP. Huế vẫn duy trì và bảo 
vệ được không khí sạch, nước 
sạch, đất sạch theo các tiêu chí 
TPBV môi trường aSEaN. 
Đặc biệt, thực hiện Chiến lược 
quốc gia về Tăng trưởng xanh 
theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên 
- Huế đã xây dựng kế hoạch 
phát triển Chiến lược quốc gia 
về Tăng trưởng xanh đến năm 
2020, với mục tiêu phát triển 
đô thị bền vững, trong đó TP. 
Huế là mục tiêu hàng đầu 

của tỉnh phải hài hòa với chiến lược BVMT. 
Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh quảng Ninh và 
TP. Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp xây 
dựng môi trường xanh - sạch - đẹp để giữ vững 
danh hiệu TPBV về môi trường aSEaN. Đặc 
biệt, quảng Ninh đang tiến hành “Phương 
pháp tiếp cận nền Kinh tế xanh”, nhằm lồng 
ghép các biện pháp BVMT vào chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội.

đà nẵng, 2011
Tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước aSEaN 

lần thứ 17, tổ chức vào ngày 23/11/2011 tại 
Inđônêxia, Đà Nẵng là TP thứ 2 của Việt Nam 
vinh dự được trao tặng Giải thưởng TPBV môi 
trường aSEaN trong sự nghiệp BVMT của 
ngôi nhà chung Trái đất. Ngay sau đó, Đà Nẵng 
được công nhận là 1 trong 20 TP sạch nhất thế 
giới do hàm lượng các bon trong khí thải ra 
môi trường có nồng độ thấp nhất. Ngoài ra, bãi 
biển Mỹ Khê của Đà Nẵng được Tạp chí Forbes 
(Mỹ) tôn vinh là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ 
nhất hành tinh bởi dải cát trắng mịn, sóng biển 
ôn hòa, nước ấm quanh năm cùng hàng dừa 
thơ mộng bao quanh đã góp phần khẳng định, 
Đà Nẵng xứng đáng được bầu chọn là TP đáng 
sống nhất ở Việt Nam.

Sau 15 năm trở thành TP trực thuộc Trung 
ương, với vị thế là đô thị loại I cấp quốc gia và 
là một trong những trung tâm kinh tế của miền 
Trung cũng như khu vực, nhất là giai đoạn từ 
2000 - 2010, Đà Nẵng đã có bước phát triển 

 V Đà Lạt được trao tặng danh hiệu TP không khí sạch ASEAN năm 2014
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của tỉnh; xây dựng TP. Huế trở thành đô thị 
sinh thái, có các ngành kinh tế phát triển theo 
hướng xanh hóa; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; Nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng 
đến lối sống thân thiện với môi trường.

Cùng với Huế, Đà Lạt là TP đầu tiên của 
Việt Nam nhận được đề cử của các nước 
aSEaN và được tôn vinh tại IaMME 14, Đà 
Lạt đã được các Bộ trưởng aSEaN trao tặng 
Cúp và Chứng nhận “TP tiềm năng là TPBV về 
môi trường” với danh hiệu TP không khí sạch 
aSEaN năm 2014.

Để đạt được mục tiêu trên, Đà Lạt luôn quan 
tâm phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT. 
Chính quyền TP đã xây dựng các chính sách 
BVMT dài hạn và đầu tư xây dựng các công 
trình xử lý môi trường, như tăng cường năng 
lực thu gom chất thải sinh hoạt, xây dựng nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, nhà máy 
xử lý chất thải nguy hại; Mở rộng mạng lưới thu 
gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của đô 
thị; Kiểm soát ô nhiễm các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và khuyến khích các đơn vị sản 
xuất áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch; 
Chú trọng công tác quan trắc môi trường; Duy 
trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, diện tích phủ 

xanh đô thị; Tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao ý thức BVMT 
trong nhân dân và du khách.

Sau hơn 5 năm trở thành 
TP đô thị loại I trực thuộc 
tỉnh, chính quyền và nhân 
dân TP. Đà Lạt đã có nhiều 
nỗ lực trong công tác BVMT, 
do đó, chất lượng môi trường 
của TP được cải thiện, công 
tác BVMT đã được nâng cao, 
hy vọng TP sớm được bình 
chọn và trở thành TPBV môi 
trường aSEaN.

Để có được thành quả 
này phải kể đến sự đóng góp 
của Lãnh đạo và cán bộ Văn 
phòng Tổ chức các quan 
chức Cao cấp aSEaN về môi 
trường của Việt Nam (Văn 
phòng aSoEN Việt Nam) 
trong việc điều phối các hoạt 
động hợp tác aSEaN về môi 
trường trong thời gian qua.

Từ tháng 2/2014, Văn 
phòng aSoEN đã tiến hành 
làm các thủ tục xây dựng kế 

hoạch tuyển chọn từ 1 - 2 TP 
đạt chuẩn để trao giải TPBV 
về môi trường aSEaN; Chủ 
trì xây dựng tiêu chí lựa chọn 
dựa trên cơ sở các tiêu chí sẵn 
có của aSEaN, từ nhiều TP 
được đề xuất, tổ chức lựa chọn 
TP. Huế để đề cử trao Giải 
thưởng TPBV về môi trường 
aSEaN năm 2014 và TP. Đà 
Lạt cho danh hiệu TP không 
khí sạch aSEaN - TP tiềm 
năng, bền vững về môi trường 
aSEaN trong tương lai; Phối 
hợp với 2 TP hoàn thiện hồ sơ 
tham dự Giải thưởng, đồng 
thời tổ chức Đoàn đại biểu 
của Việt Nam tham dự Lễ trao 
giải tại Hội nghị Bộ trưởng 
môi trường aSEaN phi chính 
thức lần thứ 15. Bên cạnh đó, 
năm 2015, Văn phòng đã xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thành 
công Hội nghị Nhóm công tác 
aSEaN về TPBV môi trường, 
từ ngày 5 - 10/7/2015 tại Đà 
Lạtn

 O Thúc đẩy các nước phát triển thực hiện nghĩa vụ liên quan đến biến đổi khí hậu

Theo Công ước khung của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (uNFCCC), các 

nước phát triển có nghĩa vụ cung cấp nguồn 
tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng 
năng lực cho tất cả các nước đang phát triển 
nhằm giúp giải quyết những thách thức của 
biến đổi khí hậu.

Đây là nội dung được bà Nozipho 
Mxakato-Diseko, Chủ tịch nhóm G77 (là 
nhóm quốc gia đang phát triển) và Trung 
quốc (đại diện 134 nước đang phát triển) 
nhấn mạnh trong một thông cáo ra ngày 
21/10/2015 và sẽ là nội dung trung tâm của 
hiệp định khí hậu chuẩn bị được ký kết tại 
Pari (Pháp) cuối năm nay.

Cũng theo bà Mxakato-Diseko, từ lâu các 
quốc gia đang phát triển đã buộc phải thích 
nghi với biến đổi khí hậu cũng như các hiện 
tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra 
vì lượng khí nhà kính phần lớn do các nước 

phát triển thải ra qua nhiều 
thế kỷ.

Tuy nhiên, các nước 
đang phát triển thường 
xuyên phải ứng phó với 
các cuộc khủng hoảng 
bằng cách sử dụng nguồn 

tài nguyên khan hiếm của 
mình hoặc bằng sự giúp đỡ 
tự nguyện từ các nước đang 
phát triển khác mà không 
có sự hỗ trợ từ các nước 
phát triển.
 p.tuyên
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THực THI cHÍNH SÁcH, PHÁP LuậT VỀ đA DạNG SINH Học Ở VIỆT NAM

Thực hiện kế hoạch giám sát 
chuyên đề: “Việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về đa 

dạng sinh học (ĐDSH)” báo cáo ủy 
ban Thường vụ quốc hội vào kỳ họp 
cuối năm 2015, ngày 19/10/2015, 
tại Hà Nội, ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ 
TN&MT tổ chức Hội thảo Thực thi 
chính sách, pháp luật về ĐDSH ở Việt 
Nam - Thực trạng và giải pháp.

Luật ĐDSH được quốc hội khóa 
xII, kỳ họp thứ 4 ngày 13/11/2008 
thông qua, có hiệu lực từ ngày 
1/7/2009. Đây là văn bản có hiệu lực 
pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước về ĐDSH ở Việt Nam 
hiện nay. qua hơn 6 năm thực hiện 
Luật ĐDSH năm 2008, công tác quản 
lý nhà nước về ĐDSH đã có chuyển 
biến tích cực. Các cơ quan chức năng 
đã ban hành trên 20 văn bản dưới 
Luật hướng dẫn thi hành Luật ĐDSH 
năm 2008, trong đó có những văn 
bản quan trọng như quyết định số 
45/qĐ-TTg ngày 8/1/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về quy hoạch tổng 
thể về bảo tồn ĐDSH, quyết định 
số 1250/qĐ-TTg ngày 31/7/2013 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

làm cơ sở cho việc ban hành 
Kế hoạch, quy hoạch bảo tồn 
ĐDSH ở các địa phương... 
Bên cạnh đó, hệ thống tổ 
chức quản lý ĐDSH được 
hình thành ở Trung ương và 
địa phương trong cả ngành 
môi trường và ngành lâm 
nghiệp; ĐDSH được quan 
tâm quản lý và bảo vệ; ĐDSH 
bước đầu đã được khai thác, 
sử dụng góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội thông qua 
các hoạt động du lịch sinh 
thái, môi trường, khai thác 
nguồn gen, phát triển chăn 
nuôi...

Tuy nhiên, qua thực tiễn 
việc thực thi chính sách pháp 
luật về ĐDSH còn bộc lộ 
nhiều bất cập như việc ban 
hành văn bản hướng dẫn thực 
thi Luật ĐDSH năm 2008 
còn chậm; Có sự chồng chéo 
trong các quy định quản lý 
ĐDSH gây khó khăn cho việc 
áp dụng và thực thi pháp luật; 
Nguồn nhân lực cho công tác 
bảo tồn còn thiếu và chưa 
được đào tạo về chuyên môn 
nghiệp vụ bảo tồn ĐDSH; 
Phân công trách nhiệm quản 

lý nhà nước về ĐDSH chưa 
rõ ràng giữa Bộ chủ trì và 
các Bộ chuyên ngành, giữa 
các cơ quan chức năng ở địa 
phương; Tài chính đầu tư cho 
bảo tồn ĐDSH còn hạn chế, 
chưa đáp ứng được yêu cầu 
và mục tiêu quản lý nhà nước 
về ĐDSH; Hoạt động của các 
khu bảo tồn chưa phát huy 
hiệu quả; Công tác thanh 
tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
pháp luật về ĐDSH còn bộc 
lộ nhiều bất cập.

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã trao đổi, thảo luận làm rõ 
nguyên nhân của tình trạng 
trên, đồng thời tìm ra các giải 
pháp khắc phục những hạn 
chế bất cập để tiếp tục hoàn 
thiện pháp luật, thực thi pháp 
luật về ĐDSH có hiệu quả, góp 
phần thực hiện thắng lợi 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, tăng cường quản 
lý tài nguyên và BVMT; Hiến 
pháp năm 2013; Luật BVMT 
năm 2014.
 n. hằng
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Hiện trạng và chính sách phát triển 
ngành công nghiệp môi trường Việt Nam 
phạM Sinh thành
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,  
Bộ Công Thương 

Việt Nam xác định công nghiệp môi 
trường (CNMT) là một ngành kinh 
tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, 

dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về 
BVMT. 

Từ khi Nghị quyết số 41-Nq/TW ngày 
15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước đặt nền móng cho sự “hình 
thành và phát triển ngành CNMT”, đến nay, 
ngành CNMT Việt Nam vẫn đang trong giai 
đoạn phát triển.

hoàn thiện  
Khung Chính SáCh, pháp Lý

Năm 2005, Luật BVMT giao cho Bộ Công 
nghiệp (Bộ Công Thương ngày nay) chỉ đạo 
phát triển ngành CNMT (Khoản 5, Điều 121, 
Luật BVMT năm 2005). Năm 2012, Bộ Công 
Thương được Chính phủ giao chức năng 
chỉ đạo phát triển ngành CNMT tại Nghị 
định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ quy định chức năng, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 
(Trước đó, Nghị định số 189/2007/NĐ-CP 
ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Công Thương chỉ có 12 ngành 
và 10 lĩnh vực, không có ngành CNMT) tiếp 
theo đó là sự ra đời của Phòng Kiểm soát 
ô nhiễm và CNMT tại quyết định số 699/
qĐ-BCT ngày 31/1/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật 
an toàn và Môi trường công nghiệp, bộ máy 
quản lý nhà nước về phát triển ngành CNMT 
được định hình.

Theo Luật BVMT năm 2005, Bộ Công 
Thương được giao chỉ đạo phát triển ngành 
CNMT, nhưng “ngành CNMT” chưa được 
định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp 
luật của Việt Nam dẫn đến nảy sinh nhiều 
câu hỏi được đặt ra xung quanh cách hiểu 
khác nhau về phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng của “ngành CNMT”. Năm 

2014, thuật ngữ CNMT 
được Luật BVMT giải thích 
là “một ngành kinh tế cung 
cấp các công nghệ, thiết bị, 
dịch vụ và sản phẩm phục 
vụ các yêu cầu về BVMT” và 
phát triển CNMT (Điều 153, 
Luật BVMT năm 2014) được 
quy định là “đầu tư xây dựng, 
nâng cấp hạ tầng kỹ thuật xử 
lý và tái chế chất thải; hình 
thành và phát triển các khu 
xử lý chất thải tập trung; sản 
xuất, cung cấp thiết bị, sản 
phẩm phục vụ các yêu cầu 
BVMT”.

CNMT là ngành kinh tế 
chịu tác động lớn của chính 
sách, vì vậy, mặc dù đến năm 
2014 thuật ngữ CNMT chính 
thức được luật hóa, làm cơ 
sở ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật phát triển 
ngành, nhưng trong 10 năm 
qua (2005 - 2014), nhiều 
chính sách vẫn được vận 
dụng để phát triển ngành 
CNMT. Trong đó, các Nghị 
định của Chính phủ có lồng 
ghép các chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ cho phát triển CNMT 
như: Nghị định số 69/2008/
NĐ-CP về chính sách khuyến 
khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường; 
Nghị định số 04/2009/NĐ-
CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt 
động BVMT; Nghị định số 
59/2014/NĐ-CP về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị định số 69/2008/NĐ-
CP; Nghị định số 19/2015/
NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật 
BVMT năm 2014. Nhiều 
quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ cũng đã được 
ban hành để thúc đẩy phát 
triển ngành CNMT: quyết 
định số 1030/qĐ-TTg ngày 
20/7/2009 phê duyệt “Đề án 
phát triển ngành CNMT đến 
năm 2015, tầm nhìn đến năm 
2025”, quyết định số 249/
qĐ-TTg ngày 10/2/2010 
phê duyệt “Đề án phát triển 
dịch vụ môi trường đến năm 
2020”, quyết định số 1216/
qĐ-TTg ngày 5/9/2012 phê 
duyệt “Chiến lược BVMT 
quốc gia đến năm 2020”, 
quyết định số 1292/qĐ-TTg 
ngày 1/8/2014 phê duyệt kế 
hoạch hành động phát triển 
ngành CNMT và tiết kiệm 
năng lượng thực hiện chiến 
lược công nghiệp hóa của 
Việt Nam trong khuôn khổ 
hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030.

đỊnh hình Cơ Cấu, 
thành phẦn CủA 
ngành CnMt

Ngành CNMT Việt Nam 
chưa có mã ngành kinh tế 
trong quyết định số 10/2007/
qĐ-TTg ngày 23/1/2007 của 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành hệ thống ngành kinh 
tế của Việt Nam và sản phẩm 
của ngành CNMT cũng chưa 
có mã ngành sản phẩm ngoại 
trừ một số nhóm sản phẩm 
liên quan đến dịch vụ môi 
trường được xếp trong nhóm 
ngành E như: E381 - Thu 
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gom rác thải, E382 - xử lý chế biến và tiêu 
hủy rác thải… trong quyết định số 39/2010/
qĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tường 
Chính phủ quy định ban hành Hệ thống 
ngành sản phẩm Việt Nam.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành 
quyết định số 1030/qĐ-TTg ngày 20/7/2009 
phê duyệt “Đề án phát triển ngành CNMT 
đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, 
ngành CNMT được nhìn nhận như các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ 
trong 3 lĩnh vực chính: Thiết bị CNMT; dịch 
vụ CNMT (xử lý chất thải, thu gom chất thải, 
quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi 
trường…); sử dụng bền vững tài nguyên, 
phục hồi môi trường. Đến nay, Việt Nam có 
khoảng 928 doanh nghiệp hoạt động trong 
cả 3 lĩnh vực, thu hút khoảng 82.406 người 
lao động tham gia. Cùng với hoạt động của 

Hiệp hội CNMT Việt Nam, 
một tổ chức xã hội nghề 
nghiệp của các cá nhân và tổ 
chức tham gia trong các hoạt 
động phát triển CNMT được 
thành lập ngày 23/4/2011 với 
sự bảo trợ hoạt động của Bộ 
Công Thương, ngành CNMT 
Việt Nam đã chính thức định 
hình. 

Sản xuất thiết bị CNMT
Đến nay, lĩnh vực sản 

xuất thiết bị CNMT bước 
đầu đã hình thành doanh 
nghiệp với một số sản phẩm 
chủ lực như: Lò đốt chất 
thải rắn thông thường, công 
nghiệp, y tế và chất thải nguy 
hại; Hệ thống lọc bụi; Dây 

chuyền phân loại rác và thiết 
bị vận chuyển rác chuyên 
dụng (thiết bị xe ép rác, hút 
bụi, tàu hút dầu tràn…). Tuy 
nhiên, năng lực canh tranh 
của các doanh nghiệp sản 
xuất máy móc thiết bị trong 
nước còn yếu so với máy 
móc, thiết bị nhập khẩu từ 
nước ngoài. Có khoảng 10 
doanh nghiệp chuyên sản 
xuất chế tạo thiết bị CNMT 
như hệ thống lọc khí, bụi, 
lò đốt chất thải nguy hại và 
thông thường, các thiết bị 
công nghệ phân loại rác, 
sản xuất phân compost, viên 
nhiên liệu.

Thiết bị CNMT trong 
xử lý chất thải chiếm từ 40 - 
60% tổng giá trị đầu tư công 
trình, ước đạt 700 - 1.000 
nghìn tỷ đồng/năm. Tuy 
nhiên, Việt Nam chưa có 
công nghệ chế tạo thiết bị 
CNMT đúng nghĩa, chỉ dừng 
ở gia công cơ khí và lắp ráp 
sản xuất đơn lẻ.

Các sản phẩm thiết bị 
CNMT cũng chưa có tên 
trong danh mục và tiêu chí 
thống kê về ngành CNMT 
Việt Nam mà đang được gộp 
chung vào các sản phẩm cơ 
khí hay phân ngành công 
nghiệp khác. Bản chất đây là 
lĩnh vực công nghiệp phụ trợ 
cho ngành CNMT, có xuất 
xứ từ nhiều ngành (hóa chất, 
xây dựng, thép, cơ khí, điện 
tử…).

Dịch vụ CNMT
Việt Nam có khoảng 125 

doanh nghiệp đang hoạt 
động trong lĩnh vưc thoát 
nước và xử lý nước thải, 473 
doanh nghiệp làm dịch vụ xử 
lý chất thải rắn. Theo quyết 
định số 1292/qĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 
1/8/2014, Việt Nam có 86 
doanh nghiệp đang hoạt 
động trong lĩnh vực xử lý 

tiềm năng phát triển và những thách thức đối với ngành CnMt
bảng: Dự báo nhu cầu phát triển của ngành CnMt

TT Lĩnh vực đến năm 2020 đến năm 2030
I Sản xuất thiết bị cNMT (đơn vị: Tỷ đồng/năm)

1.1 Thiết bị xử lý nước thải 22.797 70.479
1.2 Thiết bị xử lý chất thải rắn đô thị 21.414 35.416
1.3 Thiết bị xử lý bùn thải 2.141 3.542
1.4 Thiết bị xử lý chất thải nguy hại 46.085 110.725
1.5 Thiết bị xử lý khí thải 1.000 2.000

Tổng giá trị 93.437 222.162
II Dịch vụ cNMT

2.1 Tổng nước thải (nghìn m3/ngày đêm) 9.345 22.227
Nước thải đô thị 6.145 8.627
Nước thải khu công nghiệp 3.200 13.600

2.2 Tổng chất thải rắn đô thị (tấn/ngày) 96.370 200.871
Đô thị đặc biệt 50.906 86.510
Các đô thị khác 45.464 114.361

2.3 Tổng chất thải rắn khu công nghiệp (nghìn tấn/năm) 11.160 54.720
Chất thải rắn không nguy hại 7812 38.304
Chất thải rắn nguy hại 3348 16.416
Chất thải rắn y tế nguy hại 50 92

2.4 Tổng khí thải (triệu tấn CO2 tương đương/năm) 320 542
Năng lượng, công nghiệp 251 470
Nông nghiệp 69 72

III Sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường
Tổng chất thải rắn tái chế (nghìn tấn/năm) 7280 21840

3.1 Chất thải nguy hại thiêu đốt thu hồi năng lượng 432 1296
3.2 Chất thải rắn hóa rắn, và khác 288 864
3.3 Chất thải rắn có thể tái chế (từ chất thải rắn đô thị) -10% 15.829 32.993

3.4 Chất thải rắn có thể tái chế từ chất thải rắn khu công 
nghiệp 7.280 21.840

3.5 Chất thải rắn hữu cơ làm phân, viên năng lượng 17.588 36.659
3.6 Chất thải rắn điện tử 89 2.397
3.7 Chất thải rắn ngành điện tái chế làm vật liệu xây dựng 24.600 51.300
3.8 Dầu thải tái chế 214 420
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chất thải nguy hại đã được cấp phép hoạt 
động.

quy mô hoạt động của doanh nghiệp 
dịch vụ CNMT thường ở mức vừa và nhỏ, 
vốn điều lệ ít, không có khả năng đầu tư vào 
các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn; hầu như 
không có doanh nghiệp nhà nước về dịch vụ 
môi trường đủ mạnh để giải quyết các vấn 
đề môi trường lớn, quan trọng của đất nước 
như: Trung tâm xử lý chất thải nguy hại cấp 
vùng, liên tỉnh; doanh nghiệp xử lý sự cố tràn 
dầu; doanh nghiệp xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt tập trung, liên vùng, liên tỉnh; doanh 
nghiệp giám định tổn thất về TN&MT, doanh 
nghiệp thẩm định CNMT.

Thiết bị, công nghệ của các doanh nghiệp 
sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ CNMT 
chưa được đầu tư bài bản, đúng mức. Cùng 
với việc chưa có quy định rõ ràng về điều 
kiện hành nghề cung cấp dịch vụ CNMT 
trong một thời gian dài dẫn đến các doanh 
nghiệp này thành lập tràn lan theo kiểu “toàn 
dân làm dịch vụ CNMT”, thiếu đầu tư về 
chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến hoạt động 
kém hiệu quả, chất lượng dịch vụ của nhiều 
doanh nghiệp cung cấp, vì thế cũng chưa cao, 
chưa đầy đủ, tư vấn thiếu thực tiễn. 

Sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi 
môi trường 

Sử dụng bền vững tài nguyên và phục 
hồi môi trường chủ yếu liên quan đến tính 
chất khan hiếm của nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Vì vậy, nòng cốt của lĩnh vực này là 
phát triển công nghiệp tái chế. Công nghiệp 

tái chế là lĩnh vực có sự giao 
thoa, chồng lấn với lĩnh vực 
dịch vụ CNMT có gắn với xử 
lý chất thải thông thường, xử 
lý chất thải nguy hại và lĩnh 
vực công nghiệp sản xuất có 
gắn với nguồn phế liệu tái 
chế là nguyên liệu như công 
nghiệp sản xuất giấy, nhựa và 
thép.

Công nghiệp sản xuất 
giấy, nhựa và thép phụ thuộc 
chủ yếu vào nguồn phế liệu 
tái chế nhập khẩu. Trong 
khi đó, nguồn phế liệu giấy, 
nhựa, thép thu gom trong 
nước lại chủ yếu tập trung 
tái chế ở các làng nghề thủ 
công với cơ sở hạ tầng và 
thiết bị lạc hậu, công nghệ 
của những năm 1980, 1990. 

Chế biến rác thải thành 
phân hữu cơ là lĩnh vực được 
ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn 
oDa trong những năm qua 
với các công nghệ chủ yếu là 
SEraPHIN, aSC với gam 
công suất từ 50-250 tấn/
ngày.

Phần lớn chất thải công 
nghiệp có khả năng tái chế 
làm vật liệu xây dựng như 
tro xỉ của nhà máy nhiệt điện 
đốt than; xỉ lò cao, lò điện và 

bụi thải của lò luyện thép; bã 
thải Gyps (thạch cao nhân 
tạo) của nhà máy sản xuất 
phân bón DaP vẫn chưa có 
công nghệ phù hợp để tái 
chế.

Chất thải điện tử chủ yếu 
mới được tái chế sơ bộ và 
xuất sang Trung quốc tại các 
làng nghề tái chế thủ công. 
Đến nay, chưa có một tổ 
chức nào trong nước có khả 
năng tái chế, thu hồi nguyên 
liệu gốc chứa trong thành 
phần của chất thải điện tử. 

Theo kết quả nghiên 
cứu của Viện nghiên cứu 
Chiến lược và Chính sách 
công nghiệp của Bộ Công 
Thương tại Báo cáo đánh 
giá môi trường chiến lược 
“quy hoạch phát triển ngành 
CNMT đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030” đã được 
Bộ TN&MT thẩm định và 
Báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ thì dự báo đến năm 
2020, nhu cầu phát triển của 
ngành CNMT là rất lớn.

Tiềm năng lớn nhưng 
ngành CNMT Việt Nam 
cũng đứng trước những 
thách thức không nhỏ, cụ 
thể: Đến nay, năng lực ngành 
CNMT mới đáp ứng được 
2-3% nhu cầu xử lý nước 
thải đô thị, 15% nhu cầu xử 
lý chất thải rắn, khoảng 14% 
nhu cầu xử lý chất thải nguy 
hại; nhiều lĩnh vực như tái 
chế dầu thải, nhựa phế liệu, 
chất thải điện, điện tử chưa 
phát triển.

Kết quả thu hút vốn 
đầu tư vào phát triển ngành 
CNMT còn thấp, chưa tương 
xứng với yêu cầu của xã hội. 
Lĩnh vực dịch vụ môi trường 
vẫn chủ yếu dựa vào kinh 
phí cấp từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, nhất là lĩnh 
vực dịch vụ xử lý nước thải 
đô thị.

 V Cần có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho mỗi loại sản 
phẩm, thiết bị mà ngành CNMT tạo ra
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Giá dịch vụ môi trường ở mức thấp, ít 
hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đây là trở ngại 
lớn đối với sự phát triển của ngành CNMT.

Năng lực và sự liên kết giữa nghiên cứu 
và triển khai sản xuất hàng loạt các thiết 
bị môi trường còn hạn chế. Nhiều doanh 
nghiệp môi trường của nhà nước còn yếu về 
đầu tư vốn công nghệ. Trong một số lĩnh vực, 
các doanh nghiệp ngoài nước đóng vai trò 
chi phối; các doanh nghiệp tư nhân không có 
cơ hội để phát triển.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ về ngành 
CNMT dẫn đến những tác động tiêu cực 
trong quá trình giám sát và hoạch định chính 
sách.

Phát triển CNMT chưa nhấn mạnh vào 
khía cạnh hiệu quả kinh tế đạt được cũng 
như chưa xem xét đến tính chất khan hiếm 
của nguồn tài nguyên thiên nhiên - động lực 
chính của sự phát triển ngành công nghiệp 
tái chế.

KẾt Luận Và đề xuất, KiẾn nghỊ
Trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành đã được vận dụng nhằm 
mang lại cho CNMT Việt Nam những cơ hội 
và động lực phát triển. Tuy nhiên, ưu đãi, 
hỗ trợ thực sự không mang lại hiệu quả như 
mong muốn. 

Nhìn nhận lại những ưu đãi (thuế, phí) 
và hỗ trợ (quỹ đất, cơ sở hạ tầng, thông tin 
phát triển thị trường, phát triển nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ 
đầu tư xây dựng các dự án xử lý môi trường 
trọng điểm) được các văn bản quy phạm 
pháp luật khác nhau quy định trong thời gian 
qua, có thể thấy, mọi hoạt động phát triển 
ngành CNMT đều đã có những chính sách 

Tài liệu Tham khảo
 O Luật BVMT năm 2014 
 O Huỳnh Trung Hải. Một số kinh nghiệm từ vấn đề phát triển CNMT trên thế giới. Hội thảo quốc gia Sản phẩm CNMT trong ngành 

Công Thương (tháng 10/2014)
 O Quyết định 1030/QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ
 O Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
 O Bộ Xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình sau 6 năm thực hiện Nghị định 59/2007/NĐ-CP, (2014).
 O Huỳnh Trung Hải, Nguyễn Đức Quảng, Hà Vĩnh Hưng. Phân tích nhu cầu và định hướng phát triển công nghiệp tái chế. Hội thảo quốc 

gia Sản phẩm CNMT trong ngành Công Thương (tháng 10/2014)
 O Quyết đinh số 1696/Qđ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà 

máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
 O Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

về ưu đãi, hỗ trợ nhất định. 
Tuy nhiên, Bộ Công Thương 
được giao nhiệm vụ nhưng 
không được giao chức năng 
quản lý nhà nước về phát 
triển ngành CNMT, Nhà 
nước mới có các quy định 
về chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
mà chưa có các văn bản quy 
phạm pháp luật làm cơ sở 
để so sánh, phân loại và xác 
định đối tượng được hưởng 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Vì 
thế, có nguồn lực để ưu đãi, 
hỗ trợ nhưng cơ quan quản 
lý nhà nước và các chủ đầu 
tư đều gặp khó khăn khi tiếp 
cận được nguồn lực. 

Do đó, đã đến lúc, Nhà 
nước không chỉ có ưu đãi, hỗ 
trợ mà còn phải có một sân 
chơi công bằng, bình đẳng 
cho các nhà đầu tư. Muốn 
vậy, Nhà nước cần có các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia áp dụng cho mỗi loại 
sản phẩm, thiết bị mà ngành 
CNMT tạo ra. Dựa trên chuẩn 
mực quốc gia về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật thì những 
so sánh, thẩm định về giá cả, 
chất lượng mới minh bạch và 
đáng tin cậy.

Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế đang diễn ra 
ngày càng sâu và rộng. Phát 
triển ngành CNMT Việt Nam 
không thể thiếu sự hiện diện 
của các nhà đầu tư quốc tế 

cùng với đó là các thiết bị, máy 
và dây chuyền xử lý tái chế chất 
thải được nhập khẩu từ nước 
ngoài. Do đó, Việt Nam cần 
có mã ngành kinh tế và danh 
mục mã sản phẩm của ngành 
CNMT Việt Nam để nhận 
dạng sản phẩm, thiết bị, làm 
căn cứ để quy định các chính 
sách thuế xuất nhập khẩu đối 
với hàng hóa là sản phẩm và 
thiết bị của ngành này. Ngoài 
ra, đây cũng là cơ sở để các 
Bộ, ngành xây dựng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia tương ứng đối với các 
thiết bị, sản phẩm của ngành 
CNMT, làm chuẩn mực cho 
các đánh giá, so sánh trong 
các hoạt động thẩm định, lựa 
chọn cũng như định giá thiết 
bị, sản phẩm của các dự án 
đầu tư phát triển CNMT.

Căn cứ xác định giá sản 
phẩm và dịch vụ CNMT được 
xây dựng trên những quy 
chuẩn và tiêu chuẩn về sản 
phẩm, hàng hóa có tính chuẩn 
mực và minh bạch sẽ là động 
lực để thúc đẩy xã hội hóa các 
hoạt động dịch vụ CNMT, các 
hợp đồng nhượng quyền vận 
hành, khai thác công trình 
xử lý chất thải trở nên hấp 
dẫn các nhà đầu tư hơn vì giá 
của thiết bị, sản phẩm, dịch 
vụ là yếu tố quyết định, thu 
hút sự quan tâm của các nhà 
đầu tưn
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Một số giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác 
sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định theo hướng 
phát triển bền vững
Vũ Minh LưỢng
Sở TN&MT Nam Định

Nam Định là tỉnh ven biển với khoảng 
72 km bờ biển trải dài qua 3 huyện 
Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, 

trong đó, 2 huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng 
hàng năm đều được bồi đắp thêm tạo thành 
những bãi bồi rộng lớn. Diện tích đất bãi bồi và 
đất có mặt nước ven biển của 2 huyện khoảng 
22.821 ha, bao gồm: Nghĩa Hưng là 5.287 ha, 
Giao Thủy là 17.534 ha (tính cả 7.100 ha của 
Vườn quốc gia xuân Thủy).

Trước đây, việc quản lý sử dụng đất bãi bồi 
ven biển tại Nam Định chưa hiệu quả, cụ thể, 
việc quản lý đất bãi bồi ven biển được thực 
hiện theo quyết định của uBND tỉnh Nam 
Định năm 2001 đối với Nghĩa Hưng và năm 
2003 đối với Giao Thủy là tạm giao quyền quản 
lý hành chính cho các xã ven biển, đến nay, đất 
bãi bồi ven biển vẫn chưa có số liệu đo đạc. 
Trong 15 năm qua, đặc biệt trong mấy năm 
gần đây, khi đất bãi bồi ven biển ngày càng có 
giá trị kinh tế cao thì càng bộc lộ những hạn 
chế trong công tác quản lý, khai thác sử dụng 
đất bãi bồi ven biển.

tiềm năng, giá trị đa dạng của đất bãi 
bồi ven biển nam định

Vùng bãi bồi ven biển 2 huyện Giao Thủy 
và Nghĩa Hưng có tiềm năng mở rộng diện tích 
do bồi tụ hàng năm phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, hiện tại, tổng diện tích là 15.720 
ha. Với giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, 
nguồn lợi thủy sản, nước biển, đất đai, cảnh 
quan của vùng rất phong phú, nhưng chưa 
được khai thác hết, chưa tạo ra đột phá trong 
phát triển kinh tế. 

Hiện đất bãi bồi ven biển vẫn chủ yếu 
dùng để nuôi trồng thủy hải sản và khai thác 
tự nhiên, với diện tích khoảng hơn 5.548 ha, 
chiếm 41% diện tích bãi bồi. Việc khai thác 
và nuôi trồng thủy hải sản đã mang lại nhiều 
lợi ích kinh tế, tuy nhiên, vẫn còn manh mún, 
chưa đảm bảo chất lượng, cũng như chưa phát 
triển tương xứng với tiềm năng. riêng đối với 
ngành nuôi trồng thủy hải sản tại hai huyện 
ven biển Nghĩa Hưng và Giao Thủy, hiệu quả 

kinh tế đem lại rất lớn nếu 
gặp điều kiện thời tiết thuận 
lợi, giá cả thị trường ổn định. 
Nhưng khu vực này thường 
xuyên chịu ảnh hưởng của 
những cơn bão xâm nhập 
mặn, thay đổi môi trường 
sống của thủy hải sản, dẫn 
đến năng suất giảm đáng kể, 
hiệu quả kinh tế không cao. 

Hệ thống rừng ngập mặn 
(rNM) tự nhiên của 2 huyện 
đã tạo ra khu vực ĐDSH cao, 
có nhiều loài chim di cư quý 
hiếm tầm cỡ quốc tế có thể 
phát triển thành khu bảo tồn 
thiên nhiên đất ngập nước, là 
vùng trọng điểm phát triển 
rừng, nhất là rừng phòng hộ 
ven biển. Diện tích rừng của 
2 huyện khoảng 1.213,18 ha, 
chiếm 8,3% diện tích bãi bồi, 
trong khi diện tích đất chưa 
sử dụng khoảng 2.576,53 ha, 
chiếm 18% diện tích bãi bồi. 

Những năm gần đây, tại 
Nam Định, công tác quản lý 
đất bãi bồi ven biển đã nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo 
của các cấp, ngành, đặc biệt 
là các địa phương ven biển, 

tuy nhiên vẫn còn nhiều khó 
khăn. Cụ thể, nguồn nhân 
lực quản lý đất bãi bồi ven 
biển mỏng, cán bộ quản lý 
không được đào tạo chuyên 
sâu; công việc kiêm nhiệm 
nhiều, ít được tham gia tập 
huấn, đào tạo về quản lý, bảo 
vệ, sử dụng đất bãi bồi ven 
biển. Nguồn lực tài chính, 
đầu tư cơ sở hạ tầng và các 
trang thiết bị phục vụ công 
tác quản lý chưa được đầu tư 
đồng bộ, thống nhất. Nhìn 
chung, nguồn lực phục vụ 
công tác quản lý đất bãi bồi 
ven biển thiếu cả nhân lực và 
vật lực, do đó công tác quản 
lý gặp nhiều khó khăn, hiệu 
quả chưa cao.

Đối với xu thế sử dụng đất 
bãi bồi trong những năm tới là 
tăng diện tích nuôi trồng thủy 
sản mang tính bền vững, khai 
thác thủy sản xa bờ, phát triển 
đất rừng phòng hộ ven biển, 
mở rộng phát triển du lịch, 
đặc biệt là du lịch sinh thái và 
đẩy mạnh phát triển cảng - 
giao thông đường thủy, phục 
vụ cho phát triển sản xuất.

 V Đất bãi bồi ven biển của 2 huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng 
đã tạo ra khu vực ĐDSH cao, là nơi sinh sống của nhiều loài 
chim di cư quý hiếm 
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Trên cơ sở hiện trạng, xu thế khai thác, sử 
dụng đất bãi bồi ven biển và các quan điểm 
sử dụng bền vững đất bãi bồi, định hướng sử 
dụng đất bãi bồi ven biển phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, với tiêu chí phát triển bền vững 
theo hướng đa mục tiêu, đa lĩnh vực, nhằm 
tạo thuận lợi cho quản lý tổng hợp tài nguyên 
vùng đất bãi bồi; bảo vệ và cải thiện chất lượng 
môi trường (bền vững về môi trường), phát 
triển kinh tế (bền vững về kinh tế) và đảm bảo 
công bằng xã hội (bền vững về xã hội).

giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả 
khái thác sử dụng bền vững đất bãi bồi ven 
biển

Để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, 
quản lý đất bãi bồi ven biển cần áp dụng các 
giải pháp sau:

Đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất bãi bồi 
ven biển theo hướng chính quy, hiện đại, quy 
hoạch sử dụng đất bãi bồi ven biển hợp lý, 
khoa học. Việc quy hoạch phải dựa trên cơ sở 
nghiên cứu khoa học về bồi tụ, xói lở và phải 
tính tới yếu tố biến đổi khí hậu đang diễn ra;

Tổ chức cắm mốc, phân định ranh giới bãi 
bồi từng huyện, xã và lập hồ sơ địa giới hành 
chính. Lập hồ sơ giao đất bãi bồi ven biển cho 
các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và năng lực 
khai thác, cấp phép khai thác tài nguyên;

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật 
Đất đai, Luật ĐDSH năm 2008, Luật BVMT 
năm 2014, Luật Tài nguyên, môi trường biển 
và hải đảo, Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 
21/5/2014 của Chính phủ quy định về giao 
các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác và sử dụng tài 
nguyên; Thông tư số 02/2015/
TT-BTNMT ngày 27/1/2015 
của Bộ TN&MT quy định chi 
tiết một số điều của Nghị định 
43/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ về thi hành Luật Đất đai...

Kiện toàn tổ chức bộ máy 
quản lý cho ngành TN&MT 
nói chung và các xã, huyện 
ven biển nói riêng, tập huấn, 
nâng cao năng lực và đầu tư 
trang thiết bị, máy móc phục 
vụ cho công tác quản lý. Ứng 
dụng kết quả của đề tài khoa 
học cấp tỉnh: “Điều tra, xây 
dựng cơ sở dữ liệu GIS phục 
vụ quản lý phát triển bền 
vững quỹ đất bãi bồi ven biển 
Nam Định” và phần mềm do 
đề tài xây dựng trong công 
tác quản lý đất bãi bồi ven 
biển. Định kỳ giám sát, đo 
đạc, quan trắc những biến 
động đất bãi bồi ven biển, cập 
nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu 
những biến động và các hoạt 
động kinh tế biển có tác động 
đến vùng đất bãi bồi; 

Tăng cường công tác 
tuyên truyền cho người dân, 
nhất là cộng đồng dân cư 
ven biển về phương thức 
nuôi trồng thủy sản, lợi ích 

của rNM tại khu vực bãi bồi 
ven biển làm ảnh hưởng đến 
môi trường, hệ sinh thái và 
ĐDSH;

xây dựng cơ chế phối hợp 
liên ngành để phát triển du 
lịch bền vững; quy hoạch phát 
triển thủy sản, kêu gọi đầu tư 
chế biến thủy, hải sản; Hỗ trợ 
chuyển đổi mô hình sản xuất 
để sử dụng khai thác hợp lý tài 
nguyên, nhiên nhiên.

Đối với đất bãi bồi huyện 
Giao Thủy (trong đó có Vườn 
quốc gia xuân Thủy - nơi có 
ĐDSH cao, vùng lõi Khu dự 
trữ sinh quyển đồng bằng 
sông Hồng) phải quy hoạch 
xác định rõ các vùng bảo tồn, 
phát triển nuôi trồng thủy sản, 
khai thác tự nhiên, phát triển 
du lịch, trồng rừng và bảo 
vệ đê biển… tập trung phát 
triển những thế mạnh của 
địa phương. Đối với huyện 
Nghĩa Hưng, về lâu dài để đất 
bãi bồi mang lại giá trị kinh tế 
cao phải quy hoạch sử dụng 
đất theo hướng phát triển 
khu công nghiệp, khu kinh tế 
(kể cả huyện Hải Hậu), phát 
triển thành phố, cảng biển, 
sân bay tiến ra biển, sản xuất 
nông nghiệp công nghệ caon

 93% DâN SỐ Ở NÔNG THÔN Ở NAM đỊNH đƯợc DùNG NƯỚc HợP VỆ SINH

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn Nam 

Định cho biết, hiện nay có 93% dân 
số nông thôn dùng nước hợp vệ 
sinh, trong đó có 63% được sử dụng 
nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Để đạt được kết quả trên là do 
chính quyền các địa phương đã 
thực sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ 
với Sở NN&PTNT Nam Định triển 
khai tích cực công tác thông tin, 
giáo dục, truyền thông với nhiều 
hình thức đa dạng, phù hợp với 
từng địa phương, từng đối tượng, 
tầng lớp nhân dân nâng cao nhận 

thức của người dân về việc sử dụng 
nước sạch, từng bước làm thay đổi 
hành vi cộng đồng về môi trường, 
nước sạch và vấn đề giữ gìn bảo vệ 
nguồn nước, bảo vệ sức khỏe.

xác định được tầm quan trọng 
của nước sạch đối với người dân 
những năm qua, tỉnh luôn quan 
tâm thực hiện có hiệu quả Chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng; 
thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, 
BVMT, thay đổi bộ mặt nông thôn, 

góp phần đẩy nhanh quá trình xây 
dựng nông thôn mới.

Trong đó, chính quyền các địa 
phương cũng phối hợp hiệu quả 
với Công ty CP Nước sạch và vệ 
sinh nông thôn tăng cường khảo 
sát, tham vấn ý kiến nhân dân về 
thực trạng nguồn nước, nhu cầu sử 
dụng nước, tham mưu cho uBND 
tỉnh Nam Định xây dựng các dự án, 
công trình cung cấp nước sạch với 
phương châm dân biết, dân bàn, 
dân giám sát, quản lý, đánh giá chất 
lượng công trình, chất lượng nước.
 t. tuấn
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Công ty FrieslandCampina Việt Nam -  
Vì môi trường xanh
Trong 20 năm hoạt động và kinh doanh, 
Công ty đã góp phần không nhỏ trong 
việc hỗ trợ cộng đồng bằng các hoạt 
động xã hội như thành lập Quỹ khuyến 
học "Đèn đom đóm" nhằm nâng cao 
nhận thức về dinh dưỡng, xây dựng sự 
nghiệp giáo dục cho thế hệ tương lai…
 Là một trong những đơn vị được Bộ 
TN&MT trao giải thưởng điển hình tiên 
tiến về môi trường, Tạp chí Môi trường 
có cuộc trò chuyện với ông Arnoud 
van den Berg - Tổng Giám đốc Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam về hoạt 
động sản xuất kinh doanh gắn liền với 
công tác BVMT.

9Xin chúc mừng Công ty được vinh danh Top 
50 tập thể điển hình tiên tiến về BVmT giai 
đoạn 2011 - 2015 do Bộ TN&mT trao tặng 
nhân sự kiện hội nghị môi trường toàn quốc 
lần thứ iV. Giải thưởng này có ý nghĩa như thế 
nào đối hoạt động với Công ty, thưa ông?

Ông Arnoud van den berg: Giải thưởng 
điển hình tiên tiến về môi trường có ý nghĩa rất 
lớn đối với tập thể Công ty FrieslandCampina 
Việt Nam. Đồng thời là minh chứng cho cách 
làm đúng đắn của Công ty luôn hướng đến 
sự phát triển bền vững cùng cộng đồng, đây 
là nguồn động viên khích lệ tinh thần cho các 
hoạt động BVMT của chúng tôi trong suốt 
những năm qua. FrieslandCampina Việt Nam 
luôn đặt công tác BVMT lên hàng đầu khi đặt 
nhà máy sản xuất tại Việt Nam. 
9Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về môi 
trường, Tổng cục môi trường và Công ty ký kết 
Chương trình “Vì môi trường Việt Nam xanh”, 
vậy ông cho biết mục đích, ý nghĩa của Chương 
trình này?

Ông Arnoud van den berg: Trong xu 
thế đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế sâu 
rộng, những năm qua, Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. 
Cùng với quá trình phát triển kinh tế, xu 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gây 
ra nhiều sức ép lên tài nguyên và môi trường. 

Do đó, công tác BVMT đối 
với sự phát triển bền vững 
ngày càng cần được xã hội 
nhìn nhận đầy đủ và đúng 
mức hơn. xuất phát từ thực 
tế trên, với mong muốn được 
chung tay cùng với cộng đồng 
xã hội cải thiện môi trường 
sống xung quanh và thế 
hệ tương lai, Tổng cục Môi 
trường phối hợp với Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam 
tổ chức buổi lễ ký thỏa thuận 
hợp tác chương trình “Vì Môi 
trường Việt Nam xanh”. Thỏa 
thuận hợp tác tập trung vào 
việc giáo dục nâng cao nhận 
thức về BVMT tại Việt Nam 
thông qua các cuộc thi, giáo 
dục ngoại khóa (đặc biệt là 
giới trẻ); hỗ trợ thực hiện 
các hoạt động tuyên truyền, 
khuyến khích, động viên các 
tổ chức, cá nhân có những 
đóng góp tích cực trong công 
tác BVMT; chú trọng đầu tư 
cho các hoạt động, sự kiện, 
cuộc thi về môi trường tại 
Việt Nam; tổ chức và thực 

hiện các hoạt động làm giảm 
thiểu và ngăn chặn các vấn 
đề về ô nhiễm môi trường tại 
Việt Nam.

Thông qua việc ký kết 
với Tổng cục Môi trường, 
FrieslandCampina Việt Nam 
mong muốn hướng đến các 
hoạt động nhằm kết nối với 
các đối tác, các thành phần 
trong chuỗi giá trị và trong 
cộng đồng, để cùng nhau thực 
hiện các chương trình bền 
vững, làm giảm các tác động 
tiêu cực đến môi trường trên 
diện rộng, đồng thời đem lại 
lợi ích kinh tế, tăng tính cạnh 
tranh cho tất cả và cho từng 
thành phần trong cộng đồng, 
theo tinh thần tạo lập giá trị 
chung.
9FrieslandCampina Việt 
Nam được đánh giá cao với 
chiến lược sản xuất kinh 
doanh gắn liền với hoạt động 
BVmT. Xin ông cho biết rõ 
hơn về những giải pháp nhằm 
BVmT của Công ty thời gian 
qua?

 V Ông Arnoud van den Berg - Tổng Giám đốc Công ty nhận 
Giải thưởng điển hình tiên tiến về môi trường do Bộ TN&MT 
trao tặng

ĐIểN HìNH TIêN TIếN Về BVMT 2010-2015
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Ông Arnoud van den berg: 
FrieslandCampina Việt Nam được đánh giá 
cao với chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền 
với hoạt động BVMT; các nhà máy đều có hệ 
thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, 
tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 
cho phép thực hiện xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo 
đúng quy định. Hệ thống xử lý nước thải của 
FrieslandCampina Việt Nam được xây dựng 
và thiết kế theo công nghệ tiên tiến (công nghệ 
vi sinh) với công suất 2.400m3/ngày đêm. Nhà 
máy cũng thiết kế và xây dựng tách riêng hệ 
thống thoát nước mưa, còn nước thải sản xuất, 
nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ 
thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải 
ra môi trường. Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy 
luôn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và đã đạt 
tiêu chuẩn loại a - qCVN 40:2011 (loại cho 
phép nước xả được xả vào các nguồn tiếp nhận 
là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt) của Bộ TN&MT.

xuất phát từ nhận thức của doanh nghiệp 
về trách nhiệm xã hội, FrieslandCampina Việt 
Nam không chỉ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 
và tự giác các quy định, luật pháp về BVMT mà 
trong nhiều lĩnh vực khác. 
9Bên cạnh đó, FrieslandCampina Việt Nam 
cũng luôn quan tâm đến nông dân - người bạn 
đồng hành cùng Công ty, vậy cụ thể của hoạt 
động này là gì, thưa ông?

Ông Arnoud van den berg: Là Công ty sữa 
nên chúng tôi chọn cách cùng đồng hành với 
nông dân thiết lập một quan hệ đối tác, hỗ trợ 
nông dân kết nối với các đối tác cung ứng đầu 
vào về nguyên liệu thức ăn và dịch vụ kỹ thuật, 

tiếp cận nguồn vốn vay phù 
hợp, kiến thức khoa học kỹ 
thuật… Nhờ cách làm đó đã 
tối đa hóa giá trị mang lại cho 
người chăn nuôi trong chuỗi 
giá trị chung, vừa làm tăng thu 
nhập cho người nông dân vừa 
đảm bảo nâng cao chất lượng 
sữa tươi nguyên liệu, tăng hiệu 
quả sản xuất cho cả người dân 
và cả chuỗi giá trị. 

Muốn bền vững phải đạt 
hiệu quả kinh tế cho cả người 
chăn nuôi lẫn người thu mua. 
Vì chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán 
thì người dân gặp bất lợi về 
giá cả và sự quan tâm chăm 
sóc trong các dịch vụ về thức 
ăn chăn nuôi, thú y, quản lý 
chất lượng… từ đó làm đội 
giá thành và giảm thu nhập. 

Do đó, chúng tôi chuyển từ 
quy mô nhỏ lẻ, phân tán, cá 
thể lên quy mô lớn, tập trung, 
đây là quy luật vàng của nông 
nghiệp.FrieslandCampina 
Việt Nam giúp các hộ nông 
dân liên kết lại với nhau thành 
từng nhóm liên cư, liên địa. 
Tại nhà nhóm trưởng, các 
thiết bị làm lạnh được Công ty 
đầu tư lắp đặt. Nhóm viên vắt 
sữa tại nhà theo giờ quy định 
và đem đến đổ vào bồn làm 
lạnh trong vòng 45 phút. Với 
thiết bị kiểm tra chất lượng tại 
chỗ, chất lượng sữa của từng 
đàn bò một được kiểm tra 
trước khi đổ vào bồn chung, 
từ đó mỗi hộ nông dân hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về chất 
lượng sữa của mình. Đồng 
thời, Công ty cũng kết nối các 
nhóm nông dân chăn nuôi 
bò sữa với những dịch vụ kỹ 
thuật chăn nuôi, thú y và với 
các đại lý thức ăn chăn nuôi để 
mua theo nhóm với giá thấp 
hơn. Đây chính là tiền đề cho 
việc hợp tác hóa trong nông 
nghiệp để tiến lên sản xuất 
lớn, một cuộc vận động hợp 
tác hóa theo kiểu mới trên cơ 
sở tự nguyện và dựa trên tiêu 
chí duy nhất là hiệu quả và 
minh bạch.
9Xin cảm ơn ông.
 đứC tRí (Thực hiện)

FrieslandCampina Việt Nam là Công ty liên doanh thành 
lập năm 1995 giữa Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình 
Dương (Protrade) và Royal FrieslandCampina, Tập đoàn 

sữa hàng đầu của hà lan với hơn 140 năm kinh nghiệm hoạt 
động trên toàn thế giới. Trong 20 năm qua, FrieslandCampina 
Việt Nam cung cấp mỗi năm trên 1,5 tỷ khẩu phần sữa chất 
lượng cao với nhiều nhãn hàng nổi tiếng được ưa chuộng tại 
Việt Nam như Cô gái hà lan, Friso, Yomost, Fristi. Các nhà 
máy FrieslandCampina Việt Nam tại Bình Dương và hà Nội 
được xây dựng với trang thiết bị và hệ thống quản lý hiện đại 
gần như tự động hoàn toàn, có hệ thống xử lý nước thải hoàn 
chỉnh, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, góp phần BVmT.

 V Hồ nuôi cá thí điểm bằng nước thải sau khi xử lý
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CÔNG Ty CP MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ LụC NGạN:

Tăng cường bảo vệ môi trường nơi 
“vương quốc của vải thiều”

Thành lập với mục đích chính làm nhiệm 
vụ thu gom rác thải trên địa bàn, Công 
ty CP Môi trường và Đô thị Lục Ngạn 

do ông Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc 
luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt 
của Huyện ủy, uBND huyện Lục Ngạn cũng 
như sự đồng tình, ủng hộ của Đảng bộ và 
chính quyền nhân dân thị trấn Chũ.

Những ngày đầu thành lập, Công ty gặp 
nhiều khó khăn nhưng với ý trí và quyết tâm, 
Giám đốc Nguyễn Trường Giang phải đích 
thân xem xét tình hình, nhắc nhở công nhân 
vệ sinh tại các tuyến đường trong thị trấn và 
khu vực lân cận.

Lục Ngạn là một huyện được mệnh danh 
là “Vương quốc của vải thiều”. Cứ đến vụ thu 
hoạch, hàng ngày, bình quân 500 - 700 ô tô các 
loại đến vận chuyển hàng hóa và tiêu thụ vải 
thiều, hàng nghìn hộ dân sấy vải, khói bụi than 
thải ra môi trường hàng trăm tấn mỗi ngày đã 
và đang ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường 
của huyện. Do đó, Công ty luôn tập trung và 
chú trọng vào lĩnh vực BVMT. Hiện tại, Công 
ty có đội vệ sinh môi trường gồm 19 công 
nhân thu gom rác thải hàng ngày, làm 2 ca: 
Sáng từ 5 - 9h, chiều từ 17 - 21h. Công nhân 
dùng xe đi thu gom rác thải các khu vực dân 
cư, nơi Công ty quản lý tập kết tại một điểm 
để xe chuyên dụng ép rác đưa lên bãi rác thải 
của huyện để xử lý và chôn lấp.

xuất phát từ hình hình thực tế của địa 
phương, nhằm đảm bảo sự hoạt động thường 
xuyên của đơn vị, Công ty được uBND thị 
trấn Chũ và huyện Lục Ngạn giao cho quản lý 
nghĩa trang nhân dân, khuôn viên cây xanh, 
nhà văn hóa, hồ thanh niên, quản lý vận hành 
hệ thống điện chiếu sáng đô thị khoảng 500 
bóng. Bên cạnh đó, Công ty được uBND 
huyện giao cho quản lý chợ Trung tâm và chợ 
Cơ khí (xã Nghĩa Hồ). Nhờ đó, Công ty đã 
giải quyết việc làm cho gần 60 lao động địa 
phương với mức thu nhập 3.000.000 đ/người/
tháng trở lên, góp phần đảm bảo an ninh trật 
tự địa phương, mở đầu cho công tác xã hội 
hóa về BVMT.

Ngoài công việc thu gom rác thải ở thị 

trấn Chũ, các xã lân cận như 
Nam Dương, Trù Hựu, quý 
Sơn, Nghĩa Hồ và hơn 50 
cơ quan, trường học, bệnh 
viện… cũng ký hợp đồng thu 
gom rác với Công ty. Hiện 
Công ty tổ chức thu gom và 
xử lý rác thải bình quân 1.500 
m3/tháng, riêng vụ vải thiều 
hàng trăm m3/ngày. Đặc biệt, 
đối với khuôn viên cây xanh 
của huyện, Công ty đã mua 
những giống hoa chất lượng, 
đẹp để trồng mới và cải tạo lại 
những hạng mục công trình 
đã xuống cấp. Công ty còn có 
một đội ngũ công nhân hàng 
ngày cắt tỉa, chăm sóc cây 
xanh, tưới nước và thu dọn 
vệ sinh trong và xung quanh 
khu vực khuôn viên. Do đó, 

môi trường của huyện được 
cải thiện rõ rệt, cảnh quan 
xanh - sạch - đẹp, tạo vị thế 
vững chắc cho đơn vị, được 
nhân dân đồng tình ủng hộ.

Là doanh nghiệp hoạt 
động trên lĩnh vực công ích 
xã hội, nguồn thu chi eo hẹp, 
khó khăn chồng chất khó 
khăn, nhưng việc làm của 
Công ty có ý nghĩa sâu sắc. Do 
vậy, trong những năm qua, 
Công ty luôn được sự đồng 
tình ủng hộ của nhân dân, 
coi đây là việc làm không thể 
thiếu trong đời sống xã hội 
văn minh hiện nay. Từ năm 
2011 đến nay, Công ty được 
uBND huyện hỗ trợ kinh phí 
mua xe chuyên dụng chở rác 
và một số phương tiện khác, 

 V Giám đốc Nguyễn Trường Giang nhận Bằng khen và Cúp 
tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về BVMT toàn quốc  
giai đoạn 2011 - 2015

ĐIểN HìNH TIêN TIếN Về BVMT 2010-2015
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cấp đất, cho thuê đất để xây dựng 
trụ sở mới. Hàng năm, uBND 
huyện hỗ trợ một phần kinh phí 
của sự nghiệp môi trường, đặc 
biệt tạo nhiều cơ chế chính sách 
cho Công ty có thêm việc làm, 
tăng nguồn thu để Công ty bù lỗ 
cho sự nghiệp môi trường.

Mặc dù, điều kiện không 
thuận lợi, bãi rác thải cách xa 
trung tâm, chị em công nhân 
lao động trong môi trường 
nguy hiểm và độc hại, thời gian 
làm việc tăng nhưng các chị em 
công nhân luôn phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Ban Giám 
đốc thường xuyên động viên và 
điều chỉnh mức lương kịp thời, 
tạo điều kiện thuận lợi khác để 
anh chị em công nhân yên tâm 
công tác. Do vậy, anh chị em 
vui mừng, đoàn kết thống nhất 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
khắc phục mọi hậu quả khó 
khăn, vệ sinh môi trường luôn 
sạch đẹp.

Sau nhiều năm gắn bó với 
nghề thu gom rác, Giám đốc 
Nguyễn Trường Giang tâm huyết 
nhất là đóng góp một phần vào 
công tác BVMT của tỉnh, góp 
phần làm thay đổi nhận thức của 
nhân dân tại địa phương về việc 
giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây 
là kinh nghiệm thực tiễn hay 
để các đơn vị, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh tham quan học tập và 
nghiên cứu áp dụng.

Với những kết quả đạt được, 
Công ty được Hội Nước sạch 
và môi trường Việt Nam tặng 
bằng khen năm 2012 và 2014, 
Chủ tịch uBND tỉnh tặng bằng 
khen năm 2011 và 2015. Đặc 
biệt, mới đây, Công ty đã được 
tuyên dương điển hình tiên tiến 
về BVMT toàn quốc giai đoạn 
2011 - 2015 tại Hội nghị Môi 
trường toàn quốc lần thứ 4. Đây 
là nguồn động viên, khích lệ để 
Công ty hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.
 Vũ nhung - Minh tùng

Cần có chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp tham gia thiết kế, 
chế tạo công nghệ xử lý môi trường
Hiện nay, nhu cầu về nước 
không ngừng tăng, cùng lúc 
nguồn nước sạch đang giảm 
dần đặt ra thách thức lớn cho 
việc quản lý và tái sử dụng 
nước. Đây cũng là cơ hội cho 
các doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong công tác xử 
lý nước thải (XLNT). Là đơn 
vị nghiên cứu, ứng dụng các 
công nghệ XLNT sinh hoạt tại 
nguồn ở Việt Nam, ông Đỗ Tất 
Việt - Tổng Giám đốc Công ty 
CP Xây dựng - Thương mại và 
Môi trường Hà Nội (Công ty 
Hactra) sẽ chia sẻ một số kinh 
nghiệm về việc cải tiến chất 
lượng, nâng cao hiệu quả xử 
lý, đáp ứng thị trường XLNT 
trong cả nước.

9Nhằm tăng cường hiệu quả quản 
lý thoát nước và XlNT tại đô thị, 
khu công nghiệp và khu dân cư 
tập trung cũng như sử dụng nguồn 
tài nguyên nước bền vững, ngày 
3/4/2015, Bộ Xây dựng đã ban 
hành Thông tư số 04/2015/TT-
BXD hướng dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 80/2014/
NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính 
phủ về thoát nước và XlNT. là đơn 
vị nghiên cứu, ứng dụng các công 
nghệ XlNT sinh hoạt tại nguồn, 
theo ông đây sẽ là cơ hội cho những 
đổi mới sáng tạo trong việc XlNT 
tại Việt Nam?

Ông đỗ tất Việt: Có thể nói, 
Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về 
thoát nước thải và xLNT” đã thể 
hiện rõ sự quan tâm của Chính phủ 
về hoạt động thoát nước và xLNT 

nói chung trên phạm vi cả nước. 
Đồng thời, cũng tạo điều kiện để 
các cơ quan quản lý nhà nước giúp 
Chính phủ hoạch định chính sách, 
tạo ra động lực nhằm từng bước 
loại bỏ các công nghệ xLNT cũ, 
ít hiệu quả, thay thế vào đó là các 
công nghệ mới, tiên tiến, đảm bảo 
nước xả thải ra môi trường đạt tiêu 
chuẩn cho phép.

Trong đó, Thông tư số 04/2015/
TT-BxD của Bộ xây dựng ra đời thể 
hiện rõ những điều kiện cần thiết và 
quyết liệt theo tinh thần cơ bản của 
Nghị định trong vấn đề BVMT, cụ 
thể về thoát nước và xLNT. Sau khi 
nghiên cứu Thông tư số 04/2015/
TT-BxD, tôi xin chia sẻ một số suy 
nghĩ về các tiêu chí lựa chọn công 
nghệ xLNT phi tập trung như sau:

Thứ nhất, Nghị định số 80/2014/
NĐ-CP có 10 tiêu chí lựa chọn công 
nghệ, tiêu chí số 1 là “hiệu quả xử lý 
của công nghệ”, đây là điều kiện tiên 
quyết loại bỏ các công nghệ xử lý đã 
lạc hậu, kém hiệu quả.

Thứ hai, việc hướng dẫn 
chọn công nghệ xử lý, Thông tư 
số 04/2015/TT-BxD chỉ ra 6 loại 
công nghệ cụ thể: Bể tự hoại; Bể 
lọc kỵ khí có vách ngăn; Bể tự hoại 
cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc 

 V Ông Đỗ Tất Việt -  
Tổng Giám đốc Công ty Hactra
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kỵ khí dòng hướng lên; Hồ kỵ khí, hồ hiếu - 
kỵ khí, hồ ổn định; Bãi lọc trồng cây; Bể phản 
ứng theo mẻ. Tuy nhiên, mỗi một nguồn thải 
có các tính chất thành phần ô nhiễm khác 
nhau, chỉ giới thiệu đơn thuần như vậy thì 
thật khó cho các chủ đầu tư trong việc lựa 
chọn công nghệ phù hợp với đối tượng 
nguồn thải. Trong số các công nghệ đó, có 
loại công nghệ đã quá cũ, lạc hậu, hiệu quả 
xử lý kém, không đáp ứng tiêu chí lựa chọn 
công nghệ của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, 
công nghệ đó cần phải loại bỏ. Cụ thể, bể tự 
hoại (bể phốt) tại thời điểm hiện nay không 
còn phù hợp, nước thải sau bể tự hoại nặng 
mùi và hàm lượng các chất ô nhiễm (BoD, 
N, P, Coliform...) ở mức độ cao hơn nhiều 
lần tiêu chuẩn cho phép. Mặt khác, bể tự hoại 
chỉ tiếp nhận nước thải đen từ bệ xí, nước 
thải xám (của máy giặt, nhà tắm, nhà bếp, 
rửa tay chân) không đưa vào bể tự hoại mà 
cho chảy thẳng vào cống công cộng, thành 
phần ô nhiễm của nước thải xám rất cao, gây 
ô nhiễm môi trường. 
9là đơn vị tiên phong “Ứng dụng công nghệ 
Johkasou (JkS) của Nhật Bản vào việc XlNT 
sinh hoạt tại nguồn ở Việt Nam” sau nhiều 
năm triển khai đến nay, công nghệ này đã 
phát huy hiệu quả như thế nào đối với công tác 
BVmT ở Việt Nam, thưa ông?

Ông đỗ tất Việt: Năm 
2006, Hactra là đơn vị đầu 
tiên giới thiệu JKS của Nhật 
Bản vào Việt Nam. Năm 
2007, Hactra lắp đặt bộ JKS 
đầu tiên do Công ty rimtech 
Nhật Bản sản xuất tại tòa nhà 
No - 6 khu đô thị mới Dịch 
Vọng, kết quả xử lý đến nay 
rất tốt. Từ đó, được sự quan 
tâm ủng hộ và khuyến khích 
của Chính phủ và đặc biệt là 
các doanh nghiệp quan tâm 
đến công tác BVMT, Công ty 
Hactra đã đầu tư nhiều thời 
gian và công sức nghiên cứu 
bản chất công nghệ của JKS, 
hoàn thiện cho phù hợp với 
điều kiện Việt Nam và đến 
nay, Công ty Hactra đã hoàn 
toàn làm chủ công nghệ này. 
Với việc không ngừng cải 
tiến, tăng cường nội địa hóa, 
JKS nâng cao hiệu quả xử lý, 
giảm giá thành sản xuất, đáp 
ứng thị trường xLNT trong 
cả nước.

Những năm qua, Công ty 
đã thiết kế, chế tạo và cung cấp 

JKS xử lý theo quy trình aao 
- MBBr (anaerobic (Yếm 
khí) - anoxic (Thiếu khí) - 
Moving bed biofilm reactor), 
với các quy mô công suất khác 
nhau cung cấp cho nhiều dự 
án trong cả nước như: Dự án 
Sacom Tuyền Lâm (Đà Lạt), 
một số Nhà máy trong khu 
công nghiệp Long Đức (Đồng 
Nai), khu công nghiệp Đình 
Trám (Bắc Giang); Sân golf 
Sóc Sơn (Hà Nội); Sân golf 
FLC (Thanh Hóa); Trại tạm 
giam công an quảng Ninh… 
Các hệ thống JKS đã đưa vào 
sử dụng, chất lượng nước sau 
xử lý đạt các chỉ tiêu cột a 
qCVN 14/2008/BTNMT - 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt. 

Bên cạnh đó, Công ty 
cũng đã tham gia tư vấn lựa 
chọn công nghệ xLNT cho 
một số dự án lớn như: Dự án 
khu đô thị mới Đại Mỗ - Tây 
Mỗ của liên doanh Vinaconex 
- Viettel, khu đô thị mới Bắc 
Từ Liêm do VNCC chủ trì 

 V Nhiều dự án trong cả nước lựa chọn công nghệ JKS vì đáp ứng hiệu quả xử lý môi trường 
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thiết kế, dự án cải tạo hạ tầng xLNT sinh hoạt 
Nhà máy ToYoTa (Vĩnh Phúc), dự án biệt 
thự sinh thái Bãi Cạn (Phú quốc). . .

Ngoài ra, Công ty Hactra đã đào tạo nhiều 
kỹ sư kỹ thuật môi trường, giúp họ nắm bắt 
được nguyên lý xử lý của JKS cung cấp cho 
nhiều dự án đầu tư trong nước cũng như nước 
ngoài đầu tư tại Việt Nam. 

Tôi tin tưởng JKS với công nghệ aao - 
MBBr là hệ thống xLNT tiên tiến được ứng 
dụng rộng rãi tại Việt Nam. 
9Được biết, hệ thống XlNT sinh hoạt tại 
nguồn JkS được áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản 
mấy chục năm qua. Theo ông, Nhật Bản đã có 
những chính sách gì để triển khai thành công 
công nghệ này, cải thiện chất lượng cuộc sống 
người dân?

Ông đỗ tất Việt: JKS ra đời và ứng dụng 
để xLNT tại Nhật Bản từ những năm 1960. 
Song hành với sự phát triển, hoàn thiện công 
nghệ JKS, Chính phủ Nhật Bản kịp thời ban 
hành các chính sách về JKS, cụ thể: 

Năm 1983, Nhật Bản ban hành “Luật JKS” 
quy định lại trách nhiệm và nghĩa vụ của người 
có liên quan trong công việc kinh doanh JKS 
và thiết lập một hệ thống cấp bằng cho các kỹ 
thuật viên về JKS. Cùng với bộ luật này, các 
chứng chỉ quốc gia về JKS như “Công nhân lắp 
đặt JKS” và “Người vận hành JKS” đã được phê 
chuẩn. 

Năm 1985, khi Luật JKS được thi hành, Bộ 
Y tế và Phúc lợi bắt đầu công việc khuyến khích 
lắp đặt JKS thông qua việc thành lập một văn 
phòng có tên là “Phòng các vấn đề về JKS”. Dưới 
sự lãnh đạo của Chính phủ, một chương trình 
tài trợ cấp quốc gia cho các cá nhân bắt đầu 
được thực hiện từ năm 1987 và một chương 
trình tài trợ cấp quốc gia khác cho chính quyền 
tại các thành phố bắt đầu được thực hiện từ 
năm 1994, với mục đích khuyến khích việc lắp 
đặt các hệ thống gappei-shori JKS. 

Một chương trình tài trợ cấp quốc gia khởi 
đầu với 100 triệu yên vào năm 1987 đã tăng 
lên 25,7 tỷ yên vào năm 2004. Năm 2005, hệ 
thống tài trợ quốc gia được tăng cường một 
phần nhờ có các chương trình tài trợ thông 
qua phân bổ thuế, bên cạnh đó chi tiêu quốc 
gia cho việc lắp đặt JKS cũng được tăng lên. 
Hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản đã 
giúp cho chính quyền tự trị thành phố và các 
cá nhân lắp đặt JKS giảm nhẹ được gánh nặng 
tài chính.

Năm 2000, Luật JKS được 
sửa đổi và tandoku-shori JKS 
bị xóa tên trong Luật này. 
Luật sửa đổi yêu cầu các JKS 
mới được lắp đặt thuộc loại 
gappei-shori JKS. Cùng với 
việc tổ chức lại chính quyền 
Trung ương năm 2001, các 
công việc về JKS và quản lý 
rác thải được chuyển từ Bộ 
Y tế và Phúc lợi sang Bộ Môi 
trường, với yêu cầu mới là các 
hệ thống JKS không chỉ đóng 
vai trò trong việc xLNT sinh 
hoạt mà còn góp phần nâng 
cao chất lượng môi trường 
nước, tái tuần hoàn nước và 
nước thải cấp quốc gia.
9Từ những kinh nghiệm 
thực tế và của các nước trên 
thế giới, để triển khai có hiệu 
quả việc xử lý môi trường nói 
chung và XlNT nói riêng, 
theo ông Việt Nam cần những 
cơ chế, chính sách gì để đưa 
công nghệ tiên tiến vào kiểm 
soát ô nhiễm nước thải sinh 
hoạt hiện nay?

Ông đỗ tất Việt: Nghị 
định của Chính phủ trong 
việc quyết tâm ngăn chặn ô 
nhiễm, BVMT sống trong 
lành có vai trò to lớn và mang 
tính quyết định. Chính phủ 
cần dành những ưu tiên thích 
đáng cho mục tiêu BVMT, 
bên cạnh mục tiêu phát triển 
kinh tế khác. Nghị định số 
80/2014/NĐ-CP có giá trị về 
mặt chủ trương, nhưng để 
Nghị định đi vào cuộc sống, 
Chính phủ cần tiếp tục có sự 
quan tâm kiểm soát và điều 
chỉnh các bước triển khai 
trong thực tế. Một số chính 
sách cụ thể cần quan tâm 
như:

Cần có chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp có 
chuyên môn trong việc thiết 
kế và chế tạo công nghệ xử 
lý môi trường tham gia vào 

việc lựa chọn công nghệ xử 
lý có hiệu quả cao. Tiềm năng 
kinh nghiệm và những trải 
nghiệm thực tế của các doanh 
nghiệp trong việc tiếp cận các 
công nghệ tiên tiến rất lớn, 
cần có chính sách tập hợp và 
phát huy nguồn tài nguyên 
này. Nhật Bản đã làm rất tốt 
việc liên kết giữa các doanh 
nghiệp và hệ thống quản lý 
nhà nước trong phát triển 
công nghệ xử lý môi trường 
nói chung và xLNT nói riêng. 

Khi đã chọn được công 
nghệ xử lý tiên tiến, Chính 
phủ cần có một kế hoạch tài 
trợ tài chính cho người dân 
để khuyến khích toàn xã hội 
sử dụng công nghệ xử lý tiên 
tiến như Nhật Bản đã từng 
làm từ thập niên 80 của thế 
kỷ trước đối với JKS. Toàn bộ 
nước thải cần phải được xử lý 
ngay tại nơi phát sinh trước 
khi đổ vào hệ thống cống 
chung.

Như đã phân tích ở trên, 
bể tự hoại không phải là bể 
xLNT, không cho phép tiếp 
tục xây dựng tại các công 
trình mới, các công trình 
xây dựng mới phải sử dụng 
công nghệ xử lý tiên tiến để 
xLNT. 

Đối với các bể tự hoại đã 
được xây dựng trước đây, cần 
phải kiểm tra khả năng cải 
tạo lại thành bể xử lý hoặc 
thay thế bằng công nghệ xử lý 
tiên tiến. Với những bể trong 
một địa bàn không thể cải tạo 
và cũng chưa thể thay thế, cần 
khảo sát và thực hiện việc thu 
gom nước thải sau bể tự hoại 
về một vị trí, tại đây sử dụng 
công nghệ xử lý tiên tiến để 
xử lý phi tập trung đạt tiêu 
chuẩn môi trường mới cho 
đổ vào hệ thống cống chung.
9Xin cảm ơn ông.
 n. hưng (Thực hiện)
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thuốc; hệ động vật gồm 157 
loài côn trùng, 95 loài động 
vật có xương sống trong đó 
có 7 loài quý hiếm cần được 
bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là 
cơ sở cho việc đóng biển ghi 
tên, nghiên cứu môi trường, 
sinh học và xây dựng rừng 
lịch sử văn hóa quốc gia Đền 
Hùng.

Bên cạnh đó, Khu di tích 
đã tiến hành trồng bổ sung 
45 ha tập đoàn cây bản địa 
trong khu vực rừng quốc gia 
Đền Hùng, đồng thời phát 
động cán bộ viên chức trong 

cơ quan tham gia đóng góp 
cây giống và trồng trên 2.500 
cây cảnh, cây bóng mát; trên 
5.000m hàng rào cây xanh. 
Hàng năm, Khu di tích 
thường xuyên trồng bổ sung, 
chăm sóc các khuôn viên 
vườn hoa, cây cảnh, cây bóng 
mát, tạo môi trường sinh thái 
trong Khu di tích luôn xanh - 
sạch - đẹp phục vụ đồng bào 
về thăm viếng và tri ân công 
đức Tổ tiên. Ngoài ra, Khu 
di tích thường xuyên tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
trong khu vực Đền Hùng 
chấp hành các quy định về 
quản lý, bảo vệ di tích và 
rừng quốc gia Đền Hùng; 
đồng thời triển khai ký cam 
kết với 34 hộ dân đang sinh 
sống trong khu vực rừng 
quốc gia Đền Hùng thực 
hiện công tác quản lý, bảo vệ, 
phát triển rừng tự nhiên và 
phòng chống cháy rừng. Đây 
là một trong những giải pháp 
tích cực trong công tác quản 
lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa 
cháy các khu vực rừng trong 
di tích và rừng quốc gia Đền 
Hùng. Đồng thời phát huy 
được vai trò của cộng đồng 
dân cư trong công tác quản 
lý, bảo vệ, phát triển rừng tạo 
thêm nguồn thu nhập, cải 
thiện đời sống của nhân dân 
trong khu vực Đền Hùng. 

Để đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường trước, trong 
và sau thời gian tổ chức lễ hội, 
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 
đã thực hiện tốt công tác vệ 
sinh môi trường như tổ chức 
thu gom, vận chuyển rác thải 
tại các khu vực trong di tích 
và tập kết đúng nơi quy định, 
kịp thời vận chuyển đến nơi 

Khu di tích lịch sử Đền Hùng - 
Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường

Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ là nơi thờ tự các 
vua Hùng có công dựng nước, là cội nguồn, tổ tiên của dân tộc Việt 
Nam. Nhận thức rõ được giá trị văn hóa to lớn, tập thể cán bộ, công 
nhân viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với các cơ quan 
chức năng, triển khai thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo vệ cảnh 
quan môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ghi nhận 
những thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, Khu di tích lịch sử 
Đền Hùng đã được Bộ TN&MT đã trao tặng Bằng khen và Cúp tuyên 
dương là đơn vị điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 2011 - 2015.

Trong những năm qua, công tác giữ gìn 
môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh 
môi trường trong Di tích lịch sử Đền 

Hùng luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc 
Khu di tích lịch sử Đền Hùng quan tâm, chú 
trọng nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ, giữ gìn 
môi trường trong di tích luôn sáng - xanh - 
sạch - đẹp. Ban Giám đốc Khu di tích đã phối 
hợp với trường Đại học Lâm nghiệp và Viện 
Điều tra quy hoạch rừng (Bộ NN&PTNT) 
tổ chức nghiên cứu điều tra toàn bộ chủng 
loại, động thực vật trong khu rừng cấm Đền 
Hùng. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thực vật 
có 458 loài thảo mộc thuộc 328 chi, 131 họ, 
trong đó có 11 loài ghi trong Sách Đỏ thực 
vật Việt Nam, có 204 loài có tác dụng làm 

ĐIểN HìNH TIêN TIếN Về BVMT 2010-2015
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xử lý đảm bảo cảnh quan, môi trường 
luôn sạch, đẹp. Hàng năm, do số lượng 
khách về thăm viếng và dự lễ hội rất 
đông, có những ngày cao điểm khoảng 
2 triệu lượt người, do vậy lượng rác do 
du khách thải ra rất lớn, Khu Di tích 
lịch sử Đền Hùng tích cực, chủ động 
và tăng cường bổ sung thêm lực lượng 
nhằm đảm bảo công tác vệ sinh, bố trí 
cán bộ thường trực tại các khu vực tập 
trung đông người nhắc nhở, hướng 
dẫn du khách để rác vào thùng rác và 
kịp thời thu gom rác thải về đúng nơi 
quy định, đảm bảo môi trường trong 
dịp lễ hội luôn văn minh, sạch đẹp, 
được nhân nhân và các cơ quan truyền 
thông đánh giá cao.

Trong những năm qua, Khu di tích 
lịch sử Đền Hùng đã quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả các đường 
lối, chủ trương của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước về BVMT; triển khai 
các văn bản chỉ đạo, đặc biệt thường 
xuyên tuyên truyền thực hiện nội dung 
Thông tư Liên tịch hướng dẫn BVMT 
trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, 
bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng 
thời tham mưu uBND tỉnh xây dựng, 
ban hành Kế hoạch tổ chức giỗ Tổ 
Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng hàng 
năm, trong đó có nội dung công tác 
bảo vệ, đảm bảo vệ sinh môi trường 
trong thời gian tổ chức lễ hội, và phân 
công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức 

giỗ Tổ phụ trách công tác 
BVMT. Ngoài ra, Ban Giám 
đốc Khu di tích còn ban 
hành nội quy quản lý, bảo vệ 
và giữ gìn trật tự trị an, quản 
lý các hoạt động văn hóa, tín 
ngưỡng, kinh doanh dịch vụ 
tại Di tích lịch sử Đền Hùng; 
Nội quy quy định cụ thể về 
công tác BVMT và phòng 
chống cháy nổ; bảo vệ động, 
thực vật rừng quốc gia Đền 
Hùng; tiết kiệm điện, nước; 
không sử dụng tăng âm, loa 
để quảng cáo, mời khách 
mua hàng, gây tiếng ồn ảnh 
hưởng đến du khách và 
không gian tổ chức lễ hội.

Đối với công tác tuyên 
truyền, giáo dục và vận động 
BVMT, Khu di tích thường 
xuyên tuyên truyền trên Đài 
Phát thanh Đền Hùng về nội 
quy, quy định về thăm viếng 
Di tích, nhằm tuyên truyền, 
vận động du khách thăm 
viếng Đền Hùng và nhân dân 
nâng cao ý thức giữ gìn nếp 
sống văn hóa, văn minh, giữ 
gìn vệ sinh môi trường tại 
Di tích. Khu Di tích lịch sử 
Đền Hùng phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền địa phương 
trong việc tuyên truyền, giáo 

dục, vận động nhân dân 
trong khu vực di tích thực 
hiện các quy định về BVMT. 
Đặc biệt thực hiện ký cam 
kết với các hộ kinh doanh 
bán hàng trong khu vực Đền 
Hùng, các hộ dân sinh sống 
hai bên đường trong di tích 
giữ gìn cảnh quan và vệ sinh 
môi trường; không lấn chiếm 
hành lang, vỉa hè làm nơi bán 
hàng. Phối hợp và cung cấp 
nội dung, thông tin cho các cơ 
quan báo chí Trung ương và 
của tỉnh đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để 
đồng bào và du khách biết và 
thực hiện các quy định của 
nhà nước, của tỉnh và của 
Khu di tích về công tác quản 
lý các hoạt động văn hóa, tín 
ngưỡng và dịch vụ góp phần 
nâng cao ý thức BVMT tại Di 
tích lịch sử Đền Hùng 

Di tích lịch sử Đền Hùng 
là di tích quốc gia đặc biệt, 
do vậy công tác bảo vệ cảnh 
quan môi trường sinh thái 
luôn được Ban Giám đốc 
Khu di tích đặc biệt quan 
tâm. ý thức được việc BVMT 
sinh thái chính là bảo vệ sức 
sống của di tích nên tập thể 
cán bộ, công nhân viên Khu 
di tích luôn đoàn kết, năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm và phát huy nội lực 
tạo nên sức mạnh tổng hợp 
để cơ quan hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được giao. 
Đặc biệt, Di tích lịch sử Đền 
Hùng luôn được Đảng, Nhà 
nước, Tỉnh ủy, uBND tỉnh 
thường xuyên quan tâm nên 
đã tăng cường đầu tư tu bổ, 
tôn tạo và xây dựng các công 
trình, nhằm nâng cao vị thế 
của di tích quốc gia đặc biệt 
và trở thành Trung tâm văn 
hóa - lễ hội về với cội nguồn 
của dân tộc Việt Namn

 n.hằng - Duy bạCh 

 V Ông Lưu Quang Huy - Giám đốc Khu di tích Đền Hùng nhận Bằng 
khen và Cúp tại Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 
2011-2015
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Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam phát triển mô hình 
kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 
thứ xI về tiếp tục triển khai 

nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế giảm nghèo bền 
vững và BVMT”, Hội Liên hiệp phụ 
nữ (LHPN) tỉnh Hà Nam đã đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền vận 
động các cán bộ, hội viên phụ nữ tích 
cực tham gia các phong trào BVMT. 
Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp 
hội địa phương phát huy những sáng 
kiến hay về BVMT, áp dụng mô hình 
kinh tế hiệu quả, nhờ đó đời sống 
của các hội viên được nâng cao, góp 
phần xây dựng quê hương Hà Nam 
ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Cùng với việc thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm, công tác BVMT 
luôn được Hội LHPN tỉnh quan tâm, 
chú trọng. Hội LHPN tỉnh tập trung 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
pháp luật về BVMT, vận động các hội 
viên phụ nữ giữ gìn vệ sinh tại khu 
dân cư, thực hiện tu sửa chỉnh trang 
cảnh quan môi trường khang trang, 
sạch đẹp... Các hộ dân đều chủ động 
giữ vệ sinh môi trường trong nhà, tổ 
chức dọn vệ sinh định kỳ tại đường 
làng, ngõ, xóm. Công tác BVMT đã 
có chuyển biến tích cực, nhận thức 
về BVMT trong nhân dân từng bước 
được nâng lên, các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ 
động phòng, chống, khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, do đó 
mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái 
và sự cố môi trường đã từng bước 
được hạn chế, góp phần quan trọng 
vào việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân nơi đây.

Năm 2014, Hội LHPN tỉnh đã 
thành lập điểm mô hình “Tổ phụ nữ 
tự quản ngõ phố xanh, sạch, đẹp” 
tại phường Lương Khánh Thiện, TP. 
Phủ Lý với mục đích vận động gia 
đình hội viên phụ nữ giữ gìn vệ sinh 

môi trường, thu gom và phân 
loại rác thải tại hộ gia đình, 
góp phần thực hiện có hiệu 
quả tiêu chí “sạch nhà, sạch 
ngõ”. Các thành viên tham 
gia mô hình đã ký cam kết 
thực hiện không vứt rác, đổ 
nước thải, không để trẻ em, 
súc vật phóng uế ra nơi công 
cộng; hạn chế sử dụng túi ni 
lông; không lấn chiếm lòng 
đường, vỉa hè; tham gia quét 
dọn đường, ngõ phố; thu 
gom, xử lý rác thải, khơi cống 
rãnh 1 lần/tháng; thực hiện 
phân loại rác thải tại nhà vào 
3 thùng rác khác nhau: thùng 
rác tái chế, thùng rác hữu cơ 
và rác không phân hủy... Sau 
một năm thực hiện, nhiều 
hội viên đã gương mẫu, tích 
cực tuyên truyền, vận động 
nhân dân nâng cao ý thức 
trong việc giữ gìn vệ sinh 
chung, sử dụng nước sạch 
trong sinh hoạt, xây dựng 
công trình vệ sinh gia đình 
và chuồng trại chăn nuôi hợp 
vệ sinh, hạn chế tình trạng 
vứt rác và xả nước thải bừa 
bãi… Mô hình đã được Hội 

LHPN tỉnh triển khai nhân 
rộng trên toàn tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới (5/6) năm 
nay, được sự hỗ trợ của Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển 
y tế cộng đồng, Hội LHPN 
tỉnh Hà Nam thực hiện 
sáng kiến “Vận động người 
dân tham gia BVMT” tại xã 
Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, 
góp phần thực hiện mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới. 
Sáng kiến “Vận động người 
dân tham gia BVMT” đã tập 
trung thực hiện một số hoạt 
động truyền thông kết hợp 
với việc hỗ trợ nguồn lực tạo 
điều kiện cho địa phương 
khắc phục những hạn chế từ 
ô nhiễm làng nghề. Hội đã 
tổ chức tập huấn, sinh hoạt 
chuyên đề, xây dựng chuyên 
mục chuyện trò với người 
dân trên kênh phát thanh 
truyền hình tỉnh, tổ chức 
hội nghị, hội thảo bàn về 
giải pháp khắc phục ô nhiễm 
rác thải sinh hoạt, ô nhiễm 
môi trường trong các doanh 
nghiệp tại khu công nghiệp 

 V Nhà ươm giống mô hình rau hữu cơ xã Trác Văn,  
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
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trên địa bàn tỉnh; thực hành ủ 
rác hữu cơ bằng men vi sinh; 
thí điểm mô hình xử lý khắc 
phục khử mùi từ nguồn nước 
thải; vận động người dân cùng 
tham gia xây dựng 500m nắp 
cống, rãnh tại các thôn xóm... 
Với tổng kinh phí 500 triệu 
đồng, Hội LHPN tỉnh đã triển 
khai, thực hiện sáng kiến, bước 
đầu đạt kết quả, được các cấp 
ủy địa phương đồng tình, ủng 
hộ và vận dụng triển khai trong 
thời gian tới.

Ngoài ra, để giúp các chị em 
hội viên vươn lên thoát nghèo, 
Hội LHPN tỉnh đã chủ động 
khai thác các nguồn lực, tranh 
thủ sự ủng hộ của các tổ chức, 
ngân sách của địa phương, 
Trung ương để đầu tư phát triển 
các mô hình kinh tế thân thiện 
với môi trường. Điển hình như 
mô hình trồng rau hữu cơ ở 
xã Trác Văn, huyện Duy Tiên; 
mô hình hợp tác xã (HTx) sản 
xuất rau hữu cơ tại xã Hưng 
Công, huyện Bình Lục và xã 
Phù Vân (TP. Phủ Lý). Đây là 
những mô hình tạo việc làm tại 
chỗ sau đào tạo nghề cho lao 
động nữ nông thôn ở các xã. 
Để vận động các hộ tham gia 
HTx cũng như xây dựng mô 
hình, ngoài việc tổ chức các lớp 
chuyển giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, các lớp dạy nghề, hỗ 
trợ các hộ mua con giống, Hội 
LHPN tỉnh Hà Nam còn phối 
hợp với các doanh nghiệp đảm 
bảo khâu bao tiêu sản phẩm 
cho bà con nông dân. Hội đã 
kết nối với Công ty TNHH 
Dịch vụ môi trường quốc tế 
Victory aSEaN nhằm giới 
thiệu, bao tiêu sản phẩm cho 
HTx, do đó đã tránh được hiện 
tượng bị ép giá hoặc trồng rau 
sạch nhưng không có người 
sử dụng. Thực tế cho thấy, sau 
một thời gian triển khai thực 
hiện, mặc dù gặp nhiều khó 

khăn song với sự nỗ lực, vào 
cuộc của các cấp hội phụ nữ 
trong tỉnh, mô hình sản xuất 
rau hữu cơ đã bước đầu mang 
lại hiệu quả, góp phần nâng cao 
nhận thức về kỹ thuật trồng 
rau hữu cơ, thay đổi thói quen 
canh tác độc canh theo phương 
pháp truyền thống sang sản 
xuất theo phương pháp hữu 
cơ. Hơn thế, việc triển khai mô 
hình đã có tác dụng cải thiện 
môi trường, hạn chế việc sử 
dụng hóa chất trong sản xuất; 
cung cấp sản phẩm sạch cho 
người tiêu dùng, nâng cao sức 
khỏe của người dân. 

Cùng với các mô hình sản 
xuất rau sạch, Hội LHPN tỉnh 
chỉ đạo trung tâm dạy nghề phối 
hợp với Hội Phụ nữ huyện Bình 
Lục xây dựng triển khai thực 
hiện mô hình “tạo việc làm tại 
chỗ sau đào tạo và bao tiêu sản 
phẩm lúa chất lượng cao cho lao 
động nữ nông thôn có thu nhập 
thấp” tại xóm 6, thôn an Bài, xã 
Đồng Du, huyện Bình Lục với 
tổng kinh phí 150 triệu đồng. 
Trên cơ sở các mục tiêu của 
mô hình đề ra, Hội LHPN tỉnh 
đã tập trung thực hiện các giải 
pháp như lồng ghép các nguồn 
lực để hỗ trợ kiến thức khoa 
học, máy móc phục vụ sản xuất, 
kết nối với các doanh nghiệp để 
bao tiêu sản phẩm cho bà con 
nông dân.

Nhờ có sự hỗ trợ của các 
cấp, Hội LHPN tỉnh Hà Nam 
đã vận động nhân dân thực 
hiện các phong trào BVMT và 
đưa vào áp dụng các mô hình 
kinh tế HTx rau sạch hữu cơ, 
bao tiêu sản phẩm lúa chất 
lượng cao, tạo việc làm cho 
nhiều lao động nông thôn ở địa 
phương, nhất là đối với chị em 
phụ nữ, góp phần tích cực vào 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương. 
 thu phương

 O Cần Thơ: Xây dựng 
chính sách hỗ trợ phát 
triển mạng lưới cấp nước 
đô thị 

Vừa qua, Sở TN&MT Cần 
Thơ tổ chức Hội thảo “Đánh 
giá thực trạng và giải pháp cho 
ngành cấp nước tại TP. Cần Thơ 
trong bối cảnh phát triển đô 
thị và biến đổi khí hậu”. Theo 
quy hoạch cấp nước TP. Cần 
Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, đến năm 2020, 
thành phố phấn đấu gia tăng tỷ 
lệ người dân được sử dụng nước 
sạch từ hệ thống cấp nước tập 
trung đạt 95% đối với khu vực 
đô thị và 80% đối với khu vực 
nông thôn. 

Tại Hội thảo, nhiều đại 
biểu cho rằng, TP cần có cơ 
chế phối hợp giữa chính quyền 
địa phương và các Sở, ngành, 
đơn vị cấp nước để hạn chế 
tối đa sử dụng nguồn nước 
bị ô nhiễm; giải quyết bất 
cập từng vùng, từng khu vực; 
thống kê số liệu trùng lắp, giáp 
ranh giữa cấp nước đô thị và 
nông thôn trên địa bàn thành 
phố… qua các ý kiến của đại 
biểu, nhóm thực hiện Dự án 
“Nâng cao công tác quản lý và 
cơ chế phối hợp trong ngành 
cấp nước vùng ven đô TP. Cần 
Thơ” sẽ hoàn thiện báo cáo 
phân tích chính sách và cơ 
chế phối hợp trong công tác 
cấp nước vùng ven đô trình 
HĐND và uBND TP xem xét 
để đưa ra những chính sách hỗ 
trợ phát triển mạng lưới cấp 
nước đô thị tại Cần Thơ.
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LÀNG DU LỊCH MỸ KHÁNH: 

Mô hình du lịch xanh của  
đồng bằng sông Cửu Long

Làng du lịch sinh thái là một mô hình 
phát triển kinh tế hài hòa với tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường gắn với duy 
trì văn hóa truyền thống bản địa. Xuất 
phát từ ý tưởng về một điểm du lịch 
xanh, vừa hội tụ đầy đủ bản sắc văn hóa 
của vùng sông nước miền Tây, vừa đóng 
góp hiệu quả cho công tác BVMT của địa 
phương, Làng Du lịch Mỹ Khánh đã ra 
đời và trở thành một trong những điểm 
du lịch sinh thái hấp dẫn nhất của TP. 
Cần Thơ. 

Làng Du lịch Mỹ Khánh (thuộc Công ty 
TNHH Du lịch sinh thái Mỹ Khánh) tại 
huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ, nằm 

cách trung tâm TP 10 km, với diện tích hơn 14 
ha. Làng Du lịch là nơi hội tụ những tinh hoa 
văn hóa sông nước miệt vườn đậm chất Nam 
bộ, với hệ thống nhà nghỉ bungalow, khách sạn 
nằm xen kẽ trong vườn.

Theo ông Trần Minh Luân - quản lý của 
Làng Du lịch, xuất phát từ yêu cầu thực tế của 
TP. Cần Thơ là phát triển tiềm năng du lịch sẵn 
có, từ năm 1986, Làng Du lịch được thành lập 
với tên ban đầu là Khu du lịch sinh thái miệt 
vườn, đến năm 2002, Công ty TNHH Du lịch 
sinh thái Mỹ Khánh chính thức ra đời, với tổng 
vốn đầu tư theo pháp định là 30 tỷ đồng. Làng 
Du Lịch Mỹ Khánh có hơn 20 loại cây được 
trồng đan xen dọc lối đi như: mận, xoài, chôm 
chôm, mít, dâu, sầu riêng… tạo một không 
gian xanh mát, thoáng đãng cho khách du lịch 
khi đặt chân đến Mỹ Khánh.

Với mong muốn Mỹ Khánh là tâm điểm du 
lịch ở Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), Công ty đã đưa ra các ý tưởng 
xây dựng các làng nghề truyền thống đặc trưng 
của ĐBSCL; Nâng cao giá trị văn hóa của vùng 
sông nước ĐBSCL, gìn giữ và tôn tạo các kiến 
trúc đặc trưng của miền đồng bằng Nam bộ. 
Làng Du lịch đã được cải tạo chỉnh trang các 
công trình, nâng cấp hạ tầng, đường giao thông 
để tạo sự kết nối giữa các khu tham quan có 
tính thống nhất về cảnh quan, công năng. Đến 
với Mỹ Khánh, du khách sẽ thấy hình ảnh của 
người dân miền Tây Nam bộ với xuồng ba lá, 
với những vườn cây trái xanh tươi bốn mùa. 

Trong quy hoạch của Làng Du lịch Mỹ 
Khánh còn có khu vui chơi giải trí với các trò 
chơi dân gian: đạp xích lô, nhảy bao bố, đua 
heo, đua chó địa hình, xiếc khỉ, có hồ câu cá, 

hồ cá sấu và vườn thú hoang 
dã với 40 loài… Đặc biệt, có 
những chương trình đặc sắc 
như: “Một ngày làm điền chủ”, 
“Một ngày làm nông dân”, “Tát 
mương bắt cá”; đồng thời, du 
khách còn được tham quan 
Nhà cổ Nam bộ, Làng nghề 
văn hóa truyền thống, ăn các 
món mang hương vị Tây Nam 
bộ do chính bàn tay của người 
miền Tây thể hiện. Với đặc 
điểm “trên bến dưới thuyền”, 
hàng ngày, Mỹ Khánh tổ chức 
những tour du lịch sông nước, 
bằng tàu hoặc du thuyền, 
khám phá sông nước miền 
Tây Nam bộ trên các kênh 
rạch, hoặc bằng xe ngựa, xe 
điện dạo quanh Làng. Hàng 
năm, Làng Du lịch đón tiếp và 
phục vụ hàng trăm nghìn lượt 
khách trong nước và quốc tế 
đến tham quan, nghỉ dưỡng. 
Nguồn thu từ du lịch lên đến 
cả tỷ đồng mỗi năm. 

Nhận thức được tầm quan 
trọng của vấn đề môi trường, 
Công ty đã chấp hành đầy 
đủ các quy định pháp luật về 

BVMT như thực hiện đúng 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM); rác thải sinh 
hoạt Công ty có hợp đồng 
với Công ty Công trình đô thị 
Cần Thơ thu gom định kỳ 2 
lần/ngày; trong Làng Du lịch 
có bố trí các thùng rác dọc 
đường đi. Ngoài ra, Công ty 
có đăng ký sổ chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại và 6 tháng 
1 lần định kỳ báo cáo với Chi 
cục BVMT Cần Thơ. Hiện 
nay, Sở TN&MT đã phê duyệt 
báo cáo ĐTM để mở rộng 
Khu Du lịch thêm 20 ha. Dự 
kiến đến năm 2016, sẽ hoàn 
thành giai đoạn 2 của Khu 
Du lịch. ông Trần Minh Luân 
cho biết, BVMT xanh, sạch, 
đẹp là một trong những hoạt 
động xuyên suốt và luôn ưu 
tiên của Làng Du lịch, hướng 
đến mô hình phát triển bền 
vững. Để bảo vệ cảnh quan, 
môi trường sinh thái của Khu 
Du lịch, Công ty luôn chú 
trọng tuyên truyền, vận động 
bà con quanh vùng cũng như 
du khách BVMT, bảo tồn tài 

 V Vườn thú hoang dã của Làng Du lịch Mỹ Khánh
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nguyên thiên nhiên; đồng thời lồng ghép vấn đề môi 
trường trong các hoạt động du lịch và treo băng rôn, áp 
phích để tuyên truyền về BVMT cho người dân và du 
khách đến Mỹ Khánh. 

Đặc biệt, để tạo mối liên kết chặt chẽ, chuyên 
nghiệp và hiệu quả hơn cho mô hình Làng Du lịch, 
Công ty hiện đang triển khai hoạt động liên kết phát 
triển du lịch sinh thái với 20 hộ dân trong vùng thông 
qua Dự án “Du lịch làng nghề văn hóa truyền thống và 
homestay” thuộc Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn 
cầu (GCF) (Đan Mạch). Dự án sẽ hình thành 4 điểm 
trình diễn nghề truyền thống (đan lát, may mặc, bánh 
kẹo, mô hình nông nghiệp) kèm theo dịch vụ homestay 
(là loại hình du lịch mà du khách ở chung, sinh hoạt 
chung với người dân bản địa) và đào tạo, tư vấn, hỗ trợ 
kỹ thuật cho các hộ dân. Việc nối kết giữa Mỹ Khánh 
với các hộ dân giúp Làng Du lịch phát triển thêm bền 
vững, đậm nét văn hóa du lịch sinh thái miệt vườn. 
Không chỉ kinh doanh dịch vụ du lịch thành công, 
Công ty còn rất chăm lo đến vấn đề an sinh xã hội, góp 
phần mang lại đời sống ấm no cho các hộ dân trong 
vùng. Mỗi năm, Công ty trích quỹ phúc lợi cả trăm 
triệu đồng để xây nhà tình thương, phát gạo cho hộ 
dân nghèo, gia đình chính sách neo đơn, cấp học bổng 
cho trẻ em nghèo hiếu học, làm cầu, đường giao thông 
ở địa phương... Nhờ những nỗ lực trong kinh doanh 
hoạt động du lịch theo hướng bền vững, Mỹ Khánh đã 
nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng cục 
Du lịch, uBND TP, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
các Ban, ngành, đoàn thể TP. Cần Thơ. 

Để Mỹ Khánh là trung tâm du lịch xanh của Cần 
Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung, thời gian tới, Làng 
Du lịch sẽ đẩy mạnh liên kết với các điểm đến, các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, lữ hành trong vùng, 
cũng như trên cả nước. Đồng thời, xây dựng thêm các 
công trình, hạng mục, mang đậm nét đặc trưng của 
người dân Nam bộ, phát triển các sản phẩm du lịch 
xanh, tạo sức hấp dẫn cho Làng Du lịch Mỹ Khánh. 
 hương tRẦn

 V Mỹ Khánh có hệ thống nhà nghỉ bungalow, khách 
sạn nằm xen kẽ trong vườn

 O Tây Ninh: Xây dựng Kế hoạch hành 
động thực hiện Chiến lược Tăng trưởng 
xanh

Theo Sở TN&MT Tây Ninh, tỉnh đang thực hiện 
Dự án “xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện 
Chiến lược Tăng trưởng xanh, giai đoạn 2015-2020” 
nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 
xanh. Với việc thực hiện Kế hoạch này, Tây Ninh góp 
phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, 
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời 
sống và tạo nên lối sống thân thiện với môi trường.

Theo đó, Kế hoạch hành động cần xây dựng được 
hệ thống các thông số, chỉ thị, chỉ số đánh giá Tăng 
trưởng xanh (tạm thời) phù hợp với điều kiện thực 
tế của tỉnh; Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Tây Ninh theo các thông số, chỉ thị, chỉ 
số đánh giá Tăng trưởng xanh đã xây dựng giai đoạn 
2009-2013; Dự báo xu hướng Tăng trưởng xanh trên 
địa bàn tỉnh đến năm 2020; Đề xuất các chương trình, 
kế hoạch, đề án và giải pháp triển khai Kế hoạch hành 
động Tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh 
Tây Ninh. 

 O Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 
các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đây là một trong những điều khoản sử dụng vốn 
của quỹ BVMT Việt Nam theo Thông tư số 132/2015/
TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý 
tài chính đối với quỹ BVMT Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định, 
quỹ BVMT Việt Nam được sử dụng vốn để cho vay 
với lãi suất ưu đãi đối với các dự án BVMT trên phạm 
vi toàn quốc; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án 
BVMT vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định 
của pháp luật.

Đồng thời, quỹ được tài trợ, đồng tài trợ cho các 
hoạt động BVMT theo quy định pháp luật và không 
trùng lặp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các 
Bộ, ngành, địa phương chi cho hoạt động BVMT; thực 
hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác 
do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN&MT 
giao theo quy định của pháp luật.

Trong việc thực hiện một số cơ chế, chính sách 
tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển 
sạch (CDM), quỹ BVMT Việt Nam tổ chức, theo dõi, 
quản lý, thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí 
nhà kính được chứng nhận (CErs) do Ban Chấp hành 
quốc tế về CDM cấp cho các dự án CDM thực hiện tại 
Việt Nam; Hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về dự án CDM; xem xét, 
phê duyệt tài liệu dự án CDM; quản lý và giám sát dự 
án CDM; Trợ giá đối với sản phẩm của dự án CDM.
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KHU CÔNG NGHIệP SINH THÁI: 

Hướng đi cho tương lai đối với các khu 
công nghiệp ở Ninh Bình

10 năm gần đây, Ninh Bình đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng hình thành 
các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh và xem công nghiệp là động lực phát triển kinh tế của 
địa phương. Tuy nhiên, việc phát triển các KCN với tốc độ nhanh đã gây ra những thách thức đối 
với môi trường, đòi hỏi phải xây dựng mô hình phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và 
cộng đồng. Vì thế, mô hình KCN sinh thái (KCNST) được xem là lựa chọn tối ưu cho các KCN để triển 
khai áp dụng, nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, hướng đến phát triển bền vững. 
Để tìm hiểu về việc triển khai mô hình KCNST tại Ninh Bình, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao 
đổi với ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Ninh Bình về vấn đề này.

9Xin ông cho biết về thực trạng hoạt động của 
các kCN tại Ninh Bình hiện nay? Vấn đề BVmT 
được các doanh nghiệp trong kCN ở Ninh Bình 
được thực hiện như thế nào?

Ông nguyễn Văn bình: Theo quy hoạch 
tổng thể các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
tỉnh Ninh Bình có 7 KCN: Khánh Phú (351 
ha), Gián Khẩu (262,1 ha), Phúc Sơn (114 ha), 
Khánh Cư (52 ha), Tam Điệp I (64 ha), Tam 
Điệp II (386 ha), Kim Sơn (200 ha), trong đó 4 
KCN: Khánh Phú, Gián Khẩu, Phúc Sơn, Tam 
Điệp I vừa xây dựng cơ sở hạ tầng vừa thu hút 
đầu tư, với 89 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 
48.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách tỉnh từ 700 
- 900 tỷ đồng/năm. 

Hiện tại, 4 KCN trên đều đã phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc 
Đề án BVMT chi tiết theo quy định. Hầu hết 
các dự án đầu tư đã xây dựng các công trình 
BVMT theo đúng báo cáo ĐTM, Kế hoạch 
BVMT đã được phê duyệt. Việc xác nhận 
hoàn thành các công trình BVMT, vận hành 
thử nghiệm trước khi dự án đi vào hoạt động 
cũng được thực hiện tốt. Nhìn chung, công tác 
BVMT tại các doanh nghiệp (DN) trong KCN 
chấp hành đúng quy định pháp luật, công tác 
vệ sinh môi trường được triển khai thường 
xuyên. Tuy nhiên, có một số cơ sở sản xuất đã 
gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước, không khí và 
gây bụi vượt quá quy chuẩn cho phép. Điển 
hình, năm 2012, do đang trong quá trình sản 
xuất thử nghiệm Nhà máy Đạm Ninh Bình 
đã để một lượng amôni đậm đặc chảy ra kênh 
điều hòa trong khu vực làm chết cá và bò của 
nhân dân. ở một số nhà máy, nồng độ khí thải, 

khói bụi vượt tiêu chuẩn cho 
phép, rác thải nguy hại được 
lưu giữ chưa đúng quy định, 
một số hạng mục công trình 
BVMT chưa thực hiện đúng 
theo ĐTM, Kế hoạch BVMT 
được phê duyệt... Trước thực 
trạng đó, BqL các KCN đã 
phối hợp với các Sở, ban 
ngành và địa phương liên 
quan, kiểm tra đôn đốc kịp 
thời và xử phạt nghiêm các 
đơn vị vi phạm. Đến nay, 
những tồn tại nêu trên đã 
được các DN khắc phục, 
không để xảy ra tình trạng 
tái diễn. Có thể nói, việc 
quản lý, đôn đốc nhắc nhở 
các DN thực hiện nghiêm 
chỉnh công tác BVMT luôn 
là nhiệm vụ hàng đầu của 
BqL các KCN. 
9Việc thực hiện Dự án “Triển 
khai sáng kiến kCNST, hướng 

tới mô hình kCN bền vững tại 
Việt Nam” tại Ninh Bình có 
ý nghĩa như thế nào với địa 
phương, cơ hội và thách thức 
khi tham gia Dự án?

Ông nguyễn Văn bình: 
Ninh Bình là 1 trong 3 tỉnh 
trên cả nước được lựa chọn để 
thực hiện Dự án “Triển khai 
sáng kiến KCNST, hướng tới 
mô hình KCN bền vững tại 
Việt Nam”. Việc tham gia vào 
Dự án có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với Ninh Bình. 
Trong các KCN hiện nay, các 
DN triển khai hoạt động sản 
xuất với những nguồn lực, 
chi phí riêng, nên gây lãng 
phí năng lượng, ô nhiễm môi 
trường. Với mô hình KCNST 
sẽ mang lại nhiều lợi ích như: 
Giảm các nguồn gây ô nhiễm 
môi trường, giảm lượng chất 
thải, giúp tái sử dụng, tái chế 

Từ tháng 12/2010, tại kCN khánh Phú, Nhà máy 
xử lý nước thải tập trung do Công ty TNhh xây 
dựng và thương mại Thành Nam đầu tư có công 

suất thiết kế hơn 45.000 m³/ngày, đêm đã đi vào hoạt 
động giai đoạn 1 với năng lực xử lý 15.000 m³/ngày, đêm. 
Theo yêu cầu của BQl các kCN Ninh Bình, tất cả các DN 
trong kCN phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại cơ 
sở sản xuất, đảm bảo đạt cột B quy chuẩn về nước thải 
công nghiệp QCVN 24: 2009 của Bộ TN&mT trước khi 
thải ra hệ thống thu gom nước thải của kCN. 
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chất thải, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả 
sản xuất và tiết kiệm năng lượng. 

Tại Ninh Bình, mặc dù không có nhiều 
KCN nhưng những tác động của các KCN 
này tới môi trường, xã hội và đời sống nhân 
dân trong tỉnh là không nhỏ. Trước đây, đã có 
những sự cố môi trường xảy ra trong các KCN, 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân các khu vực 
lân cận. Vì vậy, đây là một cơ hội rất tốt để các 
KCN ở Ninh Bình tăng cường chuyển giao, ứng 
dụng và phổ biến công nghệ, phương thức sản 
xuất sạch hơn, góp phần giảm thiểu chất thải 
nguy hại, phát thải khí nhà kính, thúc đẩy công 
tác BVMT, nâng cao năng lực ứng phó và xử 
lý các sự cố môi trường. Đồng thời, việc triển 
khai Dự án sẽ tạo ra cơ hội hợp tác giữa các DN 
trong KCN, thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu chung 
là tối đa hóa hiệu quả sản xuất, giúp chuyển 
giao công nghệ, chuyển đổi mô hình sản xuất, 
cải tạo công nghệ để sản xuất sạch hơn, hiệu 
quả hơn. Thông qua Dự án, các DN trong KCN 
sẽ được tập huấn, đào tạo và tư vấn về sản xuất 
sạch hơn, phát thải ít cácbon và tăng cường 
quản lý hóa chất, từ đó các DN sẽ nhận thức rõ 
hơn về vai trò, trách nhiệm của họ trong công 
tác BVMT.

Dù có nhiều lợi ích, cơ hội cho Ninh Bình, 
nhưng việc triển khai Dự án cũng mang đến 
những thách thức không nhỏ. Trước hết đó là 
nguồn vốn đối ứng tỉnh đã cam kết với Dự án, 
khoảng trên 10 triệu uSD cho chi phí đầu tư xây 
dựng hạ tầng KCN Khánh Phú. Hiện tỉnh đã đầu 

tư trên 1.000 tỷ đồng, nhưng 
vẫn còn một số hạng mục chưa 
hoàn thiện. Trong 3 năm tới, 
tỉnh sẽ huy động nhiều nguồn 
lực để đầu tư, đáp ứng nhu cầu 
của các nhà đầu tư trong KCN. 
Bên cạnh đó, công tác giám sát 
thực hiện Dự án tại các DN 
cũng không đơn giản. Một số 
DN còn chưa quan tâm tới 
vấn đề môi trường, cũng như 
mục tiêu của Dự án. Vì thế, 
việc thuyết phục các DN tham 
gia đã khó, việc theo dõi, giám 
sát DN để họ thực hiện Dự án 
một cách hiệu quả còn khó 
hơn. Nhưng với quyết tâm của 
lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng 
với sự hỗ trợ của các nhà tài 
trợ, chúng tôi tin rằng Dự án sẽ 
thành công tại Ninh Bình. 
9Với vai trò của mình, BQl có 
kế hoạch gì để góp phần thúc 
đẩy kCN khánh Phú thực 
hiện chuyển đổi sang kCNST 
được thành công, thưa ông?

Ông nguyễn Văn bình: 
Việc chuyển đổi từ KCN sang 
KCNST là một quá trình lâu 
dài, tuy nhiên, trong khuôn 
khổ của Dự án, chúng tôi 

cũng có những kế hoạch và 
giải pháp cụ thể để thúc đẩy 
việc thực hiện Dự án thành 
công. 

Trước hết, về xây dựng 
cơ sở hạ tầng (vốn đối ứng), 
sẽ hoàn thiện các hạng mục 
trong Dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng KCN Khánh Phú, đảm 
bảo nhu cầu của các DN; đồng 
thời, lập đề án thu phí sử dụng 
hạ tầng trong các KCN vào 
năm 2015 và triển khai công 
tác thu phí sử dụng hạ tầng, 
lập kế hoạch cung cấp các dịch 
vụ như: xử lý chất thải rắn, 
chất thải nguy hại...

Ngoài ra, BqL sẽ phối hợp 
với Dự án tổ chức hội thảo, tập 
huấn cho các DN trong KCN 
về sản xuất sạch hơn, phát 
thải ít cácbon và quản lý hóa 
chất; Chú trọng đào tạo cán bộ 
quản lý, nhất là cán bộ trong 
lĩnh vực quản lý chất thải, hóa 
chất trong KCN và xử lý ứng 
phó sự cố môi trường. 

Bên cạnh đó, tạo điều kiện 
cho các DN trong các KCN 
được tiếp cận với phương thức 
sản xuất tiên tiến, cải thiện 
công nghệ để sản xuất sạch 
hơn, hỗ trợ nguồn vốn vay 
ưu đãi để đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực sản xuất, 
giảm thiểu tới mức thấp nhất 
những ảnh hưởng đối với môi 
trường, kinh tế và xã hội.

Đồng thời, BqL sẽ tích 
cực đôn đốc, nhắc nhở DN 
triển khai thực hiện các nội 
dung của Dự án, huy động 
các nguồn lực để xây dựng có 
hiệu quả mô hình KCN xanh, 
lựa chọn các DN điển hình 
trong việc sản xuất sạch hơn 
để nhân rộng, kết hợp có hiệu 
quả việc nâng cao năng lực sản 
xuất gắn với BVMT và báo cáo 
về Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết 
quả triển khai. 
9Xin cảm ơn ông!

p.Linh (Thực hiện)

 V Nhà máy xử lý nước thải Thành Nam (KCN Khánh Phú)
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Khả năng tích lũy chì, kẽm trong cây kèo nèo 
(limnocharis flava) ở giai đoạn trưởng thành

tRẦn thỊ tuyẾt thu 
nguyễn thỊ LAn Anh
Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
nguyễn ViẾt hiệp 
Viện Thổ nhưỡng nông hóa

Cây kèo nèo (Limnocharis flava) được xem là thực vật siêu tích lũy kim loại (metal 
hyperaccumulator). Thí nghiệm gây ô nhiễm Zn, Pb trong đất trồng cây kèo nèo đang ở giai 
đoạn trưởng thành (2 tháng tuổi, trung bình có 5-7 lá, chiều cao 30,11- 30,68 cm), bao gồm 
công thức CT0 (đối chứng không bổ sung Zn, Pb), CT1 (80ppm Zn và 80ppm Pb) và CT2 (240ppm 
Zn và 240ppm Pb). Sau khi gây ô nhiễm 10, 20, 30, 40, 45 ngày thì số lá của cây thí nghiệm giảm 
so với đối chứng; từ 30 đến 45 ngày Pb, Zn trong đất ô nhiễm đã ảnh hưởng đến tốc độ sinh 
trưởng của cây. Thời điểm 45 ngày, chiều cao cây đạt giá trị lớn nhất ở CT2 45,26 cm, thấp nhất 
ở CT0 37,18 cm, số lá thật nhiều nhất CT0 5-8 lá và thấp nhất ở CT2 4-6 lá; tổng lượng Zn tích 
lũy trong sinh khối cây cao hơn 50 lần so với tổng lượng Pb tích lũy, cụ thể là ở CT2 13,58ppm Pb 
và 770,08ppm Zn > CT1 10,19ppm Pb và 511,40ppm Zn > CT0 2,54ppm Pb và 196,92ppm Zn. 
Nghiên cứu đã chỉ rõ sự tích lũy Pb, Zn trong rễ nhiều hơn thân lá, tổng lượng tích lũy trong toàn 
bộ sinh khối tỷ lệ thuận với lượng Pb, Zn được bổ sung vào đất. 

Limnocharis flava is considered as one of the 
heavy metal hyper accumulating plants. 
Mature plants (2 months old, 5 - 7 leaves, 

30.11 to 30.68 cm height) were grown in Zn and 
Pb contaminated soil in which the experimental 
took place for formula CT0 (control, no additional 
Zn, Pb), CT1 (added 80 ppm Zn and 80 ppm Pb) 
and CT2 (added 240 ppm Zn and 240 ppm Pb) and 
harvested after 15, 30 and 45 days. Observations 
at 0, 10th , 20th , 30th , 40th and 45th day showed 
that Zn and Pb throughout the leaves of the 
experiments decreased compared to the control, 
and then affected adversely on the growth at both 
contents of 80 and 240 ppm. After 45 days, the 
heights of plants varied from 37.18 cm (CT0) up to 
45.26 cm (in CT2), the highest real leaves at the 
control formula CT0 5-8 leaves. After 45 days, Zn 
and Pb accumulated in the plant tissues showed 
a high correlation with the additive amounts, 
and they tend to translocate in roots rather than 
leaves and shoots. Specifically, the total amount 
of accumulated zinc were 50 times higher than the 
amount of lead in biomass including roots, leaves 
and shoots. The total of the zinc content was the 
highest in CT2 770.08 ppm, the following in CT1 
511.40 ppm and the lowest in CT0 196.92 ppm, the 
total of the lead content was only the highest in 
CT2 13.58 ppm, following in CT1 10.19 ppm and the 
lowest CT0 2.54 ppm.

Cây kèo nèo (Limnocharis flava) được xem 
là thực vật siêu tích lũy kim loại (metal 
hyperaccumulator). Thí nghiệm gây ô 

nhiễm Zn, Pb trong đất trồng cây kèo nèo đang ở 
giai đoạn trưởng thành (2 tháng tuổi, trung bình có 
5-7 lá, chiều cao 30,11- 30,68 cm), bao gồm công 
thức CT0 (đối chứng không bổ sung Zn, Pb), CT1 
(80ppm Zn và 80ppm Pb)và CT2 (240ppm Zn và 
240ppm Pb). Sau khi gây ô nhiễm 10, 20, 30, 40, 45 
ngày thì số lá của cây thí nghiệm giảm so với đối 
chứng; từ 30 - 45 ngày Pb, Zn trong đất ô nhiễm 
đã ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây. Thời 
điểm 45 ngày, chiều cao cây đạt giá trị lớn nhất ở 
CT2 45,26 cm, thấp nhất ở CT0 37,18 cm, số lá thật 
nhiều nhất CT0 5-8 lá và thấp nhất ở CT2 4-6 lá; 
tổng lượng Zn tích lũy trong sinh khối cây cao hơn 
50 lần so với tổng lượng Pb tích lũy, cụ thể là ở CT2 
13,58ppm Pb và 770,08ppm Zn > CT1 10,19ppm Pb 
và 511,40ppm Zn > CT0 2,54ppm Pb và 196,92ppm 
Zn. Nghiên cứu đã chỉ rõ sự tích lũy Pb, Zn trong 
rễ nhiều hơn thân lá, tổng lượng tích lũy trong toàn 
bộ sinh khối tỷ lệ thuận với lượng Pb, Zn được bổ 
sung vào đất. 

1. đẶt Vấn đề 
Cây kèo nèo (Limnocharis flava) mọc hoang 

dại hoặc được trồng nhiều ở đất ngập nước, bán 
ngập nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thân 
và lá kèo nèo non được sử dụng làm rau ăn hằng 
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ngày và là rau đặc sản không thể thiếu trong 
món lẩu cá kèo của người dân Nam Bộ. 

Hiện nay trên thế giới đã có một số nghiên 
cứu sử dụng loại cây này để xử lý nước thải 
hoặc đất bị ô nhiễm kim loại nặng (KLN). 
Theo Smith Chadran và cộng sự (2009), khi 
thực vật phát triển trên đất ô nhiễm Pb thì 
hàm lượng Pb tích lũy trong cây tăng lên theo 
lượng bổ sung và thời gian gây nhiễm, tập 
trung nhiều ở rễ > cuống > lá. Theo ain Nihla 
Kamarudzaman và cộng sự (2005), khi trồng 
cây kèo nèo để xử lý nước thải ô nhiễm Fe và 
Mn theo công nghệ dòng chảy ngang có thể loại 
bỏ 91,5-99,2% và 94,7-99,8% Fe và Mn trong 
nước rỉ rác ở Malaysia. Còn theo abhilash và 
cộng sự (2009), cây kèo nèo có thể loại 93-95% 
lượng Cd trong vùng đất ngập nước ở ấn Độ 
bị ô nhiễm ở hàm lượng 0,5-4ppm Cd. Nghiên 
cứu của alexander và cộng sự (2013), sau 12 
tuần trồng cây kèo nèo trên đất ngập nước ô 
nhiễm KLN cũng đã chỉ ra sự tích lũy Fe, Cu, 
Zn, Pb, Hg tăng dần theo thời gian, hiệu quả 
tích lũy khoảng 20 - 77% và tập trung chủ yếu 
trong rễ > thân lá. Trong đó, Fe tích lũy nhiều 
nhất ở phần rễ khoảng 456 - 1.549ppm và Pb 
khoảng 1,2 - 7,6 ppm.

Đến nay Việt Nam chưa có nghiên cứu 
cụ thể về ảnh hưởng của KLN đến sự tích lũy 
chúng trong cây kèo nèo. Vì vậy nghiên cứu 
này đã đưa ra cơ sở khoa học để có thể khuyến 
cáo việc trồng kèo nèo sử dụng làm rau ăn hoặc 
nghiên cứu sử dụng cây trong xử lý đất ô nhiễm 
KLN.

2. phương pháp nghiên Cứu
Mục tiêu nghiên cứu: (1) ảnh hưởng của 

đất ô nhiễm Pb, Zn đến chiều cao và số lá của 
cây kèo nèo, (2) Khả năng tích lũy Pb, Zn của 
cây kèo nèo.

Cây kèo nèo (Limnocharis flava) được 
nhân giống bằng hình thức sinh sản vô tính, 
cắt cây con mọc trên cây mẹ, trồng 3 cây con 
vào mỗi chậu thí nghiệm (kích thước 45 x 30 x 
30 cm) chứa 10 kg đất khô đã được đổ ngập 10 
cm nước cất để ổn định và phục hồi hoạt tính 
sinh học đất trong thời gian một tuần để cây 
phát triển bộ rễ, bám đất ổn định và thành cây 
trưởng thành khỏe mạnh, sau một tháng khi 
cây có chiều cao trung bình 30,11 - 30,68 cm, 
số lá tương đồng nhau (5 - 7 lá) thì tiến hành 
bổ sung Pb, Zn vào đất. 

Đất thí nghiệm là đất phù sa sông Hồng 
được bồi hàng năm, thuận lợi cho sự phát triển 
bình thường của cây kèo nèo. Đất có phản ứng 

gần trung tính (pH = 6,8), chất hữu cơ trung bình cao (oM 
2,85%), dung tích trao đổi cation trung bình (CEC 12 meq/100g 
đất), thành phần cơ giới trung bình, hàm lượng N, P, K tổng 
số và dễ tiêu giàu, hàm lượng Zn và Pb tổng số 97,23 ppm và 
21,13 ppm, thấp hơn thang đánh giá ô nhiễm (qCVN 03:2008/
BTNMT). 

Căn cứ vào một số kết quả nghiên cứu trên thế giới và tiêu 
chuẩn giới hạn hàm lượng KLN trong đất nông nghiệp Việt 
Nam (qCVN 03:2008/BTNMT) để bổ sung hàm lượng Pb, Zn 
vào đất. Thí nghiệm gồm 3 công thức, lặp lại 3 lần, trong đó 
công thức đối chứng CT0: không bổ sung Pb và Zn; CT1: bổ 
sung 80ppm Pb và 80 ppm Zn; CT2: bổ sung 240 ppm Pb và 240 
ppm Zn.

Tiến hành đo chiều cao cây, đếm số lá thật tại thời điểm 10, 
20, 30, 40, 45 ngày. Lấy mẫu thực vật ở các thời điểm 15, 30 và 
45 ngày để nghiên cứu khả năng tích lũy Zn và Pb trong các bộ 
phận thân lá, rễ. Phá mẫu đất, nước, thực vật, xác định Zn, Pb 
trên máy quang phổ hấp phụ nguyên tử aaS.

3. KẾt QuẢ nghiên Cứu Và thẢo Luận
3.1. Ảnh hưởng của pb, Zn đến sự phát triển của cây kèo nèo
3.1.1. Ảnh hưởng của Pb, Zn đến chiều cao 
Tốc độ phát triển của cây kèo nèo trong nghiên cứu được 

xem xét qua chiều cao và tốc độ tăng trưởng trung bình của 
cây trong từng thời điểm theo dõi. Kết quả quan trắc chiều cao 
trung bình của cây trên các công thức thí nghiệm (CTTN) được 
trình bày ở bảng 1 như sau:

bảng 1. Ảnh hưởng của pb, Zn đến chiều cao của cây kèo 
nèo (cm)

cT
TN Trước TN 10

ngày
20 

ngày
30 

ngày
40 

ngày
45 

ngày

cT0 30,68 32,16 34,46 35,37 36,48 37,18

cT1 30,17 33,69 35,98 37,76 39,12 39,68

cT2 30,11 35,94 40,83 43,63 44,81 45,26

Có thể thấy rằng chiều cao của cây kèo nèo tăng dần theo 
thời gian và tăng từ CT0 đến CT2, đạt giá trị cao nhất ở CT2. 
Tốc độ tăng trưởng trung bình (TĐTTTB) của cây ở CT1 và 
CT2 cao hơn CT0 ở thời điểm từ 10 đến 40 ngày, sau đó giảm 
xuống thấp hơn CT0 ở thời điểm 45 ngày. TĐTTTB chiều cao 
cây tăng mạnh nhất ở thời điểm 20 ngày đầu TN, sau đó giảm 
xuống ở thời điểm 45 ngày (Bảng 1). Từ kết quả này cho thấy, 
tốc độ sinh trưởng của cây ở CT1 và CT2 giảm mạnh theo thời 
gian. Nguyên nhân có thể là do ở thời điểm sau 20 ngày, trong 
cây có sự tích lũy Pb và Zn tăng dần, cơ thể cây đã có những 
phản ứng của quá trình trao đổi chất thực hiện các cơ chế chống 
chịu làm giảm tốc độ tăng trưởng theo thời gian.

3.1.2. Ảnh hưởng của Pb, Zn đến số lá thật 
Số lá là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả 

năng sinh trưởng và phát triển của cây. Số lá tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình quang hợp và trao đổi chất tốt hơn. Trước thí 
nghiệm các cây kèo nèo ở CTTN có số lá tương đương nhau, 
nhưng từ 0 - 20 ngày sau khi bổ sung Pb, Zn thì số lượng lá kèo 
nèo có biến động, tăng trung bình từ 1 - 2 lá so với thời điểm bắt 
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đầu thí nghiệm (Bảng 2).
bảng 2. Ảnh hưởng của pb, Zn đến số lá 

kèo nèo
cTTN 0

ngày
10 

ngày
20 

ngày
30 

ngày
40 

ngày
45 

ngày
cT0 5 - 7 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5- 8 5- 8
cT1 5 - 7 5 - 9 5 - 9 5 - 8 5 - 7 4 - 6
cT2 5 - 7 5 - 8 5 - 8 4 - 7 4 - 6 4 - 6

Từ 30 - 45 ngày số lượng lá của cây ở CT1 
và CT2 bắt đầu giảm, giảm nhiều nhất ở CT2 
(giảm 2-3 lá); số lá/cây ở CT1 giảm nhẹ, giảm 
2 lá so với trước thí nghiệm. ở CT0 số lượng lá 
ổn định trung bình từ 5-8 lá/cây trong suốt thời 
điểm từ 10 - 45 ngày. Mặc dù trong các CTTN 
có sự tăng chiều cao cây nhưng số lá lại giảm 
ở thời điểm 30 - 45 ngày so với đối chứng. Từ 
đây có thể khẳng định ở hàm lượng Pb và Zn 
bổ sung vào đất đã có dấu hiệu ảnh hưởng đến 
sự phát triển của cây kèo nèo kể từ sau 30 ngày 
thí nghiệm.

3.2. tích lũy pb, Zn trong cây kèo nèo
3.2.1. Tích lũy Pb trong cây kèo nèo
Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng Pb 

tích lũy trong thân lá và rễ của cây kèo nèo ở 
các CTTN tăng dần theo thời gian và theo hàm 
lượng được bổ sung vào đất. 

bảng 3. tích lũy pb trong cây kèo nèo 
(ppm)

cT
TN

15 
ngày 30 ngày 45 ngày

Thân 
lá

Thân 
lá Rễ Thân 

lá rễ
Thân 

lá Rễ Thân 
lá rễ

cT0 1,10 1,13 1,23 2,46 1,21 1,33 2,54

cT1 1,58 1,92 5,13 7,05 3,19 7,00 10,19

cT2 1,82 4,01 6,20 10,21 4,20 9,38 13,58

So với công thức đối chứng, ở thời điểm 15 
ngày, sự tích lũy Pb trong thân lá tăng từ 1,10 - 
1,82ppm, gấp 1,43 - 1,65 lần; thời điểm 30 ngày 
tăng từ 1,13 - 4,01ppm, gấp 1,7 - 3,55 lần và thời 
điểm 45 ngày tăng từ 1,21 - 4,20ppm, gấp 2,63 
- 3,47 lần. ở thời điểm 30 ngày, sự tích lũy Pb 
trong rễ cây tăng từ 1,23 - 6,20ppm, gấp 4,17 
- 5,04 lần và thời điểm 45 ngày tăng từ 1,33 - 
9,38ppm, gấp 5,26 - 7,05 lần (Bảng 3).

Từ 15 - 45 ngày, hàm lượng Pb tích lũy 
trong thân lá tăng nhẹ, tăng từ 1,10 - 1,21 ppm; 
tiếp đến ở CT1 tăng từ 1,58 - 3,19 ppm; và ở 
CT2 tăng mạnh nhất từ 1,82 - 4,20 ppm. Từ 30 
- 45 ngày, hàm lượng chì tích lũy trong rễ cây ở 
công thức CT0 tăng từ 1,23 - 1,33 ppm; tiếp đến 
ở CT1 tăng từ 5,13 - 7,00 ppm và tăng mạnh 
nhất ở CT2 tăng từ 6,20 - 9,38 ppm. Kết thúc 45 
ngày thí nghiệm, tổng hàm lượng tích lũy trong 
công thức CT0 2,54 ppm, CT1 10,19 ppm và 

CT2 13,58 ppm. Có thể thấy, Pb không cần thiết với các nhu cầu 
sinh lý sinh hóa của cây kèo nèo nên khi trồng trên đất ô nhiễm 
Pb, cây có sự hút thu dinh dưỡng chọn lọc dẫn đến Pb tích lũy 
trong sinh khối ở mức thấp. 

3.2.2. Tích lũy Zn trong cây kèo nèo 
Đối với thực vật, Zn là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho 

cây, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh tổng hợp axit 
indole acetic và tryptophan, trong sự hình thành chất kích thích 
tăng trưởng (các auxin). 

So với đối chứng, ở thời điểm 15 ngày sự tích lũy Zn trong 
thân lá cây kèo nèo tăng từ 43,88 - 134,04 ppm, gấp 1,95 - 3,05 
lần; thời điểm 30 ngày tăng từ 49,12 - 224,32 ppm, gấp 3,14 - 
4,57 lần và thời điểm 45 ngày tăng từ 67,24 - 285,32 ppm, gấp 
2,91 - 4,24 lần. ở thời điểm 30 ngày, sự tích lũy Zn trong rễ cây 
kèo nèo tăng từ 79,56 - 400,02 ppm, gấp 2,73 - 5,03 lần và thời 
điểm 45 ngày tăng từ 129,68 - 484,76 ppm, gấp 2,43 - 3,74 lần 
(Bảng 4).

bảng 4. tích lũy Zn trong cây kèo nèo (ppm)

cT
TN

15 ngày 30 ngày 45 ngày
Thân

lá
Thân

lá Rễ Thân
lá rễ

Thân
lá Rễ Thân

lá rễ

cT0 43,88 49,12 79,56 128,68 67,24 129,68 196,92

cT1 85,60 154,48 217,08 371,56 195,92 315,48 511,4

cT2 134,04 224,32 400,02 624,34 285,32 484,76 770,08

Có thể thấy, mức độ tích lũy Zn trong sinh khối cây kèo nèo 
tỷ lệ thuận với lượng Zn được bổ sung vào đất. Từ thời điểm 
15 - 45 ngày thí nghiệm, hàm lượng Zn tích lũy trong thân lá ở 
công thức CT0 tăng từ 43,88 - 67,24 ppm; tiếp đến ở CT1 tăng từ 
85,60 - 195,92 ppm và ở CT2 tăng mạnh nhất từ 134,04 - 285,32 
ppm. Từ thời điểm 30 ngày đến 45 ngày, hàm lượng Zn tích lũy 
trong rễ cây ở công thức CT0 tăng từ 43,88 - 67,24 ppm; ở CT1 
tăng từ 85,60 - 195,92 ppm, và tăng mạnh nhất ở CT2 từ 134,04 
- 285,32 ppm.

Trên cơ sở của thí nghiệm nghiên cứu cho thấy sự tích lũy 
Pb, Zn trong rễ cây kèo nèo cao hơn thân lá. Kết quả này cũng 
phù hợp với hầu hết các nghiên cứu về sự tích lũy KLN ở các loài 
thực vật khác nhau. Theo Smith Chadran và cộng sự (2009), kết 
quả nghiên cứu sự tích lũy Pb trong cây kèo nèo ở dải nồng độ từ 
10 - 100 ppm đã chỉ ra lượng Pb tích lũy trong rễ cây thường cao 
gấp 2 - 2,5 lần so với tổng lượng tích lũy trong thân lá.

Kết thúc 45 ngày thí nghiệm, tổng hàm lượng Zn tích lũy 
trong sinh khối cây kèo nèo ở công thức đối chứng CT0 196,92 
ppm, CT1 511,4 ppm và CT2 770,08 ppm (gấp 2,60 và 3,91 lần 
so với đối chứng). Từ đây có thể khẳng định rằng kèo nèo là 
một trong những loài thực vật thủy sinh sống trong điều kiện 
ngập nước, bán ngập nước siêu tích lũy Zn, có thể rất phù hợp 
ứng dụng trong xử lý đất bị ô nhiễm Zn. Còn nếu như khi trồng 
thâm canh cây này để lấy phần thân lá non làm rau ăn sẽ không 
tránh khỏi nguy cơ tích tụ Zn ở mức cao trong chuỗi thức ăn.

Mặc dù tổng lượng Pb, Zn bổ sung vào đất thí nghiệm là 
như nhau nhưng tổng hợp kết quả nghiên cứu được trình bày 
cụ thể trong bảng 3 và 4 cho thấy, hàm lượng Pb tích lũy trong 
cây ở mức thấp (10,18 - 13,57 ppm), trong khi hàm lượng Zn 
lại được tích lũy rất cao (511,4 - 770,08 ppm), gấp hơn 50 lần so 
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với Pb. Nguyên nhân này có liên quan đến Zn 
là nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho nhu cầu 
phát triển của cây nên cây có sự ưu tiên trong 
hút thu chọn lọc chất dinh dưỡng này.

4. KẾt Luận
ở hàm lượng 80 ppm Pb và 80 ppm Zn 

(CT1), 240 ppm Pb và 240 ppm Zn (CT2) được 
đưa vào đất phù sa sông Hồng để thực hiện thí 
nghiệm đã làm giảm số lá của cây kèo nèo ở các 
CTTN, nhưng chiều cao của cây lại tăng so với 
đối chứng. Sau 45 ngày thí nghiệm, hàm lượng 
Zn và Pb tích lũy trong sinh khối cây kèo nèo 
đạt giá trị lớn nhất, lượng tích lũy trong rễ nhiều 
hơn trong thân và lá. Tổng lượng Pb và Zn tích 
lũy trong sinh khối cây (bao gồm rễ, thân, lá) ở 
công thức CT2 là 13,58 ppm Pb và 770,08 ppm 
Zn gấp 5,3 và 3,9 lần; còn ở công thức CT1 là 
10,19 ppm Pb và 511,40 ppm Zn gấp 4,01 và 
2,6 lần so với đối chứng. Từ đây cho thấy, tổng 
lượng Zn tích lũy cao hơn 50 lần tổng lượng Pb 
được tích lũy, hàm lượng tích lũy trong cây tỷ lệ 
thuận với hàm lượng Pb, Zn được bổ sung vào 
trong đất. Như vậy, có thể sử dụng loại cây này 
để xử lý nước thải hoặc đất ô nhiễm KLN có 
chứa Zn, Pb. Bên cạnh đó, không nên sử dụng 
thân và lá non của cây làm rau ăn khi đã xác 
định rõ nguồn gốc cây trồng trên đất có nguy 
cơ hoặc đã xác định bị ô nhiễm KLNn
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Nước thải của làng nghề Phú Đô xả thải trực 
tiếp vào hệ thống mương dẫn thẳng ra sông 
Nhuệ, gây ô nhiễm cho nguồn nước tưới tiêu 

và nước ngầm trong khu vực. Mục tiêu của nghiên 
cứu là áp dụng tác nhân Fenton để xử lý nước thải từ 
quá trình sản xuất bún trước khi xả ra môi trường. 
Các kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy 
nước thải từ quá trình sản xuất bún của làng Phú Đô 
vượt quá Quy chuẩn cho phép rất nhiều lần. Nghiên 
cứu cho thấy sử dụng tác nhân Fenton ở pH=3÷4, 
nồng độ Fenton (Fe2+, H2O2) 0,03mol/l cho hiệu quả 
xử lý tốt nhất. Hiệu suất loại bỏ COD đạt trên 92%.

Wastewater of Phu Do rice noodles village, Me 
Tri, Tu Liem, Hanoi is discharged directly into 
the canals and Nhue river to cause pollution 

for agricultural irrigation and groundwater in the area. 
The goal of the subject is initially applied research 
Fenton technology to treatment wastewater of rice 
noodles production before release to the environment. 
The analytical results of effluent quality criteria 
showed that wastewater produced of rice noodles in 
Phu Do exceeded many times limitations allowed by 
QCVN. After surveying the conditions of wastewater 
treatment by Fenton technology, resulting in pH =3÷4, 
Fenton concentration (Fe2+, H2O2) : 0.03 mol/l for the 
best efficiency. Typically, the COD removal efficiency 
in wastewater is over 92% .

i. đẶt Vấn đề

Làng bún Phú Đô, nay là 
phường Phú Đô, quận Nam 
Từ Liêm, Hà Nội. Làng nghề 
bún Phú Đô đã có truyền 
thống lâu đời và phát triển 
một cách tự phát với công 
nghệ lạc hậu và thiết bị đơn 
giản, thủ công, hiệu quả sử 
dụng nguyên nhiên liệu thấp, 
mặt bằng sản xuất hạn chế, 
việc đầu tư cho xây dựng các 
hệ thống bảo vệ môi trường 
rất ít được quan tâm, ý thức 
bảo vệ môi trường sinh thái và 
bảo vệ sức khỏe cho chính gia 
đình của người lao động còn 
rất hạn chế. Làng nghề hiện 
có hơn 1.200 hộ với hơn 8.000 
dân, trong đó gần 500 hộ làm 
nghề sản xuất bún và 650 hộ 

tham gia tiêu thụ sản phẩm 
này, sản lượng bún khoảng 60 
tấn/ngày. Dù đã đi vào hoạt 
động từ rất lâu, nhưng đến 
nay làng nghề sản xuất bún 
Phú Đô vẫn chưa có hệ thống 
xử lý nước thải. Lượng nước 
thải chưa xử lý được thải trực 
tiếp ra môi trường, đã gây ra ô 
nhiễm rất lớn cho cả khu vực 
lân cận khu sản xuất và góp 
phần làm ô nhiễm nặng dòng 
sông Nhuệ đoạn chảy qua đây. 
Con mương chung dẫn nước 
trực tiếp ra sông Nhuệ luôn 
trong tình trạng có màu đen 
kịt và hôi thối nồng nặc.

Nước thải sản xuất bún 
chủ yếu là các chất hữu cơ 
dễ phân hủy là các dạng khác 
nhau của tinh bột. Tuy nhiên 
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tRẦn Chung hiẾu, phạM thỊ Quý
Lớp MTE56, khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
nguyễn thỊ hiển, phAn tRung Quý
Bộ môn Hóa học, khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sản xuất 
bún bằng tác nhân Fenton (FeSO4 và H2O2)

do hoạt động sản xuất của làng nghề Phú Đô 
có quy mô khá lớn, dòng chảy nước mặt xung 
quanh rất ít vì vậy khả năng tự làm sạch rất khó 
khăn. Chính vì thế nước thải sản xuất của làng 
nghề Phú Đô cần thiết phải được xử lý trước 
khi thải ra môi trường. Chúng tôi khảo sát khả 
năng xử lý hữu cơ trong nước thải sản xuất bún 
bằng tác nhân hóa học (dùng tác nhân Fenton). 
Tác nhân Fenton (Fe2+ và H2o2) đã được biết 
đến như một tác nhân hóa học hữu hiệu để xử 
lý ô nhiễm hữu cơ, đặc biệt là thuốc trừ sâu, 
nước rỉ rác, phẩm nhuộm... ưu điểm lớn nhất 
của phương pháp này là thời gian xử lý rất 
nhanh, hiệu quả cao. 

ii. Vật Liệu Và phương pháp 
nghiên Cứu

2.1. Vật liệu 
2.1.1. Mẫu nước thải 
5 mẫu nước thải được lấy trực tiếp từ khu 

vực xả thải của các hộ sản xuất bún trên địa bàn 
phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

2.1.2. Hóa chất - dụng cụ: 
 Các hóa chất cần thiết: K2Cr2o7, H2o2, 

FeSo4, muối Morh, H2So4, NaoH, MnSo4, KI, 
HCl, HNo3, nước cất...

 Tác nhân Fenton: FeSo4/H2o2 trong môi 
trường axit.

 Dụng cụ thí nghiệm: máy đo pH, máy phá 
mẫu CoD, máy so màu, buret, pipet, cốc, bình 
định mức các loại, bình ủ mẫu, chai lấy mẫu, tủ 
ổn nhiệt ...

2.2. phương pháp
2.2.1. Phương pháp lấy và bảo quản mẫu
Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo TCVN 

4556-88.
2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm:
* Bố trí thí nghiệm với tác nhân Fenton
Lấy 200ml mẫu nước phân tích vào bình 

tam giác 500ml, đặt lên máy khuấy từ. Điều 
chỉnh pH bằng dung dịch H2So4 1M và dung 
dịch NaoH 1M. Thêm lượng muối rắn FeSo4 
vào và khuấy đến tan hết. Tiếp tục nhỏ từ từ 
lượng H2o2 cần thiết trong khoảng 15 phút, 
đồng thời khuấy và khảo sát thời gian.

bảng 1. Vị trí lấy mẫu và đặc điểm ban đầu của các mẫu
Mẫu Vị trí lấy mẫu   đặc điểm
M1 Gia đình ông Ngô Văn Phi xóm 4 Màu trắng xám, đục, mùi hôi thối
M2 Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa xóm 4 Màu xám đen, đục, mùi hôi thối
M3 Gia đình bà Nguyễn Thị Tám xóm 4 Màu trắng xám, đục, mùi hôi thối

M4 Gia đình nhà ông Lê Văn Minh xóm 4 Màu trắng xám, đục, mùi hôi thối

M5 Gia đình có số nhà 124 xóm 4 Màu trắng xám, đục, mùi hôi thối

 V (1) Điểm phân tích mẫu nước thải ban đầu
 V (2) Điểm phân tích để xác định khả năng xử lý của công 

nghệ Fenton và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng.
 V (3) Là điểm phân tích cuối cùng nước thải sau khi đã qua hệ 

thống xử lý.

Điều kiện khảo sát tác 
nhân Fenton: pH, nồng độ 
FeSo4/H2o2.

2.2.3. Các phương pháp 
phân tích

Phương pháp xác định 
CoD theo TCVN 6491:1999. 
Phương pháp xác định BoD5 
theo TCVN 6001-1:2008. pH 
được xác định theo TCVN 
6492:2011 (ISo 10523:2008). 
Do được xác định bằng 
phương pháp Winkler, dùng 
dung dịch complexon III 0,1N 
để che Fe3+.

2.2.4. Phương pháp xử lý 
số liệu

Các số liệu được xử lý 
bằng hàm excel.

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu theo dõi là 
các chỉ tiêu cơ bản đánh giá 
chất lượng nước thải: pH, Do, 
BoD5, CoD. Chỉ tiêu đánh 
giá hiệu quả xử lý của các tác 
nhân là CoD.

iii. KẾt QuẢ Và thẢo 
Luận

3.1. Kết quả phân tích các 
chỉ tiêu chất lượng nước thải 
ban đầu

Tiến hành phân tích một 
số chỉ tiêu ô nhiễm nước 
thải: pH, Do, CoD, BoD, 
TSS, Coliform để đánh giá 
mức độ ô nhiễm hữu cơ của 
nước thải sản xuất bún. Kết 
quả phân tích được trình bày 
ở bảng 2.

a xít  
H2So4

Điều chỉnh
pH

- H2o2
- FeSo4

oxi hóa
Fenton

Bazơ
NaoH

Trung
Hòa

Lắng

LắngNước thải

Nước sau 
xử lý

Bùn lắng

(1)

(3)
(2)
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bảng 2. Các chỉ tiêu ban đầu của các mẫu phân tích
Mẫu chỉ tiêu đơn vị Kết quả 

phân tích
QcVN 40:2011 /

BTNMT cột B.
So sánh với QcVN 

40:2011/BTNMT, cột B

M1

pH - 5,6 5,5 đến 9 Đạt QCVN 

DO mg/l 3,0 - -
COD mg/l 2.781 150 Vượt 18,5 lần
BOD5 mg/l 1.900 50 Vượt 38 lần
Coliform con/100ml  1,3*103 5.000 Đạt QCVN 

TSS mg/l 418 100 Vượt 4,2 lần

M2

pH - 5,7 5,5 đến 9  Đạt QCVN 
DO mg/l 3,5 - -

COD mg/l 2.610 150 Vượt 17,4 lần

BOD5 mg/l 2.270 50 Vượt 45 lần

Coliform con/100ml 1,6*103 5.000 Đạt QCVN 

TSS mg/l 590 100 Vượt 5,9 lần 

M3

pH - 5,3 5,5 đến 9 Không đạt
DO mg/l 4,7 - -
COD mg/l 2.342 150 Vượt 15,6 lần
BOD5 mg/l 2.140 50 Vượt 43 lần
Coliform con/100ml 1,4*104 5.000 Vượt 2,8 lần
TSS mg/l 656 100 Vượt 6,7 lần

M4

pH - 5,2 5,5 đến 9 Không đạt
DO mg/l 2,5 - -
COD mg/l 2.494 150 Vượt 16,6 lần
BOD5 mg/l 1.600 50 Vượt 32 lần
Coliform con/100ml 2,1*103 5.000 Đạt QCVN 
TSS mg/l 421 100 Vượt 4,2 lần

M5

pH - 5,6 5,5 đến 9 Đạt QCVN 
DO mg/l 2,9 - -
COD mg/l 2.651 150 Vượt 17,7 lần
BOD5 mg/l 2.500 50 Vượt 50 lần
Coliform con/100ml 6*103 5.000 Vượt 1,2 lần
TSS mg/l 552 100 Vượt 5,5 lần

Kết quả phân tích 5 mẫu cho 
thấy các chỉ tiêu chất lượng nước 
thải hầu như đều vượt ngưỡng 
cho phép nhiều lần theo qCVN 
40:2011/BTNMT. Đặc biệt chỉ số 
CoD rất cao, các mẫu nước đều có 
mùi hôi thối. Thành phần của nước 
thải sản xuất bún chủ yếu là tinh 
bột ở các dạng khác nhau từ công 
đoạn vo gạo, xay bột, nhào bột, rửa 
nồi … Do đó thành phần hữu cơ 
trong nước thải cao, dễ phân hủy. 
Thông số BoD5 vượt quy chuẩn cho 
phép 30-50 lần, TSS đều vượt so với 
quy chuẩn từ 4-7 lần. Mặc dù nước 
thải sản xuất bún chứa nhiều tinh 
bột nhưng hàm lượng vi sinh gần 
như đạt quy chuẩn cho phép, trong 
5 mẫu phân tích, mẫu 3 vượt quy 

chuẩn 2,8 lần và mẫu 5 vượt quy 
chuẩn 1,2 lần.

3.2. Khảo sát khả năng xử lý 
CoD bằng tác nhân Fenton

Tiến hành các thí nghiệm với 
mẫu M1 để khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng tới khả năng xử lý nước thải 
bằng tác nhân Fenton. Tác nhân 
Fenton được coi là tác nhân dùng 
cho quá trình oxi hóa nâng cao. 
Thường gặp là hệ H2o2/Fe2+ hoặc 
H2o2/Fe3+, trong đó hệ H2o2/Fe2+ 
được dùng phổ biến hơn vì tốc độ 
phản ứng nhanh hơn. Cơ chế phản 
ứng oxi hóa là do hình thành gốc 
Ho•, đây là một tác nhân oxi hóa 
mạnh với thế oxi hóa Eo=2,8V. 
Phản ứng giữa H2o2 và Fe2+ như 
sau:

Fe2+ + H2o2 → Fe3+ + Ho• + Ho- 
(k=63 M-1.s-1)

Fe3+ + H2o2 → Fe2+ + Ho2
• + H+ 

(k=3,1.10-3 M-1.s-1)
Ho• + Fe2+ → Fe3+ + Ho- 

(k=3.108 L.mol-1.s-1)
Ho• + H2o2 → H2o + Ho2

• 
(k=3,3.107 M-1.s-1)

Fe2+ + Ho2
• → Fe3+ + Ho2

- 
Fe3+ + Ho2

• → Fe2+ + o2 + H+

Phương thức phản ứng của gốc 
hydroxyl Ho. là:
CHCcao phân tử + Ho• → CHCthấp phân tử + 
Co2 + H2o + Ho-

Theo đó các chất hữu cơ sẽ bị 
phân hủy dần thành các chất thấp 
phân tử hơn rồi thành các chất vô cơ 
đơn giản như Co2, H2o. Để đánh giá 
và xác định điều kiện tối ưu của tác 
nhân Fenton trong xử lý nước thải 
sản xuất bún chúng tôi tiến hành 
khảo sát ảnh hưởng của pH, nồng độ 
H2o2 và nồng độ Fe2+ đến hiệu suất 
quá trình xử lý.

3.2.1. Ảnh hưởng của pH 
Theo các tài liệu tham khảo, công 

nghệ Fenton áp dụng xử lý nước thải 
có môi trường axit (pH<4) hoặc 
được axit hóa trước khi xử lý. Tỉ lệ 
tác nhân H2o2 và Fe2+ là 1:1, trong 
thí nghiệm này chúng tôi cố định 
nồng độ Fe2+ và nồng độ H2o2 là 
0,03 mol/lít (tương ứng là nồng độ 
FeSo4 và H2o2). Khảo sát hiệu quả 
loại CoD của tác nhân bằng cách 
xác định lượng CoD sau thời gian 
phản ứng 30; 60; 90 và 120 phút. Để 
tránh lượng Fe2+ và H2o2 còn lại ảnh 
hưởng tới kết quả phân tích, mẫu 
ngay khi lấy ra được điều chỉnh pH 
tới 10 bằng dung dịch NaoH 2M. 
Trong điều kiện đó phản ứng phân 
hủy H2o2 diễn ra nhanh chóng.

2H2o2 
Ho-

 2H2o + o2
2Fe2+ + 4Ho- + H2o2 → 2Fe(oH)3 ↓
Fe3+ + 3Ho- → Fe(oH)3 ↓

Kết quả phân tích hiệu suất loại 
CoD theo dõi trong thí nghiệm 
được tiến hành lặp lại 3 lần lấy kết 
quả trung bình và trình bày ở bảng 
3 dưới đây.
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bảng 3. Ảnh hưởng của ph tới hiệu quả xử lý (%)

Thời 
gian 

(phút)

pH = 2 pH = 3 pH = 4 pH = 5

cOD 
(mg/l)

Hiệu 
suất (%)

cOD 
(mg/l)

Hiệu 
suất 
(%)

cOD 
(mg/l)

Hiệu 
suất 
(%)

cOD 
(mg/l)

Hiệu 
suất 
(%)

0 2781 0 2781 0 2781 0 2781 0
30 556 80,0 417 85 430 84,54 824 70,37
60 550 82,02 280 89,93 300 89,21 543 80,47
90 496 82,16 237 91,47 252 90,94 410 85,26

120 450 83,82 180 93,53 195 92,99 401 85,88
 V Hình 1. Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của pH 

tới hiệu quả xử lý COD

Theo kết quả phân tích, pH có 
ảnh hưởng rất lớn khả năng xử lý 
CoD, pH thích hợp nhất cho quá 
trình xử lý là pH từ 3 - 4. Khi pH 
càng cao thì hiệu suất xử lý càng 
giảm. Điều này được giải thích là do 
ở pH cao, việc kết tủa sắt II và sắt III 
hidroxit chiếm ưu thế hơn (Fe(oH)2 
và Fe(oH)3 kết tủa), làm giảm mạnh 
nồng độ Fe2+ và Fe3+, do đó các phản 
ứng sinh gốc Ho• giảm tức là lượng 
tác nhân oxi hóa giảm, hiệu quả xử lý 
hữu cơ giảm. 

Khi pH thấp hơn 3 sẽ hình thành 
ion phức [Fe(H2o)]2+, [Fe(H2o)]3+, 

các ion này tương đối bền trong môi 
trường axit mạnh, vì vậy nồng độ ion 
Fe2+ và Fe3+ tự do giảm. Do đó làm 
giảm lượng gốc Ho• sinh ra, đồng 
thời phản ứng Fe3+ và H2o2 cũng 
chậm lại, hiệu suất chuyển hóa các 
chất hữu cơ giảm. Mặt khác pH quá 
thấp sẽ tốn lượng kiềm để trung hòa 
sau quá trình xử lý như vậy vừa tốn 
kém vừa làm tăng TDS (tổng lượng 
chất rắn hòa tan) của nước thải sau 
xử lý. Khi pH=3 và 4 hiệu suất xử lý 
tương đương nhau, sau 120 phút có 
thể loại bỏ khoảng 93% lượng chất 
hữu cơ ô nhiễm trong nước thải. Từ 

đó chúng tôi chọn pH tối ưu cho quá 
trình Fenton hóa là từ 3-4.

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ tác 
nhân Fenton

Để khảo sát ảnh hưởng của 
nồng độ tác nhân Fenton (nồng độ 
FeSo4 và H2o2) tới khả năng xử lý 
nước thải chúng tôi điều chỉnh pH 
của mẫu tới pH trong khoảng 3-4, 
nhiệt độ phòng, nồng độ tác nhân 
thay đổi: 0,01 mol/l; 0,02mol/l; 0,03 
mol/l; 0,04 mol/l; 0,05 mol/lít, tiến 
hành khuấy và khảo sát sự thay đổi 
CoD theo thời gian. Kết quả như 
trong bảng 4.

bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ tác nhân Fenton tới hiệu quả xử lý
Nồng 

độ 0,01 mol/l 0,02mol/l 0,03 mol/l 0,04 mol/l 0,05 mol/lit

t (phút) COD H% COD H% COD H% COD H% COD H%

0 2781 0 2781 0 2781 0 2781 0 2781 0
30 610 78,06 580 79,14 481 82,70 465 83,28 430 84,54
60 560 79,86 526 81,09 395 85,80 388 86,05 394 85,83
90 511 81,63 491 82,34 286 89,72 242 91,30 376 86,48
120 474 82,96 410 85,26 218 92,16 178 93,60 299 89,25  V Hình 2: Biểu đồ ảnh hưởng của nồng độ 

tác nhân Fenton tới hiệu quả xử lý

Theo kết quả phân tích cho 
thấy, khi nồng độ tác nhân tăng thì 
hiệu suất xử lý tăng. Kết quả này 
được giải thích là do việc tăng nồng 
độ tác nhân sẽ làm tăng số lượng 
gốc hydroxyl được tạo thành theo 
phương trình:

Fe2+ + H2o2 → Fe3+ + oH- + oH• 
(*) Do đó hiệu suất xử lý tăng.

Tuy nhiên khi nồng độ tác nhân 
quá lớn, sẽ xảy ra các phản ứng phụ, 
các phản ứng này có hằng số tốc độ 
phản ứng rất lớn. 

Ho• + Fe2+ → Fe3+ + Ho- 
(k=3.108 L.mol-1.s-1)

Ho• + H2o2 → H2o + Ho2
• 

(k=3,3.107 M-1.s-1)

Theo đó làm giảm nồng độ tác 
nhân gốc tự do Ho•, hiệu suất xử lý 
giảm và làm tăng pH môi trường dẫn 
đến việc kết tủa sắt (II) và sắt (III) 
hidroxit. 

Đồng thời khi nồng độ H2o2 
tăng, còn xảy ra các phản ứng làm 
giảm nồng độ gốc tự do Ho• như 
sau:

Ho• + H2o2 → H2o + Ho2
• 

(k=3,3,107 M-1,s-1)
Ho2

• + Ho• → H2o + o2
Do đó làm giảm lượng gốc Ho• 

trong toàn hệ thống phản ứng, độ 
phân hủy hữu cơ không tăng lên mà 
có xu hướng giảm đi.

Khi nồng độ tác nhân Fenton là 

0,03 mol/lít và 0,04 mol/lít hiệu suất 
xử lý CoD đều đạt trên 92% và nồng 
độ cho kết quả tốt nhất là 0,04 mol/
lít. Tuy nhiên với nồng độ 0,03 mol/
lít hiệu suất xử lý tốt tương đương 
với nồng độ 0,04 mol/lít mà hiệu quả 
kinh tế sẽ tốt hơn vì tiết kiệm được 
25% lượng hóa chất. Do đó chúng tôi 
chọn nồng độ tối ưu của tác nhân là 
0,03 mol/lít.

3.3. đánh giá khả năng xử lý 
chung của tác nhân Fenton đối với 
nước thải sản xuất bún

Để đánh giá lại khả năng xử lý 
chung cũng như là khẳng định khả 
năng xử lý của tác nhân Fenton với 
nước thải sản xuất bún Phú Đô thì 
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chúng tôi tiến hành thí nghiệm nhắc lại với 4 
mẫu nước thải là M2, M3, M4 và M5. Điều kiện 
tác nhân là: pH=3÷4, thời gian 120 phút, nhiệt 
độ phòng, nồng độ tác nhân Fenton 0,03 mol/
lít (Fe2+ và H2o2). Kết quả phân tích cho thấy 
hiệu quả xử lý tốt, được trình bày ở bảng 5.

Nhìn chung, sau khi xử lý bằng tác nhân 
Fenton, nước thải từ quá trình sản xuất bún 
có các chỉ tiêu ô nhiễm giảm đi rõ rệt, đặc 
biệt có thể thấy chỉ số CoD của 5/5 mẫu phân 
tích đều giảm trên 92%. Các thông số khác 
như BoD5 giảm từ 88,8 đến 95%, TSS cũng 
giảm rất đáng kể. Điều đó cho thấy tác nhân 
Fenton xử lý nước thải sản xuất bún cho hiệu 
quả cao. So với qCVN40:2011/BTNMT, cột 
B, cả 5 mẫu phân tích có CoD và BoD5 chỉ 
còn vượt ngưỡng 1,3-4 lần; Do tăng mạnh sau 
quá trình xử lý, đây là một trong các dấu hiệu 
cho thấy tình trạng ô nhiễm của nước đã giảm 
mạnh. Đặc biệt mùi hôi thối không còn nữa, 
nước trong.

qua kết quả trên cho thấy tác nhân Fenton 
(H2o2/ Fe2+) cho hiệu quả xử lý tốt với nước 
thải sản xuất bún ở Phú Đô, thời gian xử lý 
ngắn, thích hợp với quy mô xử lý nước thải hộ 
gia đình hoặc nhóm hộ gia đình.

Nước thải sau xử lý gần đạt qCVN 40:2011, 
cột B. Trong thực tế có thể kết hợp phương 
pháp Fenton với các biện pháp sinh học hoặc 
các biện pháp sa lắng hoặc kết hợp bể điều hòa 
trước khi xả thải để nước thải đạt tiêu chuẩn 
trước khi ra môi trường.

3.4. ưu điểm của phương pháp Fenton
Phương pháp Fenton có ưu điểm nổi bật là 

hiệu quả xử lý rất cao trong thời gian rất ngắn 
vì vậy công suất xử lý cao, tiết kiệm thời gian 
và diện tích để xây dựng bể chứa và bể điều 
hòa. Tác nhân Fenton sau xử lý gồm Fe2+ (ít), 
Fe3+ khi qua bước trung hòa bằng bazơ (dùng 
NaoH hoặc Ca(oH)2) thì được chuyển về 
dạng kết tủa Fe(oH)2 và Fe(oH)3, các kết tủa 
này được để lắng dưới dạng bùn lắng rồi tách ra 

bảng 5. đánh giá hiệu quả xử lý của tác nhân Fenton
chỉ tiêu

Mẫu pH DO 
(mg/l)

cOD
(mg/l)

BOD5
(mg/l)

TSS
(mg/l)

M1

Trước xử 
lý 5,6 3,0 2.781 1.900 418

Sau xử lý 7,0 5,6 218 140 30
H (%) - - 92,2 92,6 88,04

M2

Trước xử 
lý 5,7 3,5 2.610 2.270 590

Sau xử lý 7,0 6,0 140 108 83
H (%) - - 93,00 95,2 85,93

M3

Trước xử 
lý 5,3 4,7 2.342 2.140 656

Sau xử lý 7,0 7,0 188 160 97
H (%) - - 92,00 92,5 85,2

M4

Trước xử 
lý 5,2 2,5 2.494 1.600 421

Sau xử lý 7,0 6,1 192 180 135
H (%) - - 92,30 88,8 67,93

M5

Trước xử 
lý 5,6 2,9 2.651 2.500 552

Sau xử lý 7,0 5,7 191 168 179
H (%) - - 92,80 93,3 67,57

QcVN40:2011/
BTNMT cột B (mg/lít) 5,5 - 9 - 150 50 100

khỏi nguồn nước trước khi xả 
thải. Nguồn thu hồi này có thể 
được tái sử dụng làm tác nhân 
bằng cách hòa tan bằng axit 
rồi khử Fe(III) thành Fe(II) 
bằng phoi bào sắt. Như vậy 
có thể giảm thiểu chi phí xử lý 
nước thải rất nhiều.

iV. KẾt Luận
Nước thải do quá trình 

sản xuất bún ở Phú Đô đang 
bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm 
trọng với nồng độ các chất 
có trong nước thải vượt quá 
qCVN nhiều lần như: CoD 
vượt khoảng 20 lần, BoD5 
vượt khoảng 5-10 lần, TSS 
vượt khoảng 6-10 lần. 

Các thí nghiệm khảo sát 
cho thấy điều kiện thích hợp 
và kinh tế nhất cho quá trình 
xử lý nước thải sản xuất bún 
bằng tác nhân Fenton là 
pH=3÷4, nồng độ tác nhân 
Fenton (Fe2+, H2o2) là 0,03 
mol/lít. 

Hiệu quả xử lý của tác 
nhân Fenton (H2o2/ Fe2+) đối 
với nước thải sản xuất bún ở 
Phú Đô là rất cao. Hiệu suất xử 
lý CoD đạt trên 92%, BoD5 
đạt trên 90%, TSS đạt khoảng 
80%, lượng oxy hòa tan cũng 
tăng mạnh sau quá trình xử 
lý. Nước thải sau khi xử lý so 
sánh với qCVN đều gần đạt 
các tiêu chuẩn xả thảin
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Các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát  
ô nhiễm tích hợp cho ngành sản xuất tinh bột

tRẦn Văn thAnh, Lê thAnh hẢi
Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM 
hAnS SChnitZER
 Đại học kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo

Bài báo này áp dụng phương pháp luận kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT - Best Available 
Techniques) để đề xuất các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp cho ngành sản 
xuất tinh bột. Các giải pháp được chia thành hai nhóm: BAT tổng quát và BAT bổ sung cho lĩnh 
vực sản xuất tinh bột khoai mì và cho lĩnh vực sản xuất tinh bột gạo. Hầu hết các BAT của lĩnh 
vực sản xuất tinh bột khoai mì đều được minh chứng hiệu quả bởi tổng quan tài liệu, các giải 
pháp BAT liên quan đến giảm thiểu ô nhiễm sản xuất tinh bột gạo kết hợp chăn nuôi cũng đã 
được triển khai, kết quả cho thấy, hiệu quả môi trường cao đáp ứng được các yêu cầu của pháp 
luật về BVMT với chi phí hợp lý. 

This paper used best available 
techniques (BAT) methodology 
for determination integrated 

pollution prevention and control 
(IPPC) measures for starch production. 
These solutions are divided into two 
groups: general BAT for all kinds 
of starch production, addition BAT 
for cassava starch and rice starch 
production. BAT performance for 
cassava starch have been known by 
literature review. BAT for rice starch 
production are also implemented with 
high environmental performance to 
meet environmental standard with a 
reasonable cost. 

i. đẶt Vấn đề

Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp 
(IPPC) với cốt lõi là phương pháp luận kỹ thuật 
tốt nhất hiện có là một khái niệm được áp dụng 
để ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất 
công nghiệp tại các nước châu âu và được đưa 
ra bởi chỉ thị 96/61/EC. Khi khái niệm IPPC ra 
đời, hầu hết các nghiên cứu trên thế giới tập trung 
vào 3 hướng chính: phương pháp xác định BaT, 
đề xuất BaT và đánh giá áp dụng BaT được nêu 
trong BrEFs (BaT reference documents - tài liệu 
tham khảo về kỹ thuật tốt nhất hiện có). Đã có 
rất nhiều các phương pháp xác định BaT đã được 
công bố trong thời gian gần đây, hai phương pháp 
được áp dụng phổ biến là phương pháp đề xuất 
bởi Dijkmans và Geldermann. Các nghiên cứu 

về phương pháp xác định BaT 
là cơ sở để hình thành nên các 
hướng dẫn BaT và cung cấp 
cho các ngành, lĩnh vực hiểu rõ 
hơn về khái niệm BaT. 

Nhìn chung các nghiên 
cứu về BaT ở Việt Nam khá 
khiêm tốn, năm 2010 BaT đã 
được nghiên cứu áp dụng cho 
giảm thiểu các hợp chất hữu 
cơ bền (PoPs) không chủ định 
do Bộ Công Thương và Tổng 
cục Môi trường thực hiện. Tuy 
nhiên đến 2013, ngăn ngừa ô 
nhiễm tích hợp lần đầu được 
thể hiện cụ thể trong chính 
sách của Việt Nam thông 
qua Đề án thực hiện Chiến 
lược sản xuất sạch hơn trong 
công nghiệp đến năm 2020. 
Tại mục III, nội dung đề án 2 
nêu rõ sự cần thiết của cơ sở 
dữ liệu về các công nghệ tốt 
nhất và thực hành môi trường 

tốt nhất…”. Điều này cho thấy, 
sự cần thiết phải áp dụng khái 
niệm ngăn ngừa ô nhiễm tích 
hợp mà cốt lõi là phương pháp 
luận BaT trong sản xuất sạch 
hơn tại Việt Nam. Cục Kiểm 
soát và ngăn ngừa ô nhiễm 
tích hợp (IPPCB) châu âu đã 
xây dựng được 33 bộ tài liệu 
hướng dẫn hoàn thiện cho 33 
đối tượng công nghiệp, tuy 
nhiên chưa có hướng dẫn cụ 
thể cho ngành sản xuất tinh 
bột. Vì vậy cần phải có BaT 
cho ngành này để góp phần 
ngăn ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm tích hợp cho ngành sản 
xuất tinh bột.

ii. phương pháp 
nghiên Cứu

Cách tiếp cận xác định 
BaT của nghiên cứu này như 
hình 1.

 V Hình 1. Cách tiếp cận xác định BAT của ngành sản xuất tinh bột 

BAT của ngành thực phẩm, đồ uống và sữa (FDM)

BAT về sử dụng năng lượng hiệu quả

BAT của ngành sản xuất 
tinh bột (BAT chung và 

BAT riêng cho các lĩnh vực)

Hiện trạng 
quá trình sản 
xuất tinh bột

Các nghiên cứu 
khác về ngăn ngừa, 
xử lý ô nhiễm của 
ngành tinh bột
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 Nghiên cứu này áp dụng phương pháp của Dijkmans để xác 
định BaT cho ngành sản xuất tinh bột như bảng 1.

bảng 1. Các bước xác định bAt

Bước thực 
hiện

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4
Kết luận

Kỹ thuật Môi trường chi phí BAT khác 
tốt hơn?

Điểm đánh 
giá

Bất kỳ - Bất kỳ Không xét Không

± + + ± Tùy điều 
kiện

Bất kỳ Bất kỳ - Không xét Không
+ + + + BAT

+ ± + ± Tùy điều 
kiện 

- Bất kỳ Bất kỳ Không xét Không 

+ + + ± Tùy điều 
kiện 

Đánh giá tính khả thi của việc thực hiện BaT bằng (+), (-), 
(±)

+ Điểm tổng hợp của các phương án là (+): thì phương án 
khả thi, áp dụng BaT.

+ Điểm tổng hợp của các phương án là (-): thì phương án đó 
bị loại bỏ khỏi BaT.

+ Điểm tổng hợp của các phương án là (±): phương án đó có 
thể thực hiện được ở một số điều kiện khác.

Các ứng viên BaT sẽ được xác định từ BrEFs của ngành 
thực phẩm đồ uống và sữa; Sử dụng năng lượng hiệu quả và các 
nghiên cứu khác có liên quan và từ khảo sát thực tế. Đối với 
các ứng viên BaT được xác định từ BrEFs do các giải pháp này 
đã được đánh giá nên sẽ được xem là “luôn luôn BaT”, đối với 
các ứng viên BaT không có trong BrEFs và không được minh 
chứng tính khả thi bởi bất kỳ tài liệu nào thì sẽ được thu thập số 
liệu và đánh giá theo các bước như quy trình của Dijkmans.

iii. KẾt QuẢ nghiên Cứu
3.1. hiện trạng sản xuất tinh bột và các vấn đề về môi 

trường
ở Việt Nam có 3 nguồn nguyên liệu chính để sản xuất tinh 

bột đó là gạo, dong riềng và khoai mì. Hiện nay có khoảng 90 
nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì quy mô từ 50 tấn tinh bột/
ngày trở lên. Tây Ninh là tỉnh có nhiều nhà máy sản xuất tinh bột 
khoai mì nhất (chiếm trên 80% số lượng cả nước). Mặc dù được 
xem là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới tuy nhiên ngành 
sản xuất tinh bột gạo không phát triển bằng sản xuất tinh bột 
khoai mì. Ngành này chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, tập trung 
chủ yếu tại ĐBSCL mà cụ thể là tỉnh Đồng Tháp với 7 làng nghề 
được công nhận với hơn 1.000 hộ tham gia sản xuất. Tinh bột 
dong riềng chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, trong đó Hà Nội chiếm 
số lượng lớn với khoảng 324 cơ sở. 

Các khía cạnh môi trường chủ yếu của ngành sản xuất tinh 
bột khoai mì là cyanua, chất thải rắn, nước thải và tiêu thụ năng 
lượng. Cyanua là một hợp chất không chủ định, hàm lượng 
cyanua trong củ khoai mì khoảng 240-340 mg HCN tương 
đương/kg khoai mì khô. Trong quá trình sản xuất gần 92% 
HCN đi vào nước thải, 5,2% đi vào chất thải rắn, 1,5% bay hơi 
và khoảng 0,41% trong sản phẩm. Chất thải rắn chiếm từ 10-

15% lượng khoai mì tươi. Trong đó, vỏ phát sinh 
khoảng 0,38 tấn/tấn sản phẩm, bã (độ ẩm từ 35-
40%) khoảng 1,4 tấn/tấn sản phẩm, vỏ khoảng 
0,06 - 0,13 tấn/tấn sản phẩm. Các nhà máy sản 
xuất tinh bột khoai mì tiêu thụ điện từ 0,32 - 
0,929MJ/kg sản phẩm, nhiệt từ 1,141 - 2,749 
MJ/kg sản phẩm. Nước thải phát sinh khoảng 
10 - 30m3/tấn sản phẩm. 

Hiện nay thông tin về ngành tinh bột gạo 
rất hạn chế, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, 
ngành này tiêu thụ khoảng 0,25 - 0,5MJ/kg sản 
phẩm, 30 - 40m3/tấn nguyên liệu. Ngoài ra hầu 
hết các cơ sở sản xuất tinh bột gạo đều có hoạt 
động chăn nuôi nhằm sử dụng phụ phẩm từ 
quá trình sản xuất nên tác động môi trường của 
nghề này là tác động tích lũy của nghề sản xuất 
tinh bột và chăn nuôi. 

3.2. xác định kỹ thuật sẵn có tốt nhất cho 
ngành sản xuất tinh bột 

Có nhiều nghiên cứu liên quan đến ngành 
sản xuất tinh bột tuy nhiên mỗi nghiên cứu 
chỉ giải quyết các vấn đề cụ thể. Nhìn chung, 
ngành sản xuất tinh bột được xếp vào nhóm 
thực phẩm, đồ uống và sữa, nhóm này đã được 
xây dựng BaT. Tuy nhiên BaT đã đưa ra theo 
hướng dẫn của IPPCB quá rộng và đa dạng vì 
vậy rất khó áp dụng cho các phân ngành cụ thể 
nhất là các phân ngành không được đề cập trong 
BrEFs. Theo phương pháp đã xác định ở hình 1, 
dựa vào phân tích quy trình công nghệ sản xuất, 
các quá trình phụ trợ và các vấn đề môi trường 
của ngành sản xuất tinh bột cùng với phân tích 
các nghiên cứu sẵn có: BaT về sử dụng năng 
lượng hiệu quả, BaT cho ngành thực phẩm đồ 
uống và sữa, các tài liệu tổng quan kết hợp với 
khảo sát thực tế thì BaT cho ngành sản xuất 
tinh bột được xác định. Kỹ thuật sẵn có tốt nhất 
của ngành sản xuất tinh bột được chia thành 
2 nhóm: BaT chung cho cả ngành và BaT bổ 
sung cho sản xuất tinh bột khoai mì và tinh bột 
gạo. Các BaT điển hình của ngành sản xuất tinh 
bột được xác định như sau:

- BAT chung cho cả ngành sản xuất tinh bột: 
BaT 1- xây dựng hệ thống quản lý môi trường 
và hệ thống quản lý năng lượng; BaT 2- Mua 
nguyên vật liệu dạng rời, đổ đống để giảm thiểu 
bao bì; BaT 3-Tối thiểu thời gian lưu chứa 
nguyên liệu, sản phẩm và chất thải; BaT 4-quản 
lý nội vi tốt (Lắp đặt các thiết bị theo dõi tiêu thụ 
nước; Sử dụng bơm áp suất cao để vệ sinh sàn, 
máy móc thiết bị; Kiểm tra và sửa chữa các rò 
rỉ; Dọn dẹp sạch nguyên vật liệu rơi vãi trước 
khi rửa nhằm hạn chế nguyên vật liệu đi vào hệ 
thống thoát nước; Thu dọn tinh bột còn sót lại 
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sau khi dừng máy, loại tinh bột này có thể bán 
như tinh bột loại 2; Tắt các thiết bị khi không 
cần thiết)…

- BAT riêng cho sản xuất tinh bột khoai mì: 
BaT 15- Lựa chọn nguyên liệu có hàm lượng 
tinh bột cao để giảm thiểu được tiêu thụ nước 
và chất thải rắn; BaT 16- Tái sử dụng nước từ 
ao hoàn thiện sau hệ thống xử lý nước thải để 
vệ sinh; BaT 17- Tái sử dụng nước trong quá 
trình sản xuất cho các quá trình khác nhau sao 
cho nước thải đi vào hệ thống xử lý nước thải 
chỉ từ quá trình rửa...

- BAT riêng cho sản xuất tinh bột gạo: Hầu 
hết các cơ sở sản xuất tinh bột gạo đều có quy 
mô nhỏ hơn sản xuất tinh bột khoai mì rất 
nhiều, tập trung thành làng với số lượng cơ sở 

nhiều, kỹ thuật tốt nhất hiện 
có cho lĩnh vực sản xuất tinh 
bột gạo như sau: BaT 25- xây 
dựng tổ tự quản bảo vệ môi 
trường; BaT 26- xây dựng 
hương ước, quy ước BVMT; 
BaT 27- Sử dụng nước vo gạo 
cho chăn nuôi; BaT 28- Sử 
dụng vải không màu để phơi 
tinh bột thay cho giấy báo và 
vải có màu; BaT 29- xử lý chất 
thải theo hướng sinh thái, chi 
phí thấp; BaT 30- Sử dụng 
phân compost cho cây trồng, 
phần dư được dùng để nuôi 
trùn…

3.3. đánh giá hiệu quả 
môi trường khi triển khai áp 
dụng bAt cho sản xuất tinh 
bột

Hầu hết các BaT chung 
cho cả ngành tinh bột và 
BaT cho lĩnh vực sản xuất 
tinh bột khoai mì đã được 
minh chứng tính hiệu quả. 
Tuy nhiên BaT về xử lý chất 
thải cho sản xuất tinh bột 
gạo chưa được minh chứng 
là BaT 29, BaT30. Hai giải 
pháp này đã triển khai theo 
sơ đồ như hình 2.

 V Hình 2. Sơ đồ quy trình áp dụng BAT cho hộ sản xuất tinh bột gạo (kết hợp chăn nuôi)

Mô tả giải pháp bAt đã triển khai và hiệu 
quả môi trường:

Nước thải chăn nuôi heo có nồng độ N cao 
vì vậy cần có biện pháp để giảm nồng độ N 
xuống để phù hợp cho quá trình xử lý sinh học. 
Một phần phân và nước tiểu chăn nuôi heo sẽ 
được tách ra để ủ phân bón cho cây trồng. Mô 
tả quy trình tách phân và nước tiểu như sau: 
Hệ thống ống dẫn nước thải chăn nuôi heo 
được bố trí 2 van 6 và van 7. Khi tách nước 
tiểu (không thực hiện vệ sinh chuồng) thì van 
6 mở, van 7 đóng để nước tiểu tự chảy về ngăn 
chứa nước tiểu 1. Định kỳ khi đầy sẽ được bơm 
4 bơm lên bể ủ phân 3 (được thiết kế 2 ngăn 
luân phiên). Khi tách phân (thực hiện vệ sinh 
chuồng), van 6 đóng, van 7 mở, phân trong 
nước thải sẽ được lắng trọng lực ở ngăn chứa 
phân 2, nước thải chảy tràn theo hệ thống ống 

thu nước bề mặt về bể biogas 
8. Sau khi phân được lắng 
xuống đáy ngăn chứa phân 2 
sẽ được bơm chìm 5 bơm lên 
bể ủ phân 3. Nhờ công đoạn 
này giảm được khoảng 50% 
hàm lượng N trong nước thải 
chăn nuôi heo.

Nước thải chăn nuôi heo 
sau khi qua bể biogas 8 được 
dẫn ra hố ga tập trung nước 
thải 9 để tiếp tục xử lý cùng 
với nước thải sản xuất bột, khí 
sinh học 17 được thu hồi phục 
vụ sinh hoạt gia đình. 

Tại hố ga tập trung 9 các 
nguồn nước thải được thu 
gom về có nồng độ ô nhiễm 

như sau: CoD từ 1.000-
1.200 mg/l, BoD5 từ 600-
700 mg/l, tổng N từ 130-230 
mg/l, tổng P từ 10-25 mg/l, 
coliform trên 105 MPN/100 
ml. Từ hố ga tập trung nước 
thải 9 nước thải được dẫn 
qua ngăn đầu tiên của bể 
điều hòa 10. Ngăn này có tác 
dụng tách một phần cặn lắng 
được, ổn định lưu lượng và 
nồng độ nước thải và giảm 
khoảng 5% nồng độ các chất 
ô nhiễm. Nồng độ nước thải 
sau khi qua ngăn đầu của bể 
điều hòa 10 như sau: CoD 
từ 950-1140 mg/l, BoD5 từ 
570-665 mg/l, tổng N từ 123-
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218 mg/l, tổng P từ 9,5-24 mg/l, coliform trên 
105 MPN/100 ml. 

Nước thải từ ngăn đầu của bể điều hòa 10 
chảy tràn sang ngăn thứ 2. Tại đây nước thải 
được bơm nước thải đặt chìm 16 bơm qua bể 
lọc sinh học kỵ khí vật liệu đệm 11. Trong bể 
11 có bố trí giá thể vi sinh bám dính là sơ dừa 
15 đặt ngập trong bể, các vi sinh vật bám dính 
trên bề mặt các sợi sơ dừa, nước thải được phân 
phối từ dưới lên tiếp xúc với các vi sinh vật bám 
dính giúp xử lý các chất ô nhiễm. Nước thải sau 
khi được xử lý qua bể lọc sinh học kỵ khí vật 
liệu đệm 11, nồng độ các chất ô nhiễm trong 
nước thải giảm 70-80%, cụ thể như sau: CoD 
từ 237-285 mg/l, BoD5 từ 142-166 mg/l, tổng N 
từ 125-220 mg/l, tổng P từ 7-20 mg/l, coliform 
trên 105 MPN/100 ml.

Nước thải sau khi qua bể lọc sinh học kỵ 
khí vật liệu đệm 11 được dẫn qua bãi lọc thực 
vật 12, với diện tích bề mặt khoảng 30 m2, các 
loại thực vật phổ biến ở địa phương được sử 
dụng trong công trình này như kèo nèo, tai 
tượng, rau ngổ... Hiệu quả xử lý của bãi lọc thực 
vật 12 khoảng 25%, nồng độ ô nhiễm nước thải 
sau khi qua bãi lọc thực vật 12 như sau: CoD 
từ 178-214 mg/l, BoD5 từ 106-124 mg/l, tổng N 
từ 94-165 mg/l, tổng P từ 5-15 mg/l, coliform từ 
104 - 105 MPN/100 ml.

Từ bãi lọc thực vật 12 nước thải được dẫn 
qua ao sinh học thực vật nổi 13, có thả thực 
vật nổi phổ biến ở địa phương là lục bình, bèo 
tây và rau muống, tổng diện tích ao sinh học 
thực vật nổi 13 khoảng 70 m2. Công trình này 

vừa có tác dụng xử lý ô nhiễm 
vừa giúp khử trùng nước thải. 
Hiệu quả xử lý của ao sinh học 
thực vật nổi 13 khoảng 60-
70%. Nước thải sau khi qua ao 
tùy nghi được dẫn qua mương 
chứa nước 14 để tận dụng tưới 
cây. Nồng độ các chất ô nhiễm 
trong nước thải sau khi qua 
ao tùy nghi 13 được đánh giá 
đạt qCVN 40:2011/BTNMT, 
cột B với CoD từ 71-86 mg/l, 
BoD5 từ 42-50 mg/l, tổng N từ 
28-49 mg/l, tổng P từ 2-5 mg/l, 
coliform dưới 5.000 MPN/100 
ml.

Các giải pháp BaT triển 
khai như trên có chi phí trung 
bình khoảng 40 triệu đồng 
cho hộ có công suất 300kg 
nguyên liệu/ngày và chăn 
nuôi 100 con heo với lượng 
nước thải phát sinh dao động 
từ 15-20m3/ngày. Chi phí vận 
hành hệ thống xử lý nước thải 
là khoảng 4KWh/ngày. Nhìn 
chung chi phí đầu tư và vận 
hành rất hợp lý cho hộ sản 
xuất tinh bột gạo ở nông thôn.

iV. KẾt Luận
Ngăn ngừa và kiểm soát 

ô nhiễm tích hợp là hướng 

tới BVMT một cách tổng thể 
thông qua áp dụng các giải 
pháp ngăn ngừa tại nguồn, sử 
dụng hiệu quả năng lượng và 
xử lý chất thải. IPPC hướng 
đến kiểm soát ô nhiễm thông 
qua tải lượng phát thải và 
nồng độ, đây là cách tiếp cận 
hiệu quả để BVMT trong sản 
xuất công nghiệp ở Việt Nam 
trong thời gian tới. Nghiên 
cứu này bước đầu đã đề xuất 
các giải pháp BaT cho ngành 
sản xuất tinh bột (tinh bột 
khoai mì và tinh bột gạo), 
đồng thời cũng đã triển khai 
BaT vào thực tế cho lĩnh vực 
sản xuất tinh bột gạo, kết quả 
cho thấy áp dụng BaT giúp 
các cơ sở đáp ứng được yêu 
cầu pháp luật về BVMT. Trong 
thời gian tới Việt Nam cần 
nghiên cứu đề xuất BaT cho 
các ngành và lĩnh vực khác 
nhau và các tiêu chí về hiệu 
quả môi trường phù hợp với 
điều kiện Việt Nam để định 
hướng cho doanh nghiệp áp 
dụng vào thực tế để đạt được 
hiệu quả môi trường cao nhất 
mà trước mắt là đáp ứng được 
yêu cầu về pháp luật BVMT 
với chi phí hợp lýn
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