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và các cơ hội,  
thách thức  
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và các cơ hội,  
thách thức  
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từ ngày 26 - 30/10/2015, tại hà nội, hội 
nghị Bộ trưởng Môi trường AsEAn 
lần thứ 13 (AMME 13) và chuỗi các 

hội nghị liên quan đã diễn ra trọng thể với sự 
tham dự của Thủ tướng nguyễn tấn Dũng 
và Bộ trưởng, Thứ trưởng các nước AsEAn, 
các nước đối tác trung Quốc, nhật Bản, hàn 
Quốc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị AMME 
13 ngày 28/10/2015, Thủ tướng nguyễn tấn 
Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là mốc lịch sử 
quan trọng đối với các quốc gia đông nam 
Á khi Cộng đồng AsEAn được thành lập và 
trở thành một thực thể gắn kết về chính trị - 
an ninh; liên kết kinh tế; cùng hợp tác, chia 
sẻ trách nhiệm về văn hóa - xã hội; đóng vai 
trò trung tâm trong việc đảm bảo hòa bình, 
ổn định, an ninh, phát triển ở khu vực. đặc 
biệt, năm 2015 kỷ niệm 20 năm Việt nam 
gia nhập AsEAn. Thực hiện tầm nhìn Cộng 
đồng AsEAn năm 2025, Việt nam cam kết 

Hội ngHị Bộ trưởng Môi trường ASEAn lần tHứ 13: 

Đồng lòng hợp tác vì một  
Cộng đồng ASEAN xanh và sạch

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị

tiếp tục nỗ lực đóng góp cho 
hợp tác khu vực với phương 
châm “chủ động, tích cực và 
có trách nhiệm”, góp phần 
xây dựng một AsEAn đoàn 
kết, thống nhất và có vai trò 
ngày càng quan trọng ở khu 
vực và quốc tế.

tại hội nghị AMME 13, 
các nước AsEAn tập trung 
đánh giá tình hình thực hiện 
các thỏa thuận hợp tác về 
môi trường trong khu vực kể 
từ AMME 12; thảo luận và 
thống nhất ở cấp Bộ trưởng 
Môi trường các nước AsEAn 
về hợp tác trong lĩnh vực 
môi trường như: biến đổi khí 
hậu (Bđkh); bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học 
(đDsh); quản lý tài nguyên 

nước; quản lý môi trường đô 
thị và quản trị... Bên cạnh 
đó, các nước cùng trao đổi 
về những nội dung hợp tác 
mới, những sáng kiến mới; 
kiến nghị, đề xuất các giải 
pháp thúc đẩy hoạt động hợp 
tác AsEAn về môi trường 
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 (CoP 21) 
tại Pari (Pháp) vào tháng 
12/2015, sáng kiến về tuyên 
bố Chương trình nghị sự bền 
vững môi trường và Bđkh 
sau năm 2015.
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sau 4 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, hội 
nghị AMME 13 đã thông qua Thông cáo chung 
với nhiều kết quả có tính chiến lược, góp phần 
đưa công tác BVMt trong khu vực AsEAn lên 
tầm cao mới. Theo đó, hội nghị đã thông qua 
tuyên bố chung AsEAn về Bđkh sau năm 
2015, đệ trình lên Chủ tịch hội đồng Cộng 
đồng Văn hóa - Xã hội AsEAn (AsCC) để sau 
đó trình lên hội nghị thượng đỉnh AsEAn 
lần thứ 27 vào tháng 11/2015; Thông qua việc 
lựa chọn kỳ quan thiên nhiên núi timpoong 
hibok-hibok (Philipin) và Vườn quốc gia Way 
kambas (inđônêxia) là Vườn Di sản AsEAn 
theo thứ tự là 36 và 37; Phê chuẩn khung 
tiêu chí giám sát thực hiện quản lý tổng hợp 
(iWRM)... đặc biệt, hội nghị đánh giá cao sáng 
kiến của Việt nam về xây dựng Dự thảo tuyên 
bố Chương trình nghị sự AsEAn bền vững môi 
trường và Bđkh sau năm 2015, nhằm thúc đẩy 
thực hiện hợp tác môi trường AsEAn một cách 
toàn diện, với các nội dung: Cam kết chung của 
AsEAn để đảm bảo tính gắn kết, minh bạch, 
liên tục và hiệu quả; triển khai kế hoạch tổng 
thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội AsEAn nhằm 
hướng tới một Cộng đồng AsEAn xanh và 
sạch; Chương trình AsEAn Quản lý bền vững 
hệ sinh thái đất than bùn (2014 - 2020), hiệp 
định AsEAn về ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới... 

trong khuôn khổ hội nghị AMME 13 là 
chuỗi các hội nghị liên quan như: hội nghị 
quan chức cao cấp AsEAn về môi trường; 
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.

trong đó, tại hội nghị lần 
thứ 11 các nước thành viên 
tham gia hiệp định AsEAn về 
ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới, Bộ trưởng, trưởng đoàn 
các nước AsEAn đã thống 
nhất ban hành nhiều văn kiện 
quan trọng như: hướng dẫn 
thực hiện giám sát, đánh giá 
và phối hợp ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp trong 
hiệp định AsEAn về kiểm 
soát ô nhiễm khói mù xuyên 
biên giới; Thông qua dự kiến 
xây dựng trung tâm điều phối 
AsEAn về kiểm soát ô nhiễm 
khói mù xuyên biên giới tại 
inđônêxia, thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ nhân đạo trong 
quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo 
đáp ứng hiệu quả và kịp thời 
trong phòng cháy, chữa cháy. 
Các nước cam kết xây dựng 
một Lộ trình AsEAn không ô 
nhiễm khói mù, trong đó xác 
định khung thời gian và hoạt 
động để các nước thành viên 
đạt được mục tiêu AsEAn 

không khói mù vào cuối năm 
2020. 

ngoài ra, hội nghị đánh 
giá cao những hỗ trợ của các 
nước đối tác trung Quốc, 
nhật Bản và hàn Quốc trong 
việc giải quyết những vấn 
đề môi trường của khu vực 
AsEAn thời gian qua. Cụ 
thể là xây dựng Chiến lược 
hợp tác môi trường AsEAn - 
trung Quốc giai đoạn 2016 - 
2020; triển khai Chương trình 
thành phố kiểu mẫu bền vững 
môi trường AsEAn do nhật 
Bản hỗ trợ; Thực hiện các dự 
án về Phục hồi hệ sinh thái 
rừng bị suy thoái tại các vùng 
nhiệt đới ở khu vực AsEAn 
và Dự án tăng cường năng lực 
đối với kiểm kê bảo tồn đDsh 
trong khu vực AsEAn do hàn 
Quốc hỗ trợ. tại hội nghị 
AsEAn +3, AsEAn và các đối 
tác cùng cam kết tiếp tục tăng 
cường hợp tác, hoàn thiện thể 
chế, chính sách; đầu tư cải 
thiện môi trường, tiết kiệm 
năng lượng, nâng cao nhận 
thức cộng đồng về BVMt, góp 
phần đạt được mục tiêu hình 
thành Cộng đồng AsEAn vào 
cuối năm 2015n

 hương trần

 V Chung tay hợp tác vì một ASEAN xanh



4 Số 11/2015

sự kiện & hoạt động

Hội ngHị Bộ trưởng Môi trường Việt naM - Hàn Quốc lần tHứ 12

ngày 22/10/2015, tại Jeju (hàn Quốc) 
đã diễn ra Lễ khai mạc hội nghị Bộ 
trưởng Môi trường Việt nam - hàn 

Quốc lần thứ 12. đoàn Việt nam do Bộ trưởng 
Bộ tn&Mt nguyễn Minh Quang dẫn đầu đã 
tham dự hội nghị.

tại hội nghị, Bộ trưởng hai nước cùng đánh 
giá kết quả đạt được theo chương trình hợp tác 
trao đổi tại hội nghị lần thứ 11 về việc thực hiện 
Dự án Thiết lập hệ thống kê khai điện tử quản 
lý tích hợp chất thải nguy hại tại Việt nam; hỗ 
trợ tăng cường năng lực quan trắc; hợp tác giữa 
các hiệp hội và đối tác tư nhân. 

Bộ trưởng Bộ Môi trường hàn Quốc Yoon 
seong kyu đề xuất tiếp tục tăng cường hợp tác 
liên Chính phủ về sử dụng bền vững tài nguyên 
sinh học; Bảo tồn, quản lý các Vườn quốc gia 
(VQg), khu bảo tồn (kBt); hợp tác về hạ tầng 
môi trường và ngành công nghiệp, công nghệ 
môi trường; tăng cường sự quan tâm đối với các 

dự án hợp tác quốc tế hỗ trợ 
Việt nam phát triển hệ thống 
giám sát chất lượng nước qua 
chỉ số toC, tn/tP; Phát triển 
công nghệ sản xuất nhựa dễ 
phân hủy và chất dẻo thân 
thiện với môi trường; Phát 
triển hệ thống xử lý nước thải 
bằng ô zôn tại các nhà máy 
nước; Phát triển hệ thống hấp 
phụ làm sạch cho các hệ thống 
biogas tại Việt nam; Phát 
triển các thiết bị chuyên dụng 
để kiểm tra chất lượng nước 
thải. Bên cạnh đó, hàn Quốc 
hy vọng hợp tác với Việt nam 
trong việc phát triển các mô 
hình, dự án Quỹ khí hậu xanh 
(gCF); Chia sẻ kinh nghiệm, 
công nghệ của hàn Quốc trong 
công nghệ xử lý chất thải thành 
năng lượng, quản lý nước và 
dự báo khí tượng; nâng cao 
năng lực của đội ngũ chuyên 
gia môi trường…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ tn&Mt nguyễn 
Minh Quang đánh giá cao 
những hỗ trợ về đào tạo, tập 
huấn tăng cường năng lực 
của hàn Quốc đối với Việt 
nam trong thời gian qua. Về 
hợp tác bảo tồn và quản lý 
các VQg, kBt, Bộ tn&Mt 
mong muốn, đại diện Việt 
nam được tham gia những 
chương trình đào tạo do Cơ 
quan quản lý các công viên 

quốc gia hàn Quốc tổ chức. 
ngoài ra, Việt nam mong 
muốn, hàn Quốc tiếp tục hợp 
tác và hỗ trợ Việt nam trong 
các hoạt động: Xây dựng và 
thực hiện các chiến lược, 
chính sách về BVMt, ứng 
phó biến đổi khí hậu (Bđkh) 
và tăng trưởng xanh; đánh 
giá các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về dioxin theo phương pháp 
đánh giá nguy cơ; Xây dựng 
khung kế hoạch quản lý chất 
thải điện tử; tăng cường trao 
đổi thông tin, chia sẻ kinh 
nghiệm xây dựng vành đai 
xanh, hành lang xanh trong 
các đô thị.

trong thời gian tới, Bộ 
tn&Mt sẽ giao tổng cục 
Môi trường phối hợp với Viện 
công nghệ và công nghiệp môi 
trường hàn Quốc (kEiti) 
đẩy mạnh thực hiện các dự 
án nghiên cứu khả thi về môi 
trường; hỗ trợ phát triển 
Chương trình nhãn sinh thái 
tại Việt nam; Xây dựng và 
thực hiện Dự án “Phát triển 
đảo Phú Quốc theo hướng 
tăng trưởng xanh, gắn với 
BVMt, thích ứng với Bđkh 
và bảo tồn đa dạng sinh học” 
(dự kiến sử dụng nguồn vốn 
oDA của hàn Quốc)…

trước sự chứng kiến 
của hai Bộ trưởng, tổng cục 
trưởng tổng cục Môi trường 
nguyễn Văn tài và đại diện 
Cơ quan tài nguyên sinh vật 
quốc gia hàn Quốc đã ký Bản 
ghi nhớ về quan hệ hợp tác 
trong lĩnh vực môi trường, 
nhằm kết hợp giữa công nghệ 
và kỹ thuật chuyên môn của 
hàn Quốc với tiềm năng về 
tài nguyên sinh vật phong 
phú của Việt nam, qua đó tìm 
kiếm động lực tăng trưởng 
mới giữa hai quốc gian

 phạm đình

 V Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường  
Nguyễn Văn Tài và đại diện Cơ quan  
Tài nguyên Sinh vật quốc gia Hàn Quốc ký 
Bản ghi nhớ 
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ngày 16/11/2015, đại hội Biển đông 
Á lần thứ 5 do Việt nam đăng cai 
đã chính thức khai mạc tại tP. đà 

nẵng. Tham dự đại hội có Phó Thủ tướng 
Chính phủ hoàng trung hải, Bộ trưởng Bộ 
tn&Mt nguyễn Minh Quang, đại diện lãnh 
đạo của các Bộ, ngành trung ương và 28 tỉnh, 
tP có biển. Về phía quốc tế, có đại diện tổ 
chức đối tác biển đông Á (PEMsEA) gồm 11 
nước thành viên, 2 nước không thành viên 
(dự thính) cùng đông đảo cơ quan thông tấn 
báo chí trong và ngoài nước.

đại hội biển đông Á được PEMsEA tổ 
chức định kỳ 3 năm một lần (luân phiên tại 
các quốc gia thành viên) và đã tổ chức thành 
công 4 kỳ đại hội tại Malaixia, Philipin, trung 
Quốc, hàn Quốc. đây là diễn đàn để các nhà 
khoa học, nhà quản lý biển, vùng bờ biển và 
hải đảo trao đổi thông tin, cập nhật kiến thức, 
chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, thành tựu về 
quản lý và phát triển bền vững tài nguyên, 
BVMt đại dương, đặc biệt là các biển đông 
Á. đại hội cũng là dịp để các tổ chức và các 
bên liên quan trong khu vực xác nhận mục 
tiêu trọng điểm, khẳng định cam kết và thiết 
lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững 
vùng biển đông Á, thông qua Chiến lược phát 
triển bền vững biển đông Á, xác định các mục 
tiêu Chiến lược sau năm 2015 của PEMsEA 
và thông qua phương án tái cơ cấu PEMsEA 
thành tổ chức quốc tế độc lập, tự chủ về tài 
chính.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Thủ tướng 
Chính phủ hoàng trung hải nhấn mạnh, biển 
và hải đảo có vị trí quan trọng trong phát triển 
kinh tế - xã hội và giao thương của các quốc gia 
trên thế giới, đồng thời có ý nghĩa quan trọng 
về an ninh, quốc phòng. trong những năm 
qua, các quốc gia đã khai thác, sử dụng quá 
mức, thậm chí hủy diệt các nguồn tài nguyên, 
nhất là nguồn tài nguyên sinh vật và các hệ 
sinh thái, gây ô nhiễm môi trường biển... đe 
dọa nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên, môi 
trường của đại dương thế giới nói chung và 
biển đông Á nói riêng. Do vậy, phòng chống 
ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên, môi trường và các 
hệ sinh thái biển để phục vụ phát triển bền 
vững không chỉ cần sự nỗ lực của mỗi quốc 
gia mà còn cần sự chung tay của nhiều quốc 

gia, đặc biệt là của các quốc 
gia ven biển. Phó Thủ tướng 
cũng đề nghị, các nước trong 
khu vực cần nỗ lực xây dựng 
một môi trường hòa bình, 
ổn định, tuân thủ luật pháp 
quốc tế và duy trì an ninh, an 
toàn hàng hải, hàng không ở 
các vùng biển đông Á; tăng 
cường hợp tác toàn diện, sâu 
rộng về biển, BVMt và các hệ 
sinh thái, đa dạng sinh học, 
nguồn lợi thủy sản của biển 
đông Á; Thực hiện thành 
công Chiến lược phát triển 
bền vững các biển đông Á và 
các cam kết quốc tế liên quan; 
Xây dựng nền kinh tế xanh 
theo tiêu chí đại dương xanh, 
hành tinh xanh.

Diễn ra trong 6 ngày (16 
- 21/11/2015) với gần 1.000 
đại biểu tham dự, đại hội biển 
đông Á lần thứ 5 diễn ra 3 
Diễn đàn (Bộ trưởng, Thanh 
niên, Mạng lưới chính quyền 
địa phương) và các sự kiện 
như: hội nghị Quan chức cấp 
cao Chính phủ (sgoM); Cuộc 
họp đặc biệt hội đồng đối tác 
biển đông Á; triển lãm môi 
trường biển và hải đảo; hội 
thảo tập huấn quốc tế lần thứ 
2 về lượng giá hệ sinh thái và 
ứng dụng trong quy hoạch và 
quản lý không gian biển; hội 
nghị Thương mại và nền kinh 
tế xanh, xây dựng mạng lưới 

thương mại bền vững tại khu 
vực đông Á…

Với chủ trương “thông 
qua lợi ích đạt được từ phát 
triển bền vững của mỗi địa 
phương để đạt được các mục 
tiêu toàn cầu”, các phiên thảo 
luận, hội thảo chuyên đề tại 
đại hội tập trung chủ yếu vào 
các vấn đề: quản lý, giảm thiểu 
rủi ro, thảm họa do biến đổi 
khí hậu, quản trị đại dương, 
quản lý tổng hợp vùng bờ 
biển; đánh giá hiện trạng và đề 
xuất hướng đi xây dựng nền 
kinh tế xanh. đặc biệt vấn đề 
hợp tác công – tư liên quan tới 
phát triển kinh tế biển xanh 
là một chủ đề quan trọng đã 
được thảo luận.

thông qua đại hội biển 
đông Á lần thứ 5, Việt nam 
tiếp tục khẳng định những 
nỗ lực cùng với các nước 
trong khu vực xây dựng và 
duy trì biển đông Á thành 
một môi trường hòa bình, 
ổn định, đảm bảo luật pháp 
quốc tế, phát triển bền vững 
theo tiêu chí nền kinh tế 
xanh, tăng trưởng xanh. 
Qua đây, Việt nam mong 
muốn chuyển tới bạn bè 
quốc tế thông điệp “hãy hợp 
tác bảo vệ tài nguyên, môi 
trường các biển đông Á vì 
lợi ích chung”. 

 hồng nhung

Đại Hội Biển Đông Á lần tHứ 5:
Cùng hợp tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển
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Triển khai các Đề án tổng thể  
bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Vừa qua, Ủy ban BVMt lưu 
vực (UB BVMt LV) sông 
đồng nai, sông Cầu, sông 

nhuệ - sông đáy đã tổ chức 3 phiên 
họp nhằm tổng kết, đánh giá các kết 
quả triển khai đề án BVMt lưu vực 
sông (LVs) và đề xuất kế hoạch triển 
khai trong thời gian tới.

tại đồng nai, UB BVMt LV 
sông đồng nai đã tổ chức Phiên 
họp lần thứ 9. Theo đó, Báo cáo về 
tình hình triển khai đề án BVMt 
hệ thống sông đồng nai cho thấy, 
chất lượng nước tại các sông chính 
thuộc 11 tỉnh, tP trên LVs đã có sự 
cải thiện, tuy nhiên ở một số khu 
vực hiện tượng ô nhiễm chất hữu 
cơ, chất dinh dưỡng, chất rắn lơ lửng 
và vi sinh tăng cao như: Lợi hòa, 
hồ Thác Mơ (sông đồng nai); cầu 
Phú Cường, cầu Phú Long (sông sài 
gòn); Bình điền (sông Vàm Cỏ)…

để tăng cường công tác BVMt 
LV sông đồng nai, các tỉnh, tP đã 
tổ chức kiểm tra, đánh giá, khảo sát 
các điểm nóng ô nhiễm môi trường 
(ÔnMt) liên vùng, liên tỉnh, cụ thể: 

tP. hồ Chí Minh phối hợp 
với tỉnh Bình Dương giải 
quyết ô nhiễm trên kênh Ba 
Bò, phối hợp với tỉnh Long 
An giải quyết ô nhiễm tại 
kênh Thầy Cai, sông Cần 
giuộc; tỉnh Bình Thuận và 
đồng nai cùng phối hợp giải 
quyết ô nhiễm tại khu vực 
giáp ranh sông giêng – sông 
Ui, đồng thời kiểm tra, giám 
sát nhằm giải quyết tình 
trạng khai thác cát gây sạt lở 
và ÔnMt xung quanh.

Theo kết quả thống kê 
các nguồn nước thải, trên 
LV hệ thống sông đồng nai 
có khoảng 11.000 nguồn 
thải có lưu lượng từ 10 m3/
ngày trở lên, trong đó tP. hồ 
Chí Minh có 3.300 nguồn 
thải (2.100 nguồn thải lưu 
lượng từ 10 - 30 m3/ngày, 450 
nguồn thải lưu lượng từ 30 - 
50 m3/ngày và 750 nguồn 
thải từ 50 m3/ngày trở lên). 
Các nguồn nước thải từ các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
khu công nghiệp (kCn) đã 
được thống kê và bước đầu 
được kiểm soát, 89% nguồn 
nước thải kCn và 93,5% 
cơ sở ÔnMt nghiêm trọng 
được xử lý.

tại Phiên họp, các thành 
viên trong UB đã thống nhất 
kiến nghị với Thủ tướng 
Chính phủ thay đổi chức 
năng, nhiệm vụ của UB theo 
hướng tăng cường quyền lực 
và trách nhiệm. Theo đó, UB 
phải được giám sát, tham 
vấn, phản biện đối với các 
dự án lớn có tác động đến 
môi trường trên LV hệ thống 
sông đồng nai. Bên cạnh đó, 
Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ 
tài chính và UBnD các tỉnh, 
tP tăng cường huy động, tìm 
kiếm và tập trung các nguồn 
lực để đầu tư xây dựng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật; 
tập trung giải quyết xử lý dứt 
điểm 7 điểm nóng ÔnMt và 
các điểm mới phát sinh…

tại hòa Bình, Phiên họp 
UB BVMt LV sông nhuệ - 
sông đáy lần thứ 7 đã được 
tổ chức. trong giai đoạn 
2011- 2015, công tác BVMt 
LVs đã từng bước được giải 
quyết; Môi trường nước sông 
trên LV đã từng bước được 
kiểm soát; hệ thống cơ chế, 
chính sách trong công tác 
BVMt LV sông nhuệ - sông 
đáy đã được bổ sung và hoàn 
thiện từ trung ương đến địa 
phương; nhận thức của các 
Bộ, ngành, địa phương về vai 
trò, trách nhiệm phối hợp 
trong công tác BVMt LVs 
đã được tăng cường; các địa 
phương đã phê duyệt và triển 
khai kế hoạch thực hiện và 

 V Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam, Chủ tịch UB BVMT LV 
hệ thống sông Đồng Nai nhiệm kỳ 2 (bên phải), chuyển giao chức vụ Chủ tịch 
UB nhiệm kỳ 3 cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 
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thành lập Ban chỉ đạo triển khai 
đề án; Công tác xử lý các cơ sở gây 
ÔnMt nghiêm trọng theo Quyết 
định số 64/2003/Qđ-ttg bước đầu 
đã đạt được hiệu quả. đến nay, trên 
toàn lưu vực đã tiến hành xử lý được 
39/43 cơ sở gây ÔnMt nghiêm 
trọng, đạt 90,6%. 

trong giai đoạn 2016 -2020, UB 
BVMt LV sông nhuệ - sông đáy đã 
đề ra kế hoạch triển khai đề án tổng 
thể BVMt LV sông nhuệ - sông đáy, 
trong đó tập trung triển khai các nội 
dung: tiếp tục nghiên cứu về việc ban 
hành cơ chế, chính sách về sức chịu 
tải, khả năng tiếp nhận nước thải của 
nguồn nước, hạn ngạch xả nước thải 
vào các LVs liên tỉnh; tiến tới xem 
xét việc phân bổ hạn ngạch xả nước 
thải; phát triển và quản lý thị trường 
trao đổi hạn ngạch xả nước thải trên 
LV sông nhuệ - sông đáy; Ban hành 
các quy định gắn trách nhiệm của 
lãnh đạo địa phương và người đứng 
đầu các cơ sở gây ÔnMt nghiêm 
trọng thuộc phạm vi quản lý tại từng 
địa phương; điều tra, thống kê giám 
sát các nguồn thải xả thải trực tiếp 
gây ÔnMt LVs…

tại Bắc giang, Phiên họp UB 
BVMt LV sông Cầu đã đánh giá 
các kết quả hoạt động trong giai 
đoạn 2013 - 2015. Theo đó, hệ thống 
cơ chế, chính sách trong công tác 
BVMt LVs đã từng bước được 
hoàn thiện từ trung ương đến địa 
phương. UBnD 6 tỉnh cũng đã ban 

hành hơn 60 văn bản nhằm 
triển khai các hoạt động 
BVMt nói chung và BVMt 
LV sông Cầu nói riêng. Thực 
hiện Luật BVMt năm 2014 
và các nghị định triển khai 
Luật được ban hành, các địa 
phương trên LV đã kiểm soát 
và xử lý ÔnMt nước; đánh 
giá sức chịu tải và xác định 
hạn ngạch xả nước thải vào 
sông.

Bên cạnh đó, công tác 
thanh tra, kiểm tra được tăng 
cường, đã xử lý triệt để 41 cơ 
sở gây ÔnMt nghiêm trọng 
theo Quyết định số 64/2003/
Qđ-ttg và 8 cơ sở theo 
Quyết định số 1788/Qđ-
ttg trên 6 tỉnh thuộc LV 
sông Cầu, các cơ sở khác vẫn 
đang trong giai đoạn triển 
khai xử lý ô nhiễm triệt để.

đặc biệt, các tỉnh đã 
triển khai hơn 60 dự án, công 
trình hạ tầng, mô hình quản 
lý, BVMt trong lưu vực như 
dự án trồng rừng đầu nguồn 
sông Cầu tại tỉnh Bắc Cạn; 
mô hình quản lý và xử lý các 
nguồn thải công nghiệp, khai 
khoáng của Thái nguyên; mô 
hình xử lý môi trường làng 
nghề, hỗ trợ các hộ xây hầm 
bioga, kế hoạch thực hiện 
nông thôn mới của các tỉnh 
Vĩnh Phúc, Bắc giang, hải 

Dương; cơ chế hỗ trợ xử lý 
rác thải, nước thải sinh hoạt 
của các tỉnh Bắc ninh, Vĩnh 
Phúc; công nghệ xử lý chất 
thải rắn, nước thải sinh hoạt 
của các tỉnh Thái nguyên, 
Bắc ninh, Vĩnh Phúc… tạo 
sự chuyển biến tích cực trong 
công tác BVMt LVs. 

UB BVMt LV sông Cầu 
đã đề ra kế hoạch triển khai 
đề án giai đoạn 2016 -2020, 
trong đó tập trung thực hiện 
một số nhiệm vụ: đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các công 
trình xử lý nước thải, chất 
thải rắn tại các khu đô thị, 
khu công nghiệp; tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ 
sở gây ÔnMt theo quy định; 
thường xuyên nâng cao nhận 
thức về BVMt cho các tổ 
chức, cá nhân và cộng đồng 
trên LV sông Cầu; triển khai 
đề án thống kê, xây dựng cơ 
sở dữ liệu các nguồn thải và 
kế hoạch quản lý, xử lý các 
nguồn thải trên LV sông Cầu; 
đẩy mạnh vai trò của UB 
BVMt LV sông Cầu trong 
việc giải quyết các vấn đề môi 
trường liên vùng, liên tỉnh; 
tăng cường vai trò giám sát 
của UB đối với các dự án tác 
động đến môi trường; tăng 
cường sự tham gia, phối hợp 
chặt chẽ của các Bộ, ngành, 
địa phương trong quá trình 
triển khai đề án.

trong khuôn khổ các 
Phiên họp đã diễn ra Lễ 
chuyển giao chức vụ Chủ 
tịch UB BVMt hệ thống LV 
sông đồng nai nhiệm kỳ 3 
(2015-2017) cho Chủ tịch 
UBnD tỉnh đồng nai đinh 
Quốc Thái và Chủ tịch UB 
BVMt LV sông Cầu nhiệm 
kỳ 4 (2016 - 2018) cho Phó 
Chủ tịch UBnD tỉnh Bắc 
ninh nguyễn hữu Thành. 
 Châu Loan

 V Toàn cảnh Hội nghị UB BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy
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Nội dung cơ bản của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT 
về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
tS. đặng Văn Lợi - Cục trưởng
tS. hoàng hải
Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 
Tổng cục Môi trường

ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành 
nghị định số 18/2015/nđ-CP quy 
định về quy hoạch bảo vệ môi trường 

(QBM), đánh giá môi trường chiến lược 
(đMC), đánh giá tác động môi trường (đtM) 
và kế hoạch bảo vệ môi trường (kBM) (nghị 
định số 18/2015).

ngày 29/5/2015, Bộ trưởng Bộ tn&Mt 
đã ban hành Thông tư số 27/2015/tt-BtnMt 
về đMC, đtM, kBM (Thông tư số 27/2015) 
thay thế Thông tư số 26/2011/tt-BtnMt ngày 
18/7/2011 của Bộ tn&Mt, nhằm khắc phục 
những tồn tại, bất cập trong các quy định về 
đMC, đtM và kBM, góp phần bảo đảm các điều 
kiện cho việc tổ chức thi hành Luật BVMt năm 
2014 và nghị định số 18/2015/nđ-CP một cách 
hiệu quả, hướng đến mục tiêu BVMt trong giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tư được xây dựng trên các quan 
điểm: Coi phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi 
trường là nhiệm vụ chính, bảo đảm tính hệ 
thống, toàn diện, khoa học, thực thi của quy 
định pháp luật về BVMt; tiếp tục cụ thể hóa 
những quy định liên quan đến hoạt động đMC, 
đtM và kBM của nghị định số 18/2015 để tạo 
cơ sở pháp lý cho việc thực thi trong thực tiễn 
được thuận lợi, thống nhất, hiệu quả, phù hợp 
với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay; kế 
thừa những quy định đang phát huy hiệu quả 
trong thực tiễn đời sống xã hội của Thông tư số 
26/2011/tt-BtnMt; Minh bạch hóa, dân chủ 
hóa hoạt động quản lý nhà nước về môi trường; 
đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 
các quy định về đMC, đtM và kBM.

những nội dung mới Của 
thông tư Số 27/2015

Thông tư số 27/2015 gồm có 7 chương và 38 
điều, giảm 12 điều so với Thông tư số 26/2011 
để phù hợp với những thay đổi của Luật BVMt 
năm 2014, nghị định số 18/2015 và yêu cầu cải 
cách thủ tục hành chính. 

Về đmC
Thông tư số 27/2015 quy 

định chi tiết về cấu trúc và 
nội dung của báo cáo đMC 
đối với chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch và chỉ có một hình 
thức báo cáo thay vì ba hình 
thức như quy định tại Thông 
tư số 26/2011. Cấu trúc và nội 
dung của báo cáo đMC được 
quy định cụ thể tại Phụ lục 1.3 
Thông tư số 27/2015.

đối với trường hợp điều 
chỉnh chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch đã được cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định 
báo cáo đMC và điều chỉnh 
theo hướng không làm gia 
tăng hoặc làm gia tăng không 
đáng kể tác động xấu đến môi 
trường, cơ quan lập chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch gửi 
văn bản đến Bộ tn&Mt giải 
trình các nội dung điều chỉnh 
và các vấn đề môi trường liên 
quan kèm theo một dự thảo 
điều chỉnh chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch. Bộ tn&Mt 
có văn bản gửi cơ quan lập và 
cơ quan phê duyệt chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch trong 
thời hạn 20 ngày làm việc. 

Về đtm
Tham vấn trong quá trình 

thực hiện đtM có nhiều thay 
đổi so với quy định tại Thông 
tư số 26/2011 theo hướng đề 
cao vai trò của cộng đồng chịu 
tác động trực tiếp bởi dự án.

ngoài việc xin ý kiến bằng 
văn bản đối với UBnD cấp 
xã nơi thực hiện dự án và các 
tổ chức chịu tác động trực 
tiếp thì chủ dự án phải tham 
vấn cộng đồng dân cư chịu 
tác động trực tiếp bởi dự án 

thông qua họp cộng đồng dân 
cư do chủ dự án và UBnD cấp 
xã nơi thực hiện dự án đồng 
chủ trì với sự tham gia của 
những người đại diện cho Ủy 
ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, 
tổ dân phố, thôn, bản được 
UBnD cấp xã triệu tập. Ý kiến 
của các đại biểu tham dự cuộc 
họp phải được thể hiện đầy 
đủ, trung thực trong biên bản 
họp cộng đồng. Thông tư số 
27/2015 cũng hướng dẫn chi 
tiết mẫu Biên bản họp tham 
vấn cộng đồng dân cư chịu tác 
động trực tiếp bởi dự án.

trong quá trình tham vấn, 
chủ dự án có trách nhiệm đảm 
bảo văn bản xin ý kiến tham 
vấn kèm theo báo cáo đtM 
được gửi đến các cơ quan, tổ 
chức được tham vấn. điều này 
giúp đảm bảo trách nhiệm 
cũng như quyền lợi của chủ dự 
án. trường hợp dự án thuộc 
địa bàn từ 2 xã trở lên, chủ dự 
án được lựa chọn hình thức 
cuộc họp tham vấn cộng đồng 
dân cư chịu tác động trực tiếp 
bởi dự án theo từng xã hoặc 
liên xã. đặc biệt, Thông tư số 
27/2015 đã bỏ phần tóm tắt 
báo cáo đtM với mục đích 
nâng cao trách nhiệm của các 
thành viên hội đồng và các đối 
tượng tham vấn.

song song với đó, kế hoạch 
quản lý môi trường trong báo 
cáo đtM đã được phê duyệt 
sẽ gửi đến UBnD cấp xã, nơi 
đã tham vấn ý kiến trong quá 
trình thực hiện đtM để niêm 
yết công khai trước khi khởi 
công xây dựng. Quy định này 
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nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBnD 
cấp xã đối với việc công khai thông tin về dự án.

Thông tư số 27/2015 cũng quy định cụ thể 
trách nhiệm của chủ dự án mới tiếp tục thực 
hiện báo cáo đtM đã phê duyệt trong trường 
hợp có thay đổi chủ dự án. đồng thời, Thông 
tư hướng dẫn cụ thể điều kiện, thủ tục, các mẫu 
văn bản để UBnD cấp tỉnh có thể ủy quyền 
thẩm định, phê duyệt báo cáo đtM cho Ban 
quản lý các khu công nghiệp. UBnD cấp tỉnh 
chỉ ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đtM cho Ban Quản lý khu công nghiệp khi 
đáp ứng được các yêu cầu: Ban Quản lý các 
khu công nghiệp đã thành lập Phòng Quản lý 
môi trường với tối thiểu 5 biên chế có chuyên 
môn về BVMt; Các khu công nghiệp đã được 
phê duyệt báo cáo đtM của dự án xây dựng 
cơ sở hạ tầng, đã hoàn thành xây dựng trạm xử 
lý nước thải tập trung, lắp đặt trạm quan trắc 
nước thải tự động và được cơ quan có thẩm 
quyền xác nhận hoàn thành công trình BVMt 
theo quy định của pháp luật; Có ý kiến chấp 
thuận của Bộ tn&Mt trên cơ sở văn bản xin ý 
kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đtM của UBnD cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, cấu trúc và nội dung của báo 
cáo đtM được quy định cụ thể tại Phụ lục 2.3 
Thông tư số 27/2015, trong đó đã làm rõ các 
nội dung cơ bản mà một báo cáo đtM phải 
thể hiện, với một số thay đổi chính: Bổ sung 
cơ sở lựa chọn công nghệ; Có yêu cầu cụ thể, 
chi tiết về hiện trạng đa dạng sinh học khu vực 
dự án; không yêu cầu giám sát môi trường 
xung quanh (trừ trường hợp dự án có phát sinh 
phóng xạ) theo quy định tại Luật BVMt năm 
2014; Cụ thể, chi tiết về quá trình tham vấn và 
kết quả tham vấn. 

Về KBm
Về bản chất kBM tại Thông tư số 27/2015 

thay thế kBM tại Thông tư số 26/2011. tuy 
nhiên, kBM có một số thay đổi chính sau:

trách nhiệm xác nhận kBM là sở tn&Mt 
và UBnD cấp huyện. ngoài ra, UBnD cấp xã 
nếu được UBnD cấp huyện ủy quyền đối với 
các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ quy mô hộ gia đình và Ban Quản lý 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 
tế được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền xác 
nhận đăng ký kBM đối với các dự án đầu tư, 
phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế 
theo quy định. trước đây theo Thông tư số 
26/2011 chỉ có UBnD cấp huyện hoặc UBnD 

cấp xã khi được ủy quyền có 
thẩm quyền xác nhận cam kết 
BVMt.

Phụ lục 5.1 Thông tư số 
27/2015 quy định rõ 34 loại 
hình dự án (có quy mô dưới 
mức phải thực hiện đtM) 
thuộc thẩm quyền xác nhận 
đăng ký kBM của sở tn&Mt. 

Phụ lục 5.5 quy định cụ 
thể về cấu trúc và nội dung của 
kBM thuộc thẩm quyền xác 
nhận đăng ký của sở tn&Mt 
và Phụ lục 5.6 quy định cụ 
thể về cấu trúc và nội dung 
của kBM thuộc thẩm quyền 
xác nhận đăng ký của UBnD 
cấp huyện. Về cơ bản cấu trúc 
và nội dung của kBM thuộc 
thẩm quyền xác nhận đăng ký 
của UBnD cấp huyện đã được 
đơn giản hóa nhiều so với quy 
định tại Thông tư số 26/2011.

Thông tư số 27/2015 có 
điều khoản chuyển tiếp quy 
định rõ cơ quan có thẩm 
quyền có văn bản trả lại tổ 
chức, cá nhân các hồ sơ đã 
tiếp nhận giải quyết thủ tục 
hành chính về môi trường 
đối với các trường hợp: hồ 
sơ đề nghị thẩm định báo 
cáo đMC của chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch không thuộc 
đối tượng quy định tại Phụ 
lục i nghị định số 18/2015; 
hồ sơ đề nghị thẩm định, 
phê duyệt báo cáo đtM của 
dự án không thuộc đối tượng 
quy định tại Phụ lục ii nghị 
định số 18/2015; hồ sơ đề 
nghị kiểm tra, xác nhận việc 
thực hiện các công trình, 
biện pháp BVMt phục vụ 
giai đoạn vận hành của dự án 
không thuộc đối tượng quy 
định tại cột 4 Phụ lục ii nghị 
định số 18/2015; hồ sơ đăng 
ký bản cam kết BVMt của dự 
án, phương án sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ thuộc đối 
tượng quy định tại Phụ lục iV 
nghị định số 18/2015.

Kiến nghị
Việc ban hành Thông tư 

số 27/2015 về đMC, đtM 
và kBM là hết sức cần thiết 
và phù hợp với thực tế nhằm 
khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, phát huy những ưu điểm 
của Thông tư số 26/2011, 
đồng thời nhanh chóng đưa 
Luật BVMt năm 2014 và 
nghị định số 18/2015 vào 
cuộc sống.

để Thông tư này được 
thực thi hiệu quả và có tính 
khả thi cao trong thực tiễn, 
các Bộ, ngành, địa phương 
cần tổ chức tập huấn, triển 
khai Luật BVMt năm 2014, 
nghị định số 18/2015, Thông 
tư số 27/2015 và nghiêm túc 
báo cáo định kỳ về công tác 
đMC, đtM và kBM; Các 
chủ dự án nghiêm túc thực 
hiện công tác BVMt theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 
27/2015, đặc biệt đối với việc 
tham vấn cộng đồng chịu tác 
động trực tiếp bởi dự án. Mặt 
khác, cần thiết lập hệ thống 
thông tin và dữ liệu về đMC, 
đtM và kBM từ trung ương 
đến địa phương để tạo điều 
kiện thuận lợi cho công tác 
lập và thẩm định báo cáo 
đMC, đtM và kBM.

Thông tư số 27/2015 đề 
cập đến việc nêu rõ thông 
tin chứng chỉ tư vấn đMC và 
đtM, gồm: số, ngày, tháng, 
cơ quan cấp chứng chỉ theo 
quy định của pháp luật về 
quản lý và cấp chứng chỉ 
tư vấn đMC và đtM. tuy 
nhiên, Thông tư số 27/2015 
không quy định về quản lý 
việc đào tạo và cấp chứng chỉ 
tư vấn đMC và đtM. đây là 
điểm mới trong công tác quản 
lý về môi trường, nhưng cũng 
là vấn đề vướng mắc trong 
công tác lập Báo cáo đMC và 
đtM khi triển khai Thông tư 
số 27/2015n
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Nội dung và các điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT-
BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án 
bảo vệ môi trường đơn giản
Lê hoài nam - Cục trưởng 
tô thúy nga
Cục Kiểm soát ô nhiễm
Tổng cục Môi trường

1. Bối Cảnh Và Sự Cần thiết  
xây dựng thông tư Số 26/2015/
tt-Btnmt

Theo quy định Luật BVMt năm 2005 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ dự án 
thuộc danh mục do Chính phủ quy định có 
trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng khác 
phải có bản cam kết BVMt. tuy nhiên, thực 
tế vẫn còn có một số đối tượng đã đi vào hoạt 
động mà không có báo cáo đtM được phê 
duyệt và các văn bản, giấy tờ tương đương.

để điều chỉnh đối với nhóm đối tượng này, 
nghị định số 29/2011/nđ-CP ngày 18/4/2011 
của Chính phủ quy định về đánh giá môi 
trường chiến lược (đMC), đánh giá tác động 
môi trường (đtM), cam kết BVMt (nghị định 
số 29/2011/nđ-CP ) và nghị định số 35/2014/
nđ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị định số 29/2011/
nđ-CP (nghị định số 35/2014/nđ-CP) đã 
quy định các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ đến ngày 5/6/2011 nhưng không có quyết 
định phê duyệt báo cáo đtM hoặc quyết định 
phê duyệt báo cáo đtM bổ sung, giấy đăng 
ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết BVMt, 
quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án 
BVMt (các văn bản tương đương), ngoài việc 
bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, 
phải lập đề án BVMt chi tiết hoặc đề án BVMt 
đơn giản theo quy định. 

triển khai thực hiện nghị định số 29/2011/
nđ-CP, Bộ trưởng Bộ tn&Mt đã ban hành 
Thông tư số 01/2012/tt-BtnMt ngày 
16/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê 
duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề 
án BVMt chi tiết; lập và đăng ký đề án BVMt 
đơn giản và Thông tư số 22/2014/tt-BtnMt 
ngày 5/5/2014 quy định và hướng dẫn thi hành 
nghị định số 35/2014/nđ-CP. Theo số liệu 
thống kê của Bộ đến ngày 10/9/2014 đã có hơn 

1.900 đề án BVMt chi tiết 
được thẩm định và phê duyệt 
(trong đó có 142 hồ sơ do Bộ 
tn&Mt thẩm định và phê 
duyệt); có hơn 27.000 đề án 
BVMt đơn giản được lập và 
xác nhận. Việc lập, thẩm định 
và phê duyệt đề án BVMt đã 
khắc phục những vướng mắc, 
bất cập đối với các cơ sở đi vào 
hoạt động mà chưa có báo cáo 
đtM hoặc các văn bản tương 
tự, là cơ sở để thực hiện công 
tác BVMt tại khu sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ tập trung 
hoặc cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ nói chung; hỗ 
trợ công tác thanh tra, kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật 
về BVMt.

Theo Luật BVMt năm 
2014, nghị định số 18/2015/
nđ-CP ngày 14/2/2015 của 
Chính phủ quy định về quy 
hoạch BVMt, đMC, đtM 
và kế hoạch BVMt quy định 
các đối tượng sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đã đi vào 
vận hành chính thức nhưng 
không có quyết định phê 
duyệt báo cáo đtM hoặc các 
văn bản tương đương trước 
thời điểm nghị định có hiệu 
lực thì trong thời hạn tối đa là 
36 tháng kể từ ngày nghị định 
này có hiệu lực phải lập đề án 
BVMt (khoản 2 điều 22) và 
giao Bộ tn&Mt hướng dẫn 
chi tiết việc lập, thẩm định, 
phê duyệt đề án BVMt chi 
tiết và việc lập, đăng ký đề 
án BVMt đơn giản (khoản 3 
điều 22).

để quy định chi tiết 
khoản 3 điều 22 nghị định 
số 18/2015/nđ-CP, Bộ trưởng 
Bộ tn&Mt đã ban hành 
Thông tư số 26/2015/tt-
BtnMt ngày 28/5/2015 quy 

định đề án BVMt chi tiết, đề 
án BVMt đơn giản. Thông tư 
số 26/2015/tt-BtnMt có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/7/2015 và thay thế Thông 
tư số 01/2012/tt-BtnMt, 
Thông tư số 22/2014/tt-
BtnMt. Thông tư số 26/2015/
tt-BtnMt đã cụ thể hóa 
những quy định liên quan 
đến đề án BVMt chi tiết, đề 
án BVMt đơn giản theo nghị 
định số 18/2015/nđ-CP để 
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực 
thi trong thực tiễn được thuận 
lợi, thống nhất, hiệu quả, phù 
hợp với yêu cầu cải cách hành 
chính hiện nay.

2. nội dung Và 
CáC điểm mới Của 
thông tư Số 26/2015/
tt-Btnmt

nội dung của Thông tư 
số 26/2015/tt-Btnmt

Thông tư số 26/2015/tt-
BtnMt gồm 4 chương và 
18 điều, trong đó hai chương 
chính với 12 điều quy định các 
nội dung cụ thể liên quan đến 
việc lập, thẩm định, phê duyệt 
và thực hiện đề án BVMt chi 
tiết; lập, đăng ký đề án BVMt 
đơn giản. 

đối với đề án BVMt chi 
tiết, Thông tư đã quy định cụ 
thể về đối tượng phải lập đề án 
BVMt phù hợp với quy định 
tại điểm a khoản 2 điều 22 
nghị định số 18/2015/nđ-CP 
gồm các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt 
động trước ngày 1/4/2015 
có quy mô, tính chất tương 
đương với đối tượng phải lập 
báo cáo đtM (được quy định 
tại khoản 1 điều 12 nghị 
định số 18/2015/nđ-CP) 
nhưng không có quyết định 
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phê duyệt báo cáo đtM và các văn bản tương 
đương. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 
đề án BVMt chi tiết được quy định tương tự 
như thẩm quyền thẩm định phê duyệt báo cáo 
đtM, áp dụng đối với các đối tượng đã đi vào 
hoạt động. Về nội dung, trình tự thẩm định đề 
án BVMt cũng được quy định chi tiết, từ việc 
rà soát, đánh giá tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ 
đến việc thành lập đoàn kiểm tra thực tế; từ 
việc thu thập thông tin, thông báo kết quả đến 
việc hoàn thiện nội dung đề án BVMt và phê 
duyệt. nhìn chung, quy trình thẩm định tương 
đối đơn giản song đảm bảo tính chặt chẽ, đầy 
đủ. Thông tư quy định về việc thực hiện đề án 
BVMt chi tiết sau khi được phê duyệt đối với 
các trường hợp chưa hoàn thành công trình 
BVMt, theo đó chủ cơ sở có trách nhiệm thực 
hiện và hoàn thành các công trình BVMt bảo 
đảm xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường trong thời hạn đã được quy 
định tại quyết định phê duyệt đề án BVMt chi 
tiết. ngoài ra, Thông tư cũng quy định các hồ 
sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án BVMt; 
việc tham vấn ý kiến đối với nội dung đề án 
BVMt; thời hạn thẩm định đề án; việc ký, đóng 
dấu xác nhận và gửi đề án BVMt chi tiết sau 
khi được phê duyệt.

đối với đề án BVMt đơn giản, Thông tư đã 
quy định cụ thể đối tượng phải lập đề án BVMt, 
phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 điều 
22 nghị định số 18/2015/nđ-CP gồm các cơ 
sở đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 có 
quy mô, tính chất tương đương với đối tượng 
quy định tại khoản 1 điều 18 nghị định số 
18/2015/nđ-CP nhưng không có bản cam kết 
BVMt và các văn bản tương đương. Thông tư 
cũng đã quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị đăng 
ký đề án BVMt đơn giản, thẩm quyền và thời 
hạn xác nhận đề án BVMt, việc ký đóng dấu 
và gửi đề án, việc thực hiện đề án sau khi được 
xác nhận.

Các điểm mới của Thông tư số 26/2015/
tt-Btnmt

nội dung Thông tư số 26/2015/tt-
BtnMt được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở nội 
dung của Thông tư số 01/2012/tt-BtnMt, 
tuy nhiên vẫn có nhiều điều chỉnh phù hợp hệ 
thống quy định pháp luật, thực tế áp dụng và 
đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Thứ nhất, các thời hạn xem xét, thẩm định, 
hoàn thiện hồ sơ được quy định trong Thông 
tư số 26/2015/tt-BtnMt cụ thể và chặt chẽ 
hơn; đồng thời giảm thời gian xử lý hồ sơ tại 

các cơ quan quản lý nhà nước 
theo hướng tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp 
trong quá trình lập và gửi 
thẩm định đề án BVMt. Cụ 
thể, thời hạn xem xét tính hợp 
lệ và đầy đủ của hồ sơ giảm từ 
7 ngày xuống còn 5 ngày. Thời 
gian thẩm định, phê duyệt đề 
án BVMt chi tiết giảm từ 45 
ngày đối với trường hợp do 
các Bộ phê duyệt xuống còn 
40 ngày, từ 30 ngày đối với 
trường hợp UBnD cấp tỉnh 
phê duyệt xuống còn 25 ngày. 
Thời hạn xem xét, xác nhận 
đề án BVMt đơn giản giảm 
từ 30 ngày đối với cơ sở nằm 
trên địa bàn của từ 2 đơn vị 
hành chính cấp huyện trở lên 
và 20 ngày đối với cơ sở nằm 
trên địa bàn của 1 đơn vị hành 
chính cấp huyện xuống còn 10 
ngày.

Thứ hai, về việc thành lập 
đoàn kiểm tra thực tế công 
tác BVMt tại cơ sở, Thông tư 
số 26/2015/tt-BtnMt quy 
định chặt chẽ về thành phần 
đoàn kiểm tra và nội dung 
kiểm tra, đảm bảo việc thực 
hiện thống nhất và hợp lý 
trong cả nước. Cụ thể, thành 
phần đoàn kiểm tra gồm: 
trưởng đoàn là đại diện của 
cơ quan thẩm định, phê duyệt 
đề án BVMt, trường hợp cần 
thiết có 1 phó trưởng đoàn; 
đại diện sở tn&Mt nơi thực 
hiện sản xuất, kinh doanh của 
cơ sở (trường hợp đề án BVMt 
chi tiết do Bộ, cơ quan ngang 
Bộ thẩm định, phê duyệt) và 
các chuyên gia về môi trường, 
lĩnh vực liên quan đến loại 
hình hoạt động của cơ sở. nội 
dung kiểm tra gồm kiểm tra 
thực tế công tác BVMt tại cơ 
sở; đo đạc, lấy mẫu phân tích 
để kiểm chứng số liệu trong 
trường hợp cần thiết. Việc 
kiểm tra được tiến hành khi 
có sự tham gia của ít nhất hai 

phần ba (2/3) số lượng thành 
viên đoàn kiểm tra, trong đó 
phải có trưởng đoàn hoặc phó 
trưởng đoàn (khi được trưởng 
đoàn ủy quyền) và có mặt của 
đại diện có thẩm quyền của cơ 
sở. Thành viên đoàn kiểm tra 
phải có bản nhận xét về đề án 
BVMt chi tiết của cơ sở. kết 
quả kiểm tra được lập thành 
biên bản kiểm tra. Quyết định 
thành lập đoàn kiểm tra, Bản 
nhận xét của thành viên đoàn 
kiểm tra phải được lập theo 
mẫu quy định trong Thông tư. 

Thứ ba, về kiểm tra, xác 
nhận việc thực hiện đề án 
BVMt chi tiết, Thông tư số 
01/2012/tt-BtnMt dành 
một chương quy định chi tiết 
về việc kiểm tra, xác nhận việc 
thực hiện đề án BVMt chi 
tiết, theo đó phát sinh thêm 
thủ tục hành chính về việc cấp 
giấy xác nhận hoàn thành việc 
thực hiện đề án BVMt chi 
tiết cho các cơ sở. tuy nhiên 
Thông tư số 26/2015/tt-
BtnMt chỉ quy định cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt đề án BVMt 
chi tiết có thể tổ chức kiểm 
tra tiến độ và việc hoàn thành 
toàn bộ các công trình biện 
pháp BVMt theo báo cáo của 
cơ sở và quyết định phê duyệt 
đề án BVMt chi tiết. như 
vậy, nội dung về kiểm tra việc 
thực hiện đề án BVMt chi tiết 
trong Thông tư số 26/2015/
tt-BtnMt quy định tương 
đối đơn giản, không yêu cầu 
hồ sơ đề nghị của cơ sở và 
bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận 
hoàn thành như trước đây.

Thứ tư, Thông tư số 
26/2015/tt-BtnMt bổ sung 
quy định về chế độ tài chính 
đối với việc lập, thẩm định và 
phê duyệt đề án BVMt được 
thực hiện theo quy định của 
pháp luật. Mặc dù tham chiếu 
đến các quy định khác, song 
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Thông tư đã nhấn mạnh đến việc 
thu và sử dụng phí thẩm định đề 
án BVMt chi tiết theo quy định 
tại điểm b khoản 5 điều 20 nghị 
định số 18/2015/nđ-CP. đây là 
cơ sở để xây dựng, hướng dẫn 
về phí, lệ phí và thực hiện chế độ 
thu, sử dụng kinh phí tại các Bộ 
và địa phương.

ngoài các điểm mới trên, 
Thông tư số 26/2015/tt-
BtnMt còn có nhiều điểm mới 
về hồ sơ đề nghị; ký, đóng dấu và 
gửi đề án BVMt sau khi được 
phê duyệt, xác nhận; các biểu 
mẫu kèm theo… Thông tư số 
26/2015/tt-BtnMt cũng quy 
định cụ thể về việc xử lý các hồ 
sơ đã tiếp nhận và xử lý trước đây.

3. Kết Luận
Thông tư số 26/2015/tt-

BtnMt được ban hành đã tháo 
gỡ các vướng mắc tại địa phương 
trong việc áp dụng các giải pháp 
đối với các cơ sở đã đi vào hoạt 
động mà chưa có các hồ sơ liên 
quan đến đtM. Thông tư được 
xây dựng trên cơ sở kế thừa các 
quy định đã có trước đây, đồng 
thời điều chỉnh phù hợp với hoàn 
cảnh hiện nay. Các điểm mới của 
Thông tư tập trung vào việc tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp và người dân trong việc 
chấp hành pháp luật về BVMt, 
đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ 
và hiệu quả BVMt của doanh 
nghiệp.

nghị định số 18/2015/nđ-
CP quy định việc xây dựng đề 
án BVMt chi tiết, đề án BVMt 
đơn giản trong thời hạn 36 tháng 
từ ngày 1/4/2015. Do vậy, trong 
thời gian tới, cần nghiên cứu, 
xây dựng và triển khai áp dụng 
các công cụ kiểm soát ô nhiễm 
đối với loại hình cơ sở đang hoạt 
động nhằm quản lý một cách 
hiệu quả công tác BVMt và việc 
chấp hành pháp luật về BVMt 
của các đối tượng nàyn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở CÀ MAU
phạm đình đôn - Phó Cục trưởng
Cục Môi trường miền Nam
Tổng cục Môi trường

ngày 19/11/2001, UBnD 
tỉnh Cà Mau đã ra Quyết 
định số 1116/Qđ-CtUB 

về việc phê duyệt phương án điều 
chỉnh quy hoạch sản xuất ngư - 
nông - lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai 
đoạn 2001 - 2010… đã tạo ra bước 
đột phá tích cực trong việc phát 
triển kinh tế thủy sản. tuy nhiên, 
trong quá trình phát triển, môi 
trường đất, nước trong hệ thống 
canh tác bị ô nhiễm, suy thoái, cần 
được giải quyết để đảm bảo phát 
triển bền vững. 

phát triển nuôi trồng thủy sản
đặc trưng cơ bản của nền kinh 

tế là phụ thuộc chủ yếu vào khai 
thác, chế biến các sản phẩm nông - 
Lâm - ngư từ nguồn tài nguyên đất 
ngập nước tại địa phương. Cơ cấu 
kinh tế năm 1999 có nông - Lâm - 
ngư 59,74%; công nghiệp xây dựng 
20,46% và dịch vụ 19,81% (những 
năm trước chuyển dịch), đến năm 
2014 có nông - Lâm - ngư 36,1%; 
công nghiệp xây dựng 36,3% và 
dịch vụ 27,6%.

sử dụng đất trong nông nghiệp 
từ năm 1999 đến năm 2014 đã có 
các bước chuyển biến rất mạnh mẽ. 
Diện tích đất canh tác nông nghiệp 
suy giảm nhanh chóng những năm 
đầu chuyển dịch sau đó tiến tới ổn 
định, đất lâm nghiệp tương đối ổn 
định do giữ rừng trong chuyển dịch 
và đặc biệt đất nuôi trồng thủy sản 
lại tăng rất nhanh những năm đầu 
chuyển dịch sau đó ổn định để phát 
triển vào chiều sâu thâm canh ở Cà 
Mau. 

Diện tích và sản lượng tôm 
nuôi giai đoạn 1999-2014 đã tăng 
lên rất nhanh. năm 1999 diện 
tích nuôi tôm là 90.511 ha với sản 
lượng tôm nuôi là 19.720 tấn; năm 
2001 diện tích nuôi tôm là 217.898 
ha với sản lượng là 55.330 tấn; năm 
2003 diện tích nuôi tôm là 248.028 
ha với sản lượng là 62.241 tấn; năm 
2005 diện tích nuôi tôm là 278.241 
ha với sản lượng là 81.100 tấn; 
năm 2010 diện tích nuôi tôm là 
296.300 ha với sản lượng 108.000 
tấn và đến năm 2014 diện tích nuôi 

 V Cà Mau khai thác lợi thế tiềm năng đất đai và các hệ sinh thái để phát 
triển nuôi trồng thủy sản bền vững
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tôm là 296.000 ha với sản lượng tôm nuôi là 
160.000 tấn (hình).

như vậy từ năm 1999 đến năm 2014, diện 
tích nuôi tôm ở Cà Mau đã tăng lên 3,27 lần 
(327%) và sản lượng tôm nuôi tăng lên 8,11 lần 
(811%). đặc biệt kim ngạch xuất khẩu ở Cà 
Mau từ năm 1999 đến năm 2014 là hết sức ấn 
tượng: năm 1999 kim ngạch xuất khẩu mới đạt 
khoảng 150 triệu UsD; năm 2003 là 412 triệu 
UsD, năm 2005 là 500 triệu UsD, năm 2010 đã 
là 1.000 triệu UsD; đến năm 2014 đã đạt 1.300 
triệu UsD (trong đó chủ yếu là xuất khẩu với 
sản phẩm con tôm) đưa Cà Mau trở thành tỉnh 
có kim ngạch xuất khẩu thủy sản đứng hàng 
đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 Các tác động môi trường
Cà Mau có diện tích đất phèn 279.928 ha 

(chiếm 52,86%), đất mặn 212.877 ha (chiếm 
40,2%) diện tích tự nhiên là các loại đất có vấn 
đề lan truyền phèn mặn trong quá trình canh 
tác sử dụng đất (tập trung ở các huyện Thới 
Bình, U Minh, đầm Dơi, trần văn Thời, năm 
Căn, ngọc hiển…). khi tác động vào các loại 
đất phèn tiền tàng Pyrite (Fes2) và đất phèn 
hoạt động Jarosite (k/na.Fe3/Al3(so4)2.(oh)6) 
ở quy mô lớn sẽ diễn ra quá trình ôxy hóa 
mạnh làm giảm nhanh độ ph môi trường đất 
và nước gây tác hại nhạy cảm đối với tôm nuôi 
và các hệ sinh thái nông nghiệp. Quá trình đào 
đắp ao nuôi tôm, kênh rạch thủy lợi, sên vét 
nạo vét bùn thải tôm nuôi vào đầu và cuối vụ 
nuôi tôm… gây ra các vấn đề làm hàm lượng 
sắt (Fe), sulfua (h2s) tăng lên, hàm lượng ôxy 
trong nước thấp, độ đục rất cao khi thải bùn 
ra sông rạch không qua xử lý (có nơi đến 800-
1.000mg/l), gây bồi lắng bùn thải tại các vùng 
giáp nước (V=o), đầm trũng và các cửa sông 
thông ra biển. 

kết quả “điều tra, khảo sát đánh giá hiện 
trạng ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy 
sản và đề xuất biện pháp xử lý” năm 2014-
2015 cho thấy: đối với các dòng sông chính 

trong tỉnh đang có xu hướng 
bị ô nhiễm bởi các thành 
phần các chất hữu cơ qua các 
thông số BoD5, CoD, Do, 
n-no2, n-nh4

+, P-Po4
3-, tổng 

Coliforms,… đặc biệt là đoạn 
sông rạch chảy qua các khu 
vực tập trung đông dân cư và 
các nhà máy chế biến thủy sản 
(tP. Cà Mau, thị trấn năm 
Căn, sông đốc…). Xu hướng 
nhiễm mặn hầu hết các sông 
rạch ở Cà Mau đặc biệt vào 
các tháng mùa khô chuyển 
sang mùa mưa có hàm lượng 
BoD5, CoD, sắt tổng rất cao 
và ph thấp (tP. Cà Mau, U 
Minh, Thới Bình, trần Văn 
Thời…). Các khu vực trên địa 
bàn tỉnh có có hàm lượng ôxy 
trong nước mặt thấp hoặc rất 
thấp (so với QCVn 38:2011/
BtnMt) như sông gành 
hào, ngã ba Chùa Bà, ngã ba 
hòa trung, kênh xáng Phụng 
hiệp, sông tắc Thủ, kênh xáng 
Vồ Dơi, kênh so đũa và kênh 
giữa… đặc biệt các điểm 
sông rạch có hàm lượng tổng 
dầu, mỡ khoáng cao tập trung 
tại khu vực như ngã ba chùa 
Bà, kênh xáng Phụng hiệp, 
sông tắc Thủ, sông gành hào, 
sông ông đốc, kênh xáng Vồ 
Dơi... là nơi tập trung nhiều 
tàu thuyền neo đậu, chuyên 
chở vật tư, hoạt động sản xuất 
công nghiệp, dịch vụ cung ứng 
xăng dầu, ảnh hưởng đến chất 
lượng nước…

nước thải nuôi tôm 
chứa các thành phần độc hại 
và dịch bệnh có thể gây ô 
nhiễm môi trường khi thải 
ra sông rạch. nước thải nuôi 
tôm công nghiệp có thành 
phần các chất hữu cơ cao 
(BoD5 12-35mg/l, CoD 20-
50mg/l), các chất dinh dưỡng 
(phốtpho, nitơ), chất rắn lơ 
lửng (12-70mg/l), amoniac 
(0,5-1mg/l), coliform (2,5.102 
-3.104 MnP/100ml)… cần 

phải được xử lý triệt để trước 
lúc thải ra nguồn tiếp nhận.

Bùn thải nuôi tôm bao 
gồm: Bùn phù sa lắng đọng, 
phân của các loài tôm cá, thức 
ăn dư thừa thối rữa, các chế 
phẩm hóa học, thuốc kháng 
sinh tồn dư, các loại khoáng 
chất dùng trong canh tác 
(Diatomit, Dolomit…) lắng 
đọng, các khí độc h2s, nh3, 
Ch4, Mecaptan… Bùn thải ao 
nuôi tôm công nghiệp có chứa 
khoảng 29,5%, si 27.842 mg/
kg, Ca 13.256 mg/kg, k 5.642 
mg/kg, Fe 11.210 mg/kg, h2s 
8,3mg/kg, n-nh3 36,1mg/
kg, n-no3 0,3mg/kg, n-no2 
0,1mg/kg, Po4 1,8mg/kg… là 
nguồn gây ô nhiễm cần phải 
được xử lý an toàn. kết quả 
điều tra đánh giá ao nuôi tôm 
ở Cà Mau cho thấy: nuôi tôm 
công nghiệp mặc dù đã được 
xử lý nước trước vụ nuôi, 
nhưng độ dày lớp bùn đáy 
ao là 0,074 m/vụ nuôi, nuôi 
tôm quảng canh cải tiến là 
0,118 m/vụ nuôi và ao nuôi 
tôm quảng canh là 0,164 m/
vụ nuôi… Lượng bùn thải 
ra trong nuôi tôm hàng năm 
khoảng 12 - 15 triệu m3/năm. 
Lượng đất được sên vét từ hệ 
thống kênh khoảng 7 - 8 triệu 
m3. đây là nguồn ô nhiễm 
lớn, chứa các mầm bệnh có 
thể gây ra dịch bệnh tôm nuôi 
ở tỉnh Cà Mau trong thời gian 
qua.

Vấn đề dịch bệnh và tôm 
chết trong ở Cà Mau thời gian 
qua, xảy ra còn rất phổ biến. 
năm 2002 có đến 63.385 ha 
nuôi tôm bị dịch bệnh, có 
năm lên đến 45-50% diện 
tích nuôi tôm. năm 2013 
dịch bệnh diễn ra ở nuôi 
công nghiệp là 906 ha và nuôi 
quảng canh cải tiến là 12.356 
ha nuôi tôm bị nhiễm bệnh… 
gây tổn thất lớn về kinh tế và 
môi trường. 
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đề xuất giải pháp Và Kiến nghị

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần 
gắn bó chặt chẽ với quy hoạch và kế hoạch BVMt, trên 
cơ sở quản lý tổng hợp vùng kinh tế ven biển đầy tiềm 
năng của tỉnh Cà Mau.

Thực hiện phân vùng quy hoạch nuôi trồng thủy 
sản gắn liền với phân vùng sinh thái, đảm bảo các điều 
kiện thuận lợi và thích nghi để phát triển nuôi tôm 
quảng canh, quảng canh cải tiến và nuôi tôm công 
nghiệp… trên cơ sở khai thác lợi thế tiềm năng đất đai 
và các hệ sinh thái để phát triển nuôi trồng thủy sản bền 
vững. đảm bảo sự cân bằng sinh thái, khả năng tự làm 
sạch, sức chịu tải cho các sông rạch, kênh ngòi trong cấp 
thoát nước cho các vùng phát triển nuôi trồng thủy sản 
tập trung của tỉnh. ngăn ngừa phòng chống sự cố môi 
trường, suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và 
dịch bệnh thủy sản…

nâng cao vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước 
của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương 
trong công tác BVMt. Các dự án đầu tư quy hoạch phát 
triển vùng sản xuất, dự án đầu tư thủy lợi, dự án phát 
triển công nghiệp đô thị, dự án nuôi trồng thủy sản quy 
mô công nghiệp và thâm canh…cần phải đảm bảo yêu 
cầu ngăn ngừa và phòng chống ô nhiễm môi trường suy 
thoái môi trường một cách triệt để, tuân thủ quy trình 
thẩm định, đầu tư và giám sát chặt chẽ về môi trường. 
trong đầu tư quy hoạch các khu nuôi tôm công nghiệp, 
nuôi tôm thâm canh… bắt buộc phải đầu tư các hệ 
thống xử lý nước cấp và nước thải, hệ thống xử lý bùn 
thải nuôi trồng thủy sản đúng quy định. 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám 
sát các hoạt động đào đắp vuông tôm, kênh rạch thủy 
lợi vùng nhiễm phèn, hoạt động sên vét bùn thải sau vụ 
nuôi, nạo vét kênh rạch vùng nuôi trồng thủy sản, hoạt 
động xử lý nước thải, chất thải và xử lý dịch bệnh… 
nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho vùng 
nuôi trồng thủy sản trong tỉnh. đẩy mạnh công tác 
quan trắc môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy 
sản để dự báo chất lượng môi trường và kịp thời ngăn 
ngừa ứng phó các sự cố môi trường xảy ra phục vụ cho 
phát triển kinh tế thủy sản.

định kỳ tổng kết đánh giá, lựa chọn trên cơ sở 
khoa học thực tiễn đối với các mô hình phát triển 
kinh tế nông - lâm - ngư hợp sinh thái, mô hình nuôi 
tôm sạch, mô hình lợi thế nuôi tôm sinh thái, mô 
hình nuôi tôm công nghiệp ít thay nước…để phát 
triển ngành nuôi trồng thủy sản một cách bền vững ở 
Cà Mau. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò xã hội hóa 
cộng đồng trong công tác BVMt, đặc biệt là trong 
các hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ… nhằm bảo vệ lợi ích 
chung của cộng đồng người dân nuôi trồng thủy sản 
trong tỉnhn

Văn bản mới

ngànH công tHương Ban 
HànH Quy địnH Về Bảo Vệ 
Môi trường

ngày 27/10/2015, Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư số 35/2015/tt-BCt quy định về 

BVMt ngành Công Thương. Theo đó, Thông 
tư quy định việc lập, điều chỉnh chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án, dự án trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; chế độ kiểm tra, báo cáo và 
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường ngành Công Thương.

Thông tư quy định các chủ cơ sở sản xuất, 
kinh doanh có trách nhiệm lập kế hoạch quản 
lý môi trường và niêm yết tại trụ sở UBnD cấp 
xã nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (đtM) 
được phê duyệt, đồng thời, vận hành các công 
trình BVMt. hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
sinh hoạt, nước thải sản xuất và khí thải đúng quy 
trình đã phê duyệt trong báo cáo đtM hoặc kế 
hoạch BVMt đã xác nhận.

Cùng với đó, thực hiện phân loại và quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 
thông thường theo quy định tại nghị định số 
38/2015/nđ-CP của Chính phủ về quản lý chất 
thải và phế liệu; ký hợp đồng với đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
thông thường trong trường hợp không tự xử lý.

đối với chất thải nguy hại, phải lập sổ đăng 
ký chủ nguồn thải, phân loại theo các nhóm khác 
nhau, lưu giữ trong kho chứa và quản lý theo quy 
định tại Thông tư số 36/2015/tt-BtnMt của Bộ 
tn&Mt về quản lý chất thải nguy hại.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế 
liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hoặc 
nhận ủy thác nhập khẩu phải được cơ quan quản 
lý môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
về BVMt trong nhập khẩu phế liệu và thực hiện 
ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định 
tại nghị định số 38/2015/nđ-CP của Chính phủ 
về quản lý chất thải và phế liệu.

Về ứng phó sự cố môi trường, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh có trách nhiệm lập kế hoạch, 
phương án và chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật 
để ứng phó sự cố môi trường, khắc phục hậu quả 
do sự cố môi trường. trường hợp xảy ra sự cố 
môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách 
nhiệm báo cáo trực tiếp về sự cố môi trường và 
biện pháp khắc phục tới cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMt, đồng thời báo cáo sở Công Thương tại 
địa phương xảy ra sự cố và đơn vị chủ quản cấp 
trên để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.
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Quy địnH cHi tiết tHi HànH 
Một số điều của PHáP lệnH 
cảnH sát Môi trường

ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành nghị 
định số 105/2015/nđ-CP quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi 
trường (CsMt). Theo đó, nghị định quy định, cảnh 
sát môi trường có nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo 
công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, 
vi phạm hành chính (VPhC) về môi trường, tài 
nguyên, an toàn thực phẩm (AttP); được áp dụng 
các biện pháp công tác và các biện pháp nghiệp vụ 
để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, 
VPhC về môi trường, tài nguyên, AttP…

CsMt trong khi thực hiện nhiệm vụ trực tiếp 
phát hiện hành vi hoặc tiếp nhận các vụ VPhC, tài 
nguyên, AttP do lực lượng khác chuyển giao thì 
tiến hành xử lý VPhC theo quy định của pháp luật 
về xử lý VPhC. CsMt trực tiếp kiểm định hoặc 
phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm 
định, giám định phục vụ xác minh, phát hiện, xử 
lý tội phạm và VPhC về môi trường, tài nguyên, 
AttP.

Bộ tn&Mt có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 
dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng 
CsMt trong các hoạt động cụ thể như: kiểm tra, 
phát hiện xử lý các hành vi VPhC về BVMt, tài 
nguyên; Thông báo tình hình, kết quả thanh tra, 
kiểm tra, xử lý VPhC về môi trường, tài nguyên; 
bàn giao cho lực lượng Cảnh sát Môi trường hồ sơ, 
tài liệu, phương tiện, đồ vật các vụ việc vi phạm 
pháp luật về môi trường…

áP dụng giá Mua điện từ dự 
án sử dụng cHất tHải rắn

ngày 8/10/2015, Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư số 32/2015/tt-BCt quy định về 

phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp 
dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn 
(CtR). 

Thông tư quy định, bên mua điện có trách 
nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án phát 
điện sử dụng CtR nối lưới với giá mua điện tại điểm 
giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) 
như: đối với các dự án phát điện đốt CtR trực tiếp 
là 2.114 đồng/kWh (tương đương 10,05 Uscents/
kWh); đối với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ 
bãi chôn lấp CtR là 1.532 đồng/kWh (tương đương 
7,28 Uscents/kWh).

Các dự án phát điện sử dụng CtR áp dụng giá 
bán điện theo quy định trên không được áp dụng cơ 
chế hỗ trợ giá cho sản lượng điện của dự án theo các 
quy định hiện hành khác, giá mua điện được điều 
chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/UsD.

Chi phí mua điện của các dự án phát điện sử 
dụng CtR được tính toán và đưa đầy đủ thông số 
đầu vào trong phương án giá bán điện hàng năm 
của tập đoàn điện lực Việt nam được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Thông tư nêu rõ, chủ đầu tư chỉ được lập dự án 
đầu tư phát điện sử dụng CtR thuộc Quy hoạch 
phát triển nguồn điện sử dụng CtR quốc gia được 
phê duyệt. hợp đồng đầu tư phát triển các dự án 
phát điện sử dụng CtR phải tuân thủ theo các quy 
định, quy chuẩn về an toàn công trình và BVMt 
hiện hành.

cải cácH kinH tế Vĩ Mô Và Hỗ trợ tăng trưởng xanH

thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt danh mục Dự án “Cải 

cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng 
trưởng xanh”, do Chính phủ đức 
tài trợ.

trong đó, Dự án sẽ lồng ghép 
Chiến lược tăng trưởng xanh 
Việt nam vào kế hoạch Phát triển 
kinh tế-xã hội 2016-2020, đặc biệt 
trong 3 lĩnh vực ưu tiên hợp tác 
Việt nam - đức: đào tạo nghề, 
tài nguyên thiên nhiên và năng 
lượng. Bên cạnh đó, hỗ trợ hoạt 
động của Ban điều phối liên ngành 

thực hiện Chiến lược tăng trưởng 
xanh trực thuộc Ủy ban quốc gia 
về biển đổi khí hậu; thông qua các 
kế hoạch hành động tăng trưởng 
xanh tại 5 tỉnh được lựa chọn 
thuộc khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề 
của biến đổi khí hậu từ mực nước 
biển dâng. đồng thời, thiết kế, xây 
dựng, thực thi và giám sát việc 
thực thi các cơ chế, chính sách tạo 
nguồn tài chính cho các dự án đầu 
tư thân thiện với môi trường/xã 
hội và khuyến khích phát triển các 

sản phẩm/dịch vụ tài chính - ngân 
hàng xanh…

Dự án được thực hiện trong 3 
năm (2015-2018) với tổng kinh phí 
thực hiện Dự án (không bao gồm dự 
án hợp phần 3 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt danh mục tại 
Quyết định số 2379/Qđ-ttg ngày 
29/12/2014) là 7 triệu Euro, trong 
đó, vốn oDA không hoàn lại của 
Chính phủ đức 6,5 triệu Euro; vốn 
đối ứng của Việt nam 500 nghìn 
Euro. 

 t. tuấn
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trung tâM QuAn trắc Môi trường: 
Đẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo  
phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
ThS. Lê hoàng anh, tS. dương thành nam
Trung tâm Quan trắc Môi trường
Tổng cục Môi trường

hiện nay có rất nhiều đơn vị, tổ chức 
tham gia thực hiện quan trắc môi 
trường với mục đích theo dõi có hệ 

thống các thành phần môi trường và các tác 
động xấu đối với môi trường. tuy nhiên, đôi 
khi kết quả quan trắc chưa phản ánh sát thực tế 
hiện trạng môi trường. sự sai lệch này do nhiều 
nguyên nhân khác nhau như nhân lực, trang 
thiết bị hay sai số theo thời gian của phương 
tiện đo. 

Phương tiện đo (Ptđ) trong quan trắc môi 
trường là phương tiện kỹ thuật để thực hiện 
phép đo nhằm đánh giá chất lượng môi trường, 
thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp các yếu 
tố tác động lên môi trường. Theo quy định của 
pháp luật, các Ptđ, đặc biệt là các Ptđ nhóm 
2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo 
lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường 
có thẩm quyền quy định. Theo khoản 2, điều 
16, Luật đo lường, Ptđ nhóm 2 là Ptđ được 
sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong 
mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn , bảo vệ 
sức khỏe cộng đồng, BVMt, trong thanh tra, 
kiểm tra, giám định tư pháp. Một trong các yêu 
cầu kiểm soát về đo lường là các Ptđ nhóm 2 
phải được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào 
sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử 
dụng và kiểm định sau sửa chữa (Thông tư số 
23/2013/tt-BkhCn của Bộ kh&Cn).

Căn cứ Thông tư số 24/2013/tt-BkhCn 
ngày 26/9/2014 quy định về hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm Ptđ, chuẩn đo 
lường, tổ chức được chỉ định thực hiện kiểm 
định phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và năng 
lực, được đánh giá và được cơ quan có thẩm 
quyền ra quyết định chỉ định. 

ngày 28/9/2015, tổng cục tiêu chuẩn đo 
lường Chất lượng, Bộ kh&Cn đã ban hành 
Quyết định số 1479/Qđ-tđC về việc Chỉ định 
tổ chức kiểm định cho trung tâm Quan trắc 
Môi trường, tổng cục Môi trường thực hiện 
hoạt động kiểm định đối với 9 Ptđ thuộc lĩnh 
vực hóa lý (nước, không khí) và khối lượng. 

trong hoạt động kiểm định 
được chỉ định, trung tâm 
Quan trắc Môi trường được 
sử dụng dấu kiểm định mang 
ký hiệu n99 và có hiệu lực đến 
hết ngày 30/9/2020.

Theo đó, trung tâm Quan 
trắc Môi trường đảm bảo các 
điều kiện sau đây:

Lĩnh vực hoạt động phù 
hợp với lĩnh vực đề nghị 
chỉ định: Theo Quyết định 
số 1511/Qđ-tCMt ngày 
25/11/2014 của tổng cục 
trưởng tổng cục Môi trường 
quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của trung tâm Quan 
trắc Môi trường, đây là trung 
tâm đầu mạng của mạng lưới 
quan trắc môi trường trong 
hệ thống quan trắc tn&Mt 
quốc gia, đầu mối hướng dẫn 
và thực hiện kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị quan trắc môi 
trường.

đủ cơ sở vật chất kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu tại 
văn bản kỹ thuật đo lường 
Việt nam: Theo Quyết định 
số 920/Qđ-BtnMt ngày 
18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ 
tn&Mt về việc đầu tư dự án 
“Xây dựng phòng kiểm chuẩn 

Trung tâm Quan trắc Môi trường là đơn vị đầu tiên 
trong Bộ TN&MT được chỉ định kiểm định PTĐ 
nhóm 2 thuộc các lĩnh vực về quan trắc môi trường. 

Đây là một trong những sự kiện quan trọng, ghi nhận 
những nỗ lực của Trung tâm Quan trắc Môi trường trong 
việc xây dựng và từng bước tiêu chuẩn hóa các hoạt động 
về quan trắc môi trường, trong đó có kiểm định các thiết 
bị phục vụ quan trắc môi trường. 

 V Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay
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thiết bị quan trắc môi trường” thực hiện việc 
kiểm định, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ 
chính xác của Ptđ phục vụ trong công tác 
quan trắc môi trường. Thông qua dự án này, 
trung tâm Quan trắc Môi trường đã được đầu 
tư các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến và đồng 
bộ, bao gồm:

Chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm 
định Ptđ nhóm 2 đã được hiệu chuẩn tại tổ 
chức hiệu chuẩn được chỉ định và được duy trì, 
bảo quản, sử dụng theo quy định.

Hệ thống kiểm định PTĐ khí: hệ thống khí 
chuẩn với độ chính xác ± 1%; thiết bị chuẩn 
đối chứng của trạm quan trắc môi trường 
không khí tự động, liên tục (Co, Co2, no, 
no2, so2) với độ chính xác ± 1-2%; thiết bị tạo 
khí “không” luôn được đảm bảo hiệu quả làm 
sạch; buồng kiểm định thiết bị đo khí cầm tay 
và xe kiểm định chuyên dụng (Mobile Lab).

Hệ thống kiểm định PTĐ nước: ph, độ đục 
(tur), độ dẫn điện (EC), tổng chất rắn hòa tan 
(tDs)... và các dung dịch chuẩn với các dải đo 
khác nhau tương ứng với mỗi thiết bị với độ 
chính xác ± 0,5 - 1 % và được liên kết chuẩn 
với nist.

Hệ thống kiểm định PTĐ cân phân tích: Bộ 
quả cân chuẩn đến 600 gam dùng để kiểm định 
tới mức cân lớn nhất với cấp chính xác E2.

Thiết bị hỗ trợ hoạt động kiểm định: Bộ 
điều chỉnh lưu lượng khí (0,5 ÷ 10) L/min; 
Bể ổn nhiệt (độ chính xác 0,01oC); Thiết bị đo 
nhiệt - ẩm môi trường; Bộ thiết bị tự ghi (A/D 

recorder); Máy hiện sóng kỹ 
thuật số (Digital oscilloscope); 
Máy phân tích phổ (spectrum 
Analyzer); Thiết bị đo điện 
vạn năng độ chính xác cao 
(Fluke)… nhằm phục vụ công 
tác kiểm định thiết bị quan trắc 
môi trường.

duy trì và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng 
iSo/iEC 17025: trung tâm 
Quan trắc Môi trường xác 
định chất lượng phải được đặt 
lên hàng đầu và việc thực hiện, 
áp dụng theo chuẩn mực quốc 
tế iso/iEC 17025:2005 là một 
trong những yêu cầu bắt buộc. 
trung tâm tự hào là đơn vị đầu 
tiên trên cả nước được công 
nhận về lĩnh vực đo lường - 
hiệu chuẩn đối với các thiết bị 
đo khí tự động, liên tục. Với 
thành quả đạt được, trung 
tâm cam kết duy trì và cải tiến 
liên tục hệ thống quản lý chất 
lượng, đồng thời hàng năm 
mở rộng phạm vi công nhận 
nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ ngày càng cao của các đơn 
vị thuộc mạng lưới quan trắc 
Môi trường quốc gia và địa 
phương.

định hướng hoạt động 
kiểm định Ptđ trong thời gian 
tới, trung tâm Quan trắc môi 
trường đã xây dựng kế hoạch 
dài hạn về kiểm định Ptđ cho 
mạng lưới quan trắc môi trường 
quốc gia và địa phương nhằm 
đáp ứng các yêu cầu trước mắt 
và lâu dài như: hướng dẫn việc 
chấp hành các quy định của 
pháp luật về kiểm định thiết 
bị quan trắc môi trường; Thực 
hiện vai trò kiểm định thiết bị 
cho mạng lưới quan trắc môi 
trường quốc gia; đánh giá chất 
lượng thiết bị của các phòng thí 
nghiệm trong mạng lưới quan 
trắc môi trường quốc gia; Duy 
trì hệ thống quản lý chất lượng.

trung tâm Quan trắc Môi 
trường sẽ tiếp tục tăng cường 
và đẩy mạnh hoạt động kiểm 
định Ptđ, để hoạt động kiểm 
định Ptđ thực sự là công cụ 
đắc lực và không thể thiếu đối 
với hoạt động quan trắc môi 
trường, cung cấp thêm các căn 
cứ để đảm bảo độ tin cậy của 
số liệu quan trắc môi trường, 
đồng thời góp phần hỗ trợ tích 
cực cho công tác quản lý và 
BVMtn

 V Một số thông tin về chỉ định kiểm định phương tiện đo
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Quảng Trị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước  
về bảo vệ môi trường

vào nền nếp, với 563 báo 
cáo đtM, cam kết BVMt 
và các hồ sơ khác được 
thẩm định, trình UBnD 
tỉnh, huyện, thành phố 
phê duyệt trong 5 năm 
qua. Công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát môi 
trường đối với các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, 
kCn đã được tăng cường. 
từ năm 2010 đến nay, sở 
tn&Mt Quảng trị đã 
tiến hành thanh, kiểm tra, 
xử lý hơn 220 vụ vi phạm 
hành chính về BVMt, xử 
phạt gần 2.539 triệu đồng.

Công tác thông tin, 
tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về 
BVMt đã được triển khai 
sâu rộng với nhiều hình 
thức. hàng năm, sở tổ 
chức các hoạt động thiết 
thực hưởng ứng những 
sự kiện lớn về môi trường 
như ngày Môi trường 
thế giới, ngày đại dương 
thế giới, Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn; 

đồng thời, xây dựng các 
chuyên mục, phóng sự về 
tn&Mt trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 
trong và ngoài tỉnh… 
qua đó phản ánh kịp thời 
những bức xúc trong lĩnh 
vực tn&Mt trên địa bàn 
tỉnh.

Các nhiệm vụ khác 
cũng được triển khai 
nghiêm túc như công tác 
kiểm tra, xác nhận các 
cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng 
(ÔnMtnt) đã hoàn 
thành các biện pháp xử lý 
triệt để ô nhiễm; Các công 
trình BVMt theo báo cáo 
đtM đã được phê duyệt; 
Quản lý chất thải, chất 
thải nguy hại (Ctnh); 
hoạt động quan trắc chất 
lượng môi trường; Công 
tác thu phí BVMt và 
bảo tồn đa dạng sinh học 
(đDsh).

từ năm 2010 - 2014, 
sở đã thực hiện 16 đề 
tài, dự án môi trường và 
triển khai các mô hình 
ứng dụng công nghệ sinh 
học trong sản xuất gắn 
với BVMt; Tham mưu 
cho UBnD tỉnh lập đề 
án hợp tác quốc tế trong 
lĩnh vực BVMt, tạo quan 
hệ hợp tác chặt chẽ với 
các tổ chức quốc tế về 
BVMt như: Cơ quan 
hợp tác quốc tế hàn 
Quốc (koiCA), Cơ quan 
hợp tác quốc tế nhật Bản 
(JiCA)… đồng thời, tích 
cực xây dựng, đề xuất các 
chương trình, dự án vận 
động hỗ trợ từ nguồn vốn 
oDA và vốn phi Chính 
phủ nước ngoài.

 V Hội nghị Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Trị 
giai đoạn 2011 - 2015

Vừa qua, UBnD tỉnh Quảng trị đã tổ 
chức hội nghị Báo cáo hiện trạng môi 
trường giai đoạn 2011 - 2015, nhằm 

tăng cường và nâng cao nhận thức, năng lực 
quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong 
các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và 
người dân. 

một Số Kết quả triển Khai 
Công táC BVmt giai đoạn 2010 - 
2015

trong giai đoạn 2010 - 2015, nền kinh tế 
của Quảng trị duy trì mức tăng trưởng hợp lý, 
tổng giá trị sản xuất liên tục tăng qua từng năm, 
gDP bình quân đầu người khoảng 29,4 triệu 
đồng; tổng chi sự nghiệp môi trường tăng từ 
12,6 tỷ đồng (năm 2010) lên 52,2 tỷ đồng (năm 
2015). Bên cạnh nguồn đầu tư từ ngân sách, 
tỉnh còn tranh thủ các nguồn vốn khác để đầu 
tư cho môi trường như các chương trình mục 
tiêu quốc gia (CtMtQg), hỗ trợ có mục tiêu 
đối với các công trình, dự án, cụ thể: hỗ trợ 
4,721 tỷ đồng xử lý các bãi rác; 9,789 tỷ đồng xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện; 17,2 
tỷ đồng xử lý, cải tạo, phục hồi ô nhiễm tại các 
điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVtV)…

Công tác thẩm định và phê duyệt báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược (đMC), đánh 
giá tác động môi trường (đtM) ngày càng đi 
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tuy nhiên, quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội cùng với những tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu 
(Bđkh) và thiên nhiên đã tạo ra 
nhiều áp lực đối với môi trường. Môi 
trường nước mặt ở các dòng sông có 
dấu hiệu gia tăng ô nhiễm, xâm nhập 
mặn ngày càng lớn. đáng lo ngại là 
vấn đề ô nhiễm môi trường tại các 
cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực 
tồn lưu hóa chất BVtV, bãi rác, chợ 
vẫn chưa được giải quyết; tỷ lệ các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoàn 
thành xử lý ô nhiễm chưa cao; Chất 
thải rắn (CtR) chưa được thu gom 
và xử lý triệt để; tình trạng chặt phá 
rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả… 
hậu quả ô nhiễm môi trường đã gây 
tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng, 
gây ảnh hưởng và thiệt hại đến nông 
nghiệp, du lịch. ngoài ra, việc phân bổ 
kinh phí sự nghiệp môi trường không 
theo kế hoạch đề ra dẫn đến kinh phí 
phân bổ dàn trải, thiếu tập trung, sử 
dụng chưa hiệu quả; Công tác phối 
hợp giữa các sở, ngành và địa phương 
thiếu thống nhất; Doanh nghiệp và 
nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về 
BVMt nên ý thức chấp hành pháp luật 
BVMt chưa nghiêm; Công tác kiểm 
tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ thực hiện BVMt còn 
hạn chế; Công tác quản lý Ctnh gặp 
nhiều khó khăn do trên địa bàn tỉnh 
chưa có cơ sở nào đủ điều kiện, đăng 
ký hành nghề vận chuyển, tiêu hủy, xử 
lý Ctnh. tại các thị trấn, thị tứ, vùng 
nông thôn, CtR sinh hoạt chưa được 
thu gom, xử lý triệt để. 

CáC giải pháp nâng Cao 
Chất Lượng Công táC 
BVmt

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung 
mọi nguồn lực để khắc phục các vấn 
đề còn tồn tại, thực hiện những mục 
tiêu đề ra tại Chương trình hành 
động (Cthđ) số 83-Cthđ/tU của 
tỉnh ủy và kế hoạch số 552/kh-
UBnD của UBnD tỉnh, trong đó, 
ưu tiên một số nhiệm vụ: Xây dựng 
và tổ chức thực hiện hiệu quả các 
chủ trương, chính sách, pháp luật 

về BVMt, phù hợp với tình 
hình thực tế phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương; 
đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho cán 
bộ cấp xã, doanh nghiệp và 
cộng đồng về BVMt, từng 
bước xã hội hóa công tác 
BVMt trong toàn xã hội; 
tăng cường thanh, kiểm tra 
việc chấp hành quy định 
pháp luật về BVMt, thúc 
đẩy hoạt động giám sát của 
các tổ chức chính trị - xã 
hội, đại diện cộng đồng, 
dân cư; Phòng ngừa và kiểm 
soát ÔnMt, đặc biệt là môi 
trường nước (sông, hồ và 
biển ven bờ); khắc phục tình 
trạng ô nhiễm và suy thoái 
môi trường nghiêm trọng; 
Bảo vệ, cải thiện môi trường 
các khu vực trọng điểm 
(kCn, CCn, khu kinh tế, đô 
thị, nông thôn); Bảo vệ, khai 
thác bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, bảo tồn đDsh, 
đặc biệt là đDsh ở các khu 
bảo tồn và hệ sinh thái đặc 
thù của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tiếp tục 
kiện toàn, củng cố hệ thống 
cơ quan quản lý môi trường 
từ cấp tỉnh đến cấp xã; Chú 
trọng phát triển nguồn nhân 
lực, tăng cường đào tạo 
chuyên môn, kỹ năng quản 
lý, đáp ứng yêu cầu BVMt 
trong thời kỳ mới; đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học, 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ cao trong lĩnh vực môi 
trường; Thúc đẩy, mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế đa 
phương và song phương với 
các nước, tổ chức quốc tế về 
môi trường, ứng phó Bđkh; 
đa dạng hóa các loại hình 
đầu tư, khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài 
nước đầu tư cho BVMt; tăng 
cường cải cách thủ tục hành 
chính về BVMt; Xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ 
liệu về môi trường, phục vụ 
công tác quản lý môi trường 
trên địa bàn tỉnh; triển khai 
thực hiện tốt CtMtQg về 
nông thôn mới, khắc phục 
ô nhiễm và cải thiện môi 
trường, xử lý các điểm tồn 
lưu thuốc BVtV, làng nghề, 
lưu vực sông…; đầu tư công 
trình, dự án ứng phó Bđkh 
theo Cthđ số 83- Cthđ/
tU, nhằm chủ động phòng 
ngừa và thích ứng với các 
kịch bản Bđkh. 

để thực hiện hiệu quả 
công tác BVMt, hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững 
và chủ động ứng phó với 
Bđkh, trong những năm tới, 
sở tn&Mt đề xuất một số 
nội dung sau: 

đề nghị các Bộ, ngành liên 
quan xem xét, điều chỉnh các 
văn bản pháp quy phù hợp với 
thực tế quản lý môi trường tại 
địa phương; hỗ trợ kinh phí, 
công nghệ giúp địa phương 
giải quyết dứt điểm vấn đề 
nước thải tại các kCn, CCn, 
khu kinh tế, xử lý ô nhiễm do 
thuốc BVtV tồn lưu và đầu 
tư các bãi rác tập trung hợp vệ 
sinh tại các huyện, thị, thành 
phố…

đối với địa phương, tăng 
cường sự lãnh đạo của cấp ủy 
đảng trong quá trình đề ra 
chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội gắn với 
BVMt; hđnD tỉnh và các 
cấp tăng cường giám sát hoạt 
động của cơ quan quản lý nhà 
nước về môi trường trong việc 
thi hành Luật BVMt; Các tổ 
chức đoàn thể chủ động lồng 
ghép hoạt động BVMt vào kế 
hoạch hoạt động hàng năm, 
nhân rộng mô hình điểm về 
môi trường trong toàn tỉnh, 
từng bước xã hội hóa công tác 
BVMt. 
 phương Linh
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Lai Châu nâng cao hiệu quả công tác quản lý,  
bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững

9Xin ông cho biết một số kết quả công tác 
quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian qua?

ông Vũ Văn Lương: những năm gần 
đây, với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức ngành tn&Mt, sự 
quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, 
cộng đồng dân cư, công tác BVMt trên địa 
bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực 
góp phần thúc đẩy phát triển kt-Xh gắn với 
mục tiêu phát triển bền vững.

sở đã tham mưu ban hành kế hoạch số 71-
kh/tU ngày 15/8/2013 của tỉnh ủy Lai Châu 
về thực hiện 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; Quyết định 
số 1727/Qđ-UBnD ngày 27/12/2013, thực 
hiện nghị quyết số 35/nQ-CP ngày 18/3/2013 
của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong 
lĩnh vực BVMt. đây là những văn bản mang 
tính định hướng xác định tầm quan trọng của 
công tác BVMt, là cơ sở để các cấp, các ngành 
tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác BVMt đối với các dự án đầu tư 
được chú trọng từ xây dựng, thẩm định, phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(đtM), cam kết BVMt và tổ chức thực hiện 
dự án. tính đến nay, sở đã phê duyệt 82 Báo 
cáo đtM, đề án BVMt chi tiết và 10 dự án 
cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác 
khoáng sản; Phòng tn&Mt cấp huyện thẩm 
định và xác nhận Bản cam kết BVMt, đề án 
BVMt đơn giản cho 1.097 dự án. nhìn chung, 
công tác thẩm định, cấp phép về môi trường ở 
các cấp đã thực hiện đúng quy định của pháp 

Những năm qua, Sở TN& MT tỉnh Lai Châu đã tập trung 
chỉ đạo, thực hiện kế hoạch BVMT, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), 
phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã 
hội (KT - XH) bền vững. Tạp chí Môi trường đã có cuộc 
trao đổi với ông Vũ Văn Lương - Giám đốc Sở TN&MT 
Lai Châu về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh.

 V Ông Vũ Văn Lương -  
Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu

luật về BVMt; việc kiểm soát 
ô nhiễm môi trường được 
thực hiện ngay từ bước đầu 
triển khai dự án.

Bên cạnh đó, sở đã hoàn 
thành báo cáo hiện trạng môi 
trường giai đoạn 2011 - 2015; 
quan trắc hiện trạng môi 
trường tỉnh đợt 1/2015; thực 
hiện kiểm soát ô nhiễm môi 
trường các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ; điều chỉnh 
nội dung giám sát môi trường 
đối với 3 dự án trồng cao su 
của Công ty CP cao su Lai 
Châu, Công ty CP cao su Lai 
Châu ii và Công ty CP cao su 
Dầu tiếng Lai Châu. Rà soát, 
thống kê và thông báo cho các 
tổ chức nộp phí BVMt đối với 
nước thải công nghiệp năm 
2015 và 2 cơ sở nộp phí biến 
đổi, 28 cơ sở nộp phí cố định 
trên địa bàn tỉnh...

Công tác kiểm tra, thanh 
tra được đẩy mạnh, 9 tháng 
đầu năm 2015, sở đã trình 
UBnD tỉnh xử phạt vi phạm 
hành chính về môi trường, với 
tổng số tiền 400 triệu đồng; 
tiếp nhận 5 đơn kiến nghị về 
lĩnh vực đất đai, môi trường, 
giao dịch dân sự; chuyển 4 
đơn kiến nghị đến cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết.

để tăng cường công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về BVMt, hàng năm, sở 
tổ chức các hoạt động: tuần lễ 
quốc gia nước sạch và vệ sinh 
môi trường; ngày Môi trường 
thế giới 5/6; ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học 22/5; Chiến 
dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn, giờ trái đất; đồng thời, 
tổ chức các lớp tập huấn nâng 
cao kiến thức pháp luật và ý 
thức BVMt cho cán bộ làm 
công tác quản lý môi trường 
cấp huyện, cấp xã, cho doanh 
nghiệp và quần chúng nhân 
dân; phối hợp với các tổ chức 
chính trị - xã hội xây dựng 
phong trào BVMt trong khu 
dân cư… góp phần nâng cao 
nhận thức về BVMt trên địa 
bàn tỉnh.

trong thời gian tới, tỉnh 
Lai Châu sẽ không để phát 
sinh cơ sở sản xuất, kinh 
doanh gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng; không 
để xảy ra ô nhiễm, sự cố và suy 
thoái môi trường và không có 
tình trạng khiếu nại, khiếu 
kiện hay tranh chấp về môi 
trường.
9Là tỉnh miền núi với nguồn 
tài nguyên khoáng sản phong 
phú, đa dạng, vậy tỉnh đã 
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quy chế phối hợp trong công 
tác quản lý khai thác khoáng 
giữa các cấp, ngành qua đó đã 
quản lý chặt chẽ việc khai thác, 
chế biến khoáng sản, ngăn 
chặn hiệu quả hoạt động khai 
thác, chế biến, vận chuyển 
và mua bán khoáng sản trái 
phép, giải quyết dứt điểm các 
điểm nóng về khai thác trái 
phép khoáng sản; đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra 
hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép.

tổ chức thực hiện khoanh 
định vùng cấm, tạm cấm 
hoạt động khoáng sản, trong 
đó hạn chế tối đa hoạt động 
khoáng sản ở những vùng, 
khu vực nhạy cảm về môi 
trường. Các dự án khai thác 
khoáng sản đều phải lập, phê 
duyệt Báo cáo đtM, dự án, 
đề án cải tạo, phục hồi môi 
trường trước khi xem xét, 
quyết định cấp phép khai thác 
khoáng sản. Công tác kiểm 
tra, giám sát sau cấp phép về 
khoáng sản, môi trường được 
quan tâm thường xuyên. Phối 
hợp với đơn vị tư vấn hoàn 
thiện dự án khoanh định 
vùng cấm, tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản của tỉnh Lai 
Châu và tổ chức lấy ý kiến 
thẩm định của các sở, ngành, 
UBnD các huyện, thành phố. 
Thông báo cho các tổ chức 
thực hiện các quy định theo 
giấy phép khai thác khoáng 
sản. đồng thời, tăng cường 
công tác tuyên truyền nâng 
cao nhận thức, ý thức của 
cộng đồng trong quản lý, khai 
thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên khoáng sản. 
9Công tác di dân tái định cư 
(TĐC) Dự án Thủy điện Lai 
Châu đã hoàn thành, các cơ 
sở hạ tầng thiết yếu đã được 
xây dựng, song cũng tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, vậy Sở có đề xuất 
gì giải quyết vấn đề trên?

ông Vũ Văn Lương: 
Công trình thủy điện Lai 
Châu là công trình trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh, công tác di 
dân, tđC dự án Thủy điện Lai 
Châu với 8 khu, 17 cụm, điểm 
là một trong những nhiệm vụ 
đặc biệt đã được tỉnh quan 
tâm chỉ đạo thực hiện; người 
dân tđC được cấp đất ở, đất 
sản xuất, hỗ trợ lương thực, 
cải thiện sinh kế, xây dựng cơ 
sở hạ tầng điện, nước, đường, 
trường, trạm tại nơi tđC 
đồng bộ, đảm bảo cuộc sống 
cho người dân.

tuy nhiên, các nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường tại các 
khu, điểm tđC cũng được đặt 
ra như thu gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt, tập quán nuôi nhốt 
gia súc, gia cầm dưới gầm sàn... 
để giải quyết vấn đề này, sở đã 
chủ động phối hợp với các tổ 
chức chính trị - xã hội tổ chức 
tuyên truyền cho bà con từng 
bước bỏ thói quen canh tác cũ 
hạn chế phá rừng làm nương 
rẫy, nuôi nhốt vật nuôi dưới 
gầm sàn. Thực hiện tốt tiêu chí 
thứ 17 về môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới, các hộ có 

triển khai những biện pháp gì để sử dụng 
bền vững tài nguyên thiên nhiên, khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường, thưa ông?

ông Vũ Văn Lương: trong 9 tháng đầu 
năm 2015, sở đã phối hợp với các sở, ngành 
và UBnD các huyện tăng cường kiểm tra tình 
hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa 
bàn tỉnh, tổ chức 1 đợt kiểm tra liên ngành để 
kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản 
kim loại, chỉ đạo UBnD các huyện kịp thời 
tổ chức giải tỏa; rà soát, khoanh định trình 
UBnD tỉnh phê duyệt 5 khu vực không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 
375/Qđ-UBnD ngày 23/4/2015. Phối hợp với 
sở tài chính trình UBnD tỉnh ban hành Quyết 
định số 03/2015/Qđ-UBnD ngày 12/2/2015 về 
giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; Chủ 
trì, phối hợp với các sở, ngành và trình UBnD 
tỉnh phê duyệt số tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản tại 16 điểm mỏ khai thác vật liệu 
xây dựng với tổng số tiền là 3.817 triệu đồng.

sở cũng tham mưu UBnD tỉnh thành lập 
hội đồng thẩm định 4 đề án thăm dò khoáng 
sản; thẩm định và trình cấp 14 giấy phép thăm 
dò và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường (3 giấy phép thăm dò khoáng sản 
kim loại, 10 giấy phép khai thác khoáng sản, 1 
giấy phép khai thác khoáng sản phục vụ công 
trình); 5 đăng ký khai thác khoáng sản trong 
phạm vi công trình.

để tăng cường quản lý hoạt động khoáng 
sản trên địa bàn, sở đã triển khai các biện pháp, 
cụ thể: Tham mưu cho UBnD tỉnh ban hành 

 V Công nhân Công ty CP Cao su Lai Châu chăm sóc  
cây cao su ở xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ
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nhà tiêu hợp vệ sinh, đầu tư hệ thống 
cấp nước sinh hoạt, tổ chức thu gom 
và đổ rác thải đúng nơi quy định, xây 
dựng chuồng trại chăn nuôi ngoài 
nhà sàn cách xa nguồn nước…
9Để tăng cường công tác quản 
lý nhà nước về BVMT trong giai 
đoạn tới, Sở sẽ triển khai những 
biện pháp gì, thưa ông?

ông Vũ Văn Lương: năm 
2015, bám sát nhiệm vụ chính trị 
của tỉnh, các đơn vị trong ngành 
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi 
đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao. 

trong thời gian tới, sở tiếp tục 
tham mưu UBnD tỉnh triển khai 
thực hiện Luật BVMt năm 2014, 
trong đó tập trung thực hiện tốt 
công tác BVMt đối với các dự án 
đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tuyên 
truyền, phổ biến, vận động doanh 
nghiệp tham gia các hoạt động nâng 
cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
của cộng đồng, doanh nghiệp đối với 
sự nghiệp BVMt; Phát hành bản đồ 
hành chính huyện Mường tè, bản 
tin tài nguyên môi trường; đăng 
tải thông tin hoạt động của ngành 
trên trang thông tin điện tử của sở; 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản 
lý tn&Mt cho công chức, viên 
chức cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của bộ máy 
ngành tn&Mt từ tỉnh đến cơ sở. 
đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm 
tra các lĩnh vực tn&Mt; Tham 
mưu giải quyết, xử lý dứt điểm đơn 
thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định; 
kiểm tra, xác nhận công trình, biện 
pháp BVMt đối với những dự án 
đã phê duyệt báo cáo đtM, đề án, 
cam kết BVMt; kiểm soát ô nhiễm 
môi trường các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ; Thực hiện, tổng hợp 
kết quả quan trắc hiện trạng môi 
trường năm 2015; điều tra, thống 
kê, đăng ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại trên địa bàn tỉnh... 
9Xin cảm ơn ông!

Châu Loan (Thực hiện)

Phú Thọ tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về  
bảo vệ môi trường

trong những năm qua, 
kinh tế của tỉnh Phú 
Thọ đã có bước phát 

triển mạnh, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (gDP) giai đoạn 2010 
- 2015 bình quân đạt 5,77%/
năm. Cùng với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, công tác 
quản lý nhà nước về BVMt 
cũng được tỉnh quan tâm và đã 
đạt được nhiều thành tựu đáng 
kể, đặc biệt là trong việc phòng 
ngừa, kiểm soát, khắc phục ô 
nhiễm môi trường. 

tỉnh ủy, hđnD, UBnD 
tỉnh đã cụ thể hóa các quy định 
pháp luật về BVMt, đồng thời 
tích cực chỉ đạo các cấp, các 
ngành, địa phương tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn thực hiện các quy định về 
BVMt; Xây dựng, rà soát, điều 
chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, dự án phát triển 
phù hợp với yêu cầu về phát 
triển bền vững gắn với BVMt 
như: Quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2020; Quy 
hoạch sử dụng đất có bố trí 
quỹ đất cho xử lý rác thải; Quy 
hoạch hệ thống thu gom và xử 
lý chất thải rắn (CtR) đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030. Bên cạnh đó, ban hành 2 
nghị quyết, 2 Chỉ thị, 4 Quyết 
định, 2 Chương trình về chỉ 
đạo, hướng dẫn tổ chức thực 
hiện các nội dung, chương trình 
quốc gia, quốc tế về BVMt; hệ 
thống tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước về BVMt cũng được 
củng cố, hoàn thiện ở cả cấp 
tỉnh và cấp huyện. 

giai đoạn 2011 - 2015, sở 
tn&Mt tỉnh đã thực hiện 

thẩm định, trình phê duyệt 
224 báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (đtM) và 21 đề án 
BVMt; kiểm tra, trình UBnD 
tỉnh phê duyệt, xác nhận hoàn 
thành các công trình, biện pháp 
BVMt cho 61 dự án; Phê duyệt, 
xác nhận hoàn thành nội dung 
của đề án BVMt cho 25 cơ sở; 
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 
sử dụng, nhập khẩu phế liệu 
phục vụ sản xuất cho 8 đơn vị; 
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại cho 258 đơn 
vị, trong đó có 13 đơn vị đăng 
ký chủ nguồn thải tự xử lý chất 
thải nguy hại; điều tra, thống 
kê các loại CtR nguy hại, CtR 
thông thường và thu phí BVMt 
đối với CtR trên địa bàn tỉnh; 
Phối hợp với các tỉnh Yên Bái, 
hòa Bình, tuyên Quang tìm 
biện pháp ngăn chặn việc xả thải 
xuống đầu nguồn sông, suối gây 
ô nhiễm môi trường liên vùng 
trong hoạt động sản xuất giấy và 
khai thác khoáng sản. ngoài ra, 
tăng cường hoạt động quan trắc 
môi trường thông qua việc thực 
hiện mạng lưới quan trắc, phân 
tích, cảnh báo môi trường hàng 
năm và phối hợp với trung tâm 
Quan trắc Môi trường - tổng 
cục Môi trường lắp đặt, đưa 
vào vận hành trạm quan trắc 
môi trường không khí tự động 
quốc gia tại Công ty xăng dầu 
Phú Thọ; Rà soát các điểm tồn 
lưu thuốc bảo vệ thực vật trên 
địa bàn tỉnh; Phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng và 
các tổ chức chính trị - xã hội 
phổ biến, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức pháp luật về BVMt 
đến đông đảo nhân dân; Thực 
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 V Phú Thọ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững gắn với BVMT

hiện nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ xử lý môi trường; khuyến khích áp dụng 
công nghệ sản xuất sạch đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; tranh thủ nguồn 
vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và sự đóng 
góp của nhân dân, doanh nghiệp để triển khai 
các mô hình trình diễn, giảm thiểu chất thải, 
cải thiện môi trường… hiện nay, nhiều đề án, 
mô hình BVMt đã được đưa vào áp dụng tại 
nhiều hộ gia đình, trang trại chăn nuôi như 
hầm biogas, bếp đun cải tiến tiết kiệm năng 
lượng…

tuy nhiên, công tác BVMt tỉnh Phú Thọ 
thời gian qua vẫn còn tồn tại một số khó khăn, 
thách thức nhất định. hệ thống văn bản pháp 
luật về BVMt thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; 
đầu tư cho xử lý môi trường đòi hỏi nguồn 
lực lớn trong khi nội lực ngân sách nhà nước 
và xã hội có hạn; nhiều cơ sở công nghiệp 
được xây dựng từ lâu, áp dụng công nghệ cũ, 
lạc hậu, dẫn đến sản xuất kém hiệu quả, phát 
sinh lượng chất thải lớn trong khi chưa có 
hệ thống xử lý nước thải tập trung, hoặc hệ 
thống xử lý chưa đảm bảo; hầu hết các cơ sở 
công nghiệp nằm xen kẽ trong các khu dân 
cư, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, 
đời sống của người dân; Ý thức, trách nhiệm 
về BVMt của xã hội nhìn chung còn hạn chế 
do chạy theo lợi ích cục bộ, cá nhân; năng 
lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường còn yếu, thiết bị kiểm soát chưa đáp 

ứng yêu cầu. không những 
thế, nhiều doanh nghiệp khó 
khăn về kinh phí đầu tư hoặc 
chạy theo lợi nhuận nên có 
tư tưởng đầu tư nhằm mang 
lại hiệu quả kinh tế trước 
mắt, không tính đến việc 
phát triển lâu dài, bền vững, 
xem nhẹ trách nhiệm BVMt; 
Chưa triển khai được nhiều 
đề tài, dự án mang tính dự 
báo, cảnh báo, xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu phục 
vụ công tác quản lý và kiểm 
soát ô nhiễm; sự phối hợp 
giữa các đơn vị chức năng và 
cộng đồng dân cư còn nhiều 
bất cập, thiếu điều kiện cơ 
sở vật chất để triển khai các 
hoạt động phối hợp; nhiệm 
vụ tổng hợp kinh phí, phân 
bổ 1% nguồn thu ngân sách 
tỉnh hàng năm cho sự nghiệp 
BVMt gặp khó khăn...

để khắc phục những 
tồn tại, hạn chế nêu trên, 
Phú thọ đang tăng cường 
sự phối hợp giữa các cấp, 
ngành và các tổ chức, đoàn 
thể trong việc đẩy mạnh xã 
hội hóa công tác BVMt; Xây 

dựng, tiến tới nhân rộng các 
mô hình phù hợp trong quản 
lý, đầu tư sản xuất sản phẩm 
sạch, thu gom, xử lý rác thải; 
Quán triệt các quy định của 
Luật BVMt năm 2014 và 
xây dựng các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật. Bên 
cạnh đó, ban hành các văn 
bản, chỉ tiêu, định mức cụ 
thể hóa Luật BVMt và các 
văn bản của trung ương để 
áp dụng trên địa bàn tỉnh; 
Củng cố bộ máy, nâng cao 
năng lực cán bộ quản lý môi 
trường cả trong hệ thống bộ 
máy nhà nước và các doanh 
nghiệp; đầu tư trang thiết bị 
phục vụ cảnh báo và kiểm 
soát ô nhiễm môi trường; 
Duy trì công tác thẩm định 
đảm bảo chất lượng báo cáo 
đtM, kế hoạch BVMt của 
các dự án; tổ chức kiểm 
tra việc thực hiện công tác 
BVMt của các chủ đầu tư 
theo nội dung các quyết 
định phê duyệt của cấp có 
thẩm quyền.
 thanh Liêm -  

thanh tùng
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Thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm 
nước từ hóa chất và đề xuất các giải 
pháp kiểm soát ô nhiễm nước
nguyễn thị thúy hà
Trung tâm Dữ liệu và Ứng phó sự cố hóa chất 
Bộ Công Thương

thựC trạng ô nhiễm nướC từ 
hóa Chất hiện nay

hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử 
dụng hóa chất đang phát triển mạnh trong 
thời gian gần đây. hầu hết doanh nghiệp sản 
xuất trong các ngành công nghiệp khai thác, 
công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, 
chế biến thuốc lá, sản xuất sản phẩm dệt, may 
mặc, da và giả da... đều sử dụng hóa chất. 
Qua công tác kiểm tra thực tế tại các doanh 
nghiệp đang hoạt động có liên quan đến hóa 
chất hiện nay cho thấy, vẫn còn tình trạng một 
số doanh nghiệp, cơ sở chưa quan tâm công 
tác đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất. 
nhiều doanh nghiệp chưa cập nhật thông tin 
về phiếu an toàn hóa chất chưa đầy đủ, không 
có nhãn mác, không sử dụng bảo hộ lao động 
trong sản xuất, bố trí kho chưa ngăn nắp…
đặc biệt, việc dò rỉ các hóa chất độc hại ra môi 
trường còn làm ô nhiễm nguồn nước.

Theo Báo cáo hiện trạng Môi trường 
Quốc gia năm 2012, tại lưu vực sông (LVs) 
Cầu có nhiều khu công nghiệp (kCn), khu 
chế xuất (kCX), các cơ sở sản xuất kinh doanh 
tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp 
nặng như sản xuất luyện cán thép, giấy, hóa 
chất, khai khoáng... Do đó, nước thải thường 
có hàm lượng tss, kim loại nặng và dầu mỡ 
khá cao, chứa nhiều các chất hữu cơ (BoD5, 
CoD). nước thải công nghiệp hình thành do 
quá trình sử dụng nước trong sản xuất và điều 
kiện hình thành nước thải, lưu lượng, thành 
phần nước thải rất khác nhau. Thành phần và 
tính chất của nước thải từ các ngành sản xuất 
cũng có tác động khác nhau tới chất lượng 
nước. Ví dụ, nước thải của ngành cơ khí - chế 
tạo máy chứa nhiều dầu mỡ và chất rắn lơ lửng, 
nước thải của ngành chế biến thực phẩm chứa 
nhiều chất hữu cơ, nước thải của ngành sản 
xuất dệt nhuộm chứa nhiều loại hóa chất như 
xút, thuốc tẩy, phèn, nhựa thông, phẩm màu... 
Bên cạnh đó, trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, người dân thường sử 
dụng nhiều loại phân bón để 
tăng năng suất cây trồng cũng 
như nhiều loại hóa chất trừ 
sâu, diệt cỏ, đây là một trong 
những nguồn nghiêm trọng 
gây ô nhiễm nước.

Cùng với đó, trong những 
năm gần đây, hoạt động khai 
thác và chế biến khoáng sản 
(hđks) phát triển một cách 
ồ ạt, gây những tác động 
tiêu cực tới môi trường, 
đặc biệt gây ô nhiễm và suy 
thoái nguồn nước sản xuất 
nông nghiệp. trong hoạt 
động khai thác khoáng sản, 
nước được sử dụng với khối 
lượng lớn cho hầu hết công 
đoạn sản xuất. Quá trình sản 
xuất, tháo khô mỏ, đổ thải... 
đã gây những tác động tiêu 
cực tới nguồn nước sản xuất 
nông nghiệp ở khu vực xung 
quanh khai trường như thay 
đổi địa hình, hệ thống nước 

mặt, điều kiện tàng trữ và 
thoát nước (tác động cơ học) 
làm thay đổi tính chất vật lý, 
thành phần hóa học của nước 
(tác động hóa học). song 
song với những tác động 
cơ học đến nguồn nước nói 
chung và nguồn nước nông 
nghiệp nói riêng, những tác 
động hóa học đối với nguồn 
nước cũng rất đáng kể. sự phá 
vỡ cấu trúc của đất đá chứa 
quặng khi tiến hành đào bới 
và khoan nổ sẽ thúc đẩy các 
quá trình hòa tan, rửa lũa các 
thành phần chứa trong quặng 
và đất đá, quá trình tháo 
khô mỏ, đổ các chất thải vào 
nguồn nước, chất thải rắn, 
bụi thải không được quản lý, 
xử lý chặt chẽ, tham gia vào 
thành phần nước mưa, nước 
chảy tràn cung cấp cho nguồn 
nước tự nhiên... là những tác 
động hóa học làm thay đổi 
tính chất vật lý và thành phần 

 V Ngày 18/9/2015, người dân xã Thanh Hưng, tỉnh Điện Biên 
phát hiện nước trong dòng suối Nậm Khánh chuyển thành màu 
đỏ do ô nhiễm hóa chất 
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hóa học của nguồn nước xung quanh các khu 
mỏ. Mức độ ô nhiễm hóa học các nguồn nước 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm 
thân quặng, thành phần thạch học và độ bền 
vững của đất đá chứa quặng, phương pháp và 
trình độ công nghệ khai thác, chế biến quặng, 
biện pháp quản lý và xử lý chất thải... 

nước ở các mỏ than thường có hàm lượng 
cao ion kim loại nặng, á kim, các hợp chất hữu 
cơ, các nguyên tố phóng xạ... cao hơn so với 
nước mặt và nước biển khu vực đối chứng và 
cao hơn tCVn từ 1-3 lần. đặc biệt là khu vực 
từ Quảng Yên đến Cửa Ông. sự biến đổi chất 
lượng nguồn nước, tải lượng một số chất thải 
trong nước tháo khô các mỏ than.

trong các mỏ thiếc sa khoáng, biểu hiện 
chính của ô nhiễm hóa học là làm đục nước 
bởi bùn - sét lơ lửng, tăng hàm lượng các ion 
sắt và một số khoáng vật nặng. Việc khai thác 
và tuyển quặng vàng phải dùng đến thuốc 
tuyển chứa hg, Cn-... ngoài ra, các nguyên tố 
kim loại nặng cộng sinh như asen, antimoan, 
các loại quặng sunfua có thể rửa, hòa tan vào 
nước. Vì vậy, ô nhiễm hóa học do khai thác 
và tuyển quặng vàng là nguy cơ đáng lo ngại 
đối với nguồn nước sinh hoạt và nước nông 
nghiệp. tại những khu vực này, nước thường 
bị nhiễm bẩn bởi bùn sét và một số kim loại 
nặng và hợp chất độc như Cn, hg, As, Pb... 
mà nguyên nhân chính là do nước thải, chất 
thải rắn không được xử lý đổ bừa bãi ra khai 
trường và khu vực tuyển.

nguyên nhân gây ô nhiễm 
nướC từ hóa Chất

từ thực trạng trên cho thấy, công tác quản 
lý ô nhiễm nước do hóa chất còn nhiều bất cập 
do các nguyên nhân:

 hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước 
về hoạt động hóa chất còn chồng chéo như Bộ 
Công Thương, Bộ tn&Mt, Bộ nn&Ptnt, 
Bộ kh&Cn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
trong khi đó, bộ máy nhân sự quản lý hóa 
chất tại các địa phương còn mỏng, nhiều địa 
phương còn thiếu cán bộ chuyên môn nên 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn lúng 
túng. Việc chấp hành pháp luật của các doanh 
nghiệp hoạt động hóa chất còn chưa tốt do 
nhiều nguyên nhân: sự thiếu hiểu biết pháp 
luật của doanh nghiệp, còn tình trạng doanh 
nghiệp cố tình vi phạm các quy định pháp luật 
về quản lý hóa chất. Bên cạnh đó, công tác 

tuyên truyền văn bản pháp 
luật về hóa chất chưa được 
thực hiện thường xuyên…

kiểm soát ô nhiễm là nội 
dung quan trọng trong quản 
lý nhà nước về BVMt, điều 
này được chứng minh từ kinh 
nghiệm quốc tế và thực tiễn 
quản lý của Việt nam. tuy 
nhiên, đến nay chưa có một 
văn bản quy phạm pháp luật 
nào đưa ra định nghĩa, khái 
niệm, nội dung cũng như quy 
trình của kson môi trường 
nước đầy đủ và thống nhất. 
hơn nữa, công tác kiểm tra, 
phát hiện, theo dõi, xử lý, 
khắc phục các khu vực nước 
bị ô nhiễm do hóa chất, xác 
định thiệt hại về ô nhiễm môi 
trường nước chưa đầy đủ. 
Các quy định về ksonn đối 
với lưu vực sông và biển ven 
bờ đã được quy định nhưng 
đối với các môi trường nước 
khác đang còn thiếu các quy 
định.

Vấn đề quản lý các nguồn 
nước thải từ cơ sở sản xuất, 
kinh doanh còn nhiều bất 
cập. Theo quy định của Luật 
BVMt năm 2014, mọi nguồn 
thải phải xử lý đạt quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi 
trường trước khi xả vào môi 
trường tiếp nhận. tuy nhiên, 
việc xác định môi trường tiếp 
nhận là môi trường xung 
quanh, hệ thống thoát nước, 
thủy lợi đang là vấn đề chồng 
chéo của các quy định hiện 
hành. 

Khuyến nghị một 
Số giải pháp KSonn, 
trong đó Có Vấn 
đề ô nhiễm nướC từ 
hóa Chất nói riêng

Hoàn thiện khung chính 
sách: Xác định các trọng 
tâm ưu tiên trong công tác 
ksonn trên toàn quốc trong 
giai đoạn từ nay tới năm 2020 

để đề xuất Thủ tướng Chính 
phủ những định hướng 
Chiến lược mang tầm quốc 
gia và cho từng địa phương.

Tổ chức triển khai các 
giải pháp đồng bộ để quản lý 
các nguồn thải gây ô nhiễm 
môi trường, tập trung ưu tiên 
kiểm soát các nguồn thải lớn, 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cao: Thống kê, quản 
lý các nguồn thải; tăng cường 
các biện pháp giám sát tại 
nguồn đối với các nguồn thải 
lớn, nguồn thải có nguy cơ 
phát sinh hóa chất độc hại… 
bằng các biện pháp chuyên 
biệt (như quan trắc tự động 
liên tục, kế hoạch kiểm tra 
định kỳ, đột xuất, thiết lập 
đường dây nóng, xây dựng 
cơ chế giám sát dựa vào cộng 
đồng …); Rà soát, đánh giá, 
công bố các công nghệ xử lý 
nước thải, xử lý ô nhiễm môi 
trường nước phù hợp để các 
tổ chức, cá nhân lựa chọn, áp 
dụng.

tổ chức thực hiện các 
biện pháp phù hợp nhằm 
theo dõi diễn biến chất lượng 
môi trường nước các lưu 
vực sông, các lưu vực nước 
kín… tăng cường kiểm soát 
ô nhiễm xuyên biên giới, 
trong đó tập trung quan trắc 
đối với các dòng sông xuyên 
biên giới, môi trường biển; 
Xây dựng kế hoạch, tăng 
cường năng lực nhằm chủ 
động trong phòng ngừa, ứng 
phó, khắc phục hậu quả môi 
trường do sự cố thiên tai và 
nhân tạo gây ra đối với môi 
trường nước.

Nâng cao năng lực thực 
thi công tác KSONN ở cấp 
Trung ương và địa phương: 
Xây dựng cơ chế và nền tảng 
pháp lý, kỹ thuật cho việc tiếp 
nhận - xử lý thông tin về ô 
nhiễm môi trường nước dựa 
vào cộng đồng; Xây dựng đội 
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ngũ “phản ứng nhanh” trong phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất, khắc phục hậu quả ô 
nhiễm môi trường nước do sự cố thiên tai và 
nhân tạo; đẩy mạnh việc áp dụng và chuyển 
giao các tiến bộ khoa học và công nghệ về theo 
dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, khắc phục ô 
nhiễm môi trường nước…

 đối với việc xử lý và phục hồi chất lượng 
nguồn nước cần quy định chi tiết và cụ thể 
về xử lý nguồn thải; Theo dõi, phát hiện khu 
vực ô nhiễm; điều tra, xác định mức độ, 
phạm vi, nguyên nhân gây ô nhiễm; Xác định 
trách nhiệm của đối tượng gây thiệt hại, xử 
lý đền bù thiệt hại; Cải thiện, phục hồi chất 
lượng môi trường nước, phân công và đề xuất 
phương thức thực hiện (công nghệ xử lý); Phát 
hiện, khoanh vùng, cô lập nguồn gây ô nhiễm, 
xác định cụ thể trách nhiệm của UBnD tỉnh/
thành phố thượng nguồn dòng nước phối hợp 
với UBnD các tỉnh vùng hạ nguồn trong điều 
tra, phát hiện xác định nguồn gây ô nhiễm.

Vai trò của các tổ chức xã hội và cộng đồng 
trong KSONN: Quy định cụ thể về chức năng 
giám sát ô nhiễm nước của các cấp quản lý nhà 
nước (Quốc hội; Chính phủ; Các Bộ/ngành và 
chính quyền địa phương; Vai trò các tổ chức 
xã hội, đoàn thể và cộng đồng dân cư; Thúc 
đẩy các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính 
phủ (ngo) trong việc hỗ trợ người dân giám 
sát môi trường nước.

Cơ chế xử phạt và khuyến khích những điển 
hình trong KSONN: người lãnh đạo cơ sở gây 
ô nhiễm phải chịu trách nhiệm đền bù cho tác 
hại gây ô nhiễm của cơ sở mình; khi gây tác 
hại nghiêm trọng, có thể bị quy các tội danh 
hình sự; Cơ chế tài chính khuyến khích các 
doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ksonn.

Công nghệ: Có chính sách hỗ trợ về tri 
thức và tài chính cho các hoạt động ứng dụng 
công nghệ trong xử lý, ksonn, đặc biệt là các 
công nghệ dựa trên vi sinh, phi hóa chất.

Tăng cường công tác truyền thông: truyền 
thông đóng vai trò quan trọng trong giám sát, 
phát hiện ô nhiễm nước, đồng thời nêu gương 
các doanh nghiệp tốt trong ksonn; người 
dân có quyền được tiếp cận các thông tin về ô 
nhiễm nước và chất lượng nước.

Trách nhiệm giải trình của chính quyền và 
doanh nghiệp: Quyền của người dân được biết 
thông tin, được chất vấn chính quyền hoặc 
doanh nghiệp/chủ đầu tư về hiện tượng ô 
nhiễm nguồn nước; Vai trò của Ban Thanh tra 
nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng 
trong ksonnn

xây dựng lộ trìnH Bồi Hoàn  
đa dạng sinH Học tại Việt naM

ngày 30/10/2015, tại hà nội, tổng cục Môi trường 
tổ chức hội thảo tổng kết Dự án “tăng cường hệ 
thống an toàn môi trường quốc gia, lồng ghép cân 

nhắc đa dạng sinh học (đDsh) vào hệ thống an toàn môi 
trường của Việt nam”.

từ tháng 9/2014, ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
đã hỗ trợ tổng cục Môi trường triển khai Dự án “tăng 
cường hệ thống an toàn môi trường quốc gia, lồng ghép 
cân nhắc đDsh vào hệ thống an toàn môi trường của Việt 
nam”. Thông qua Dự án, hệ thống an toàn môi trường quốc 
gia được cải thiện qua việc đánh giá đDsh lồng ghép với 
đánh giá tác động môi trường (đtM), xây dựng hướng 
dẫn kỹ thuật đánh giá tác động đDsh và lộ trình bồi hoàn 
đDsh; tăng cường năng lực của các cơ quan có liên quan 
về đánh giá tác động đDsh. Theo đó, hướng dẫn kỹ thuật 
về đánh giá tác động đDsh trong đtM gồm 6 bước: sàng 
lọc; xác định phạm vi; mô tả hiện trạng nền; dự báo và 
đánh giá tác động; giảm thiểu, quản lý và tăng cường tác 
động đDsh; xây dựng chương trình giám sát và quản lý 
đDsh. hướng dẫn cũng đưa ra một số công cụ, nguồn dữ 
liệu và danh sách một số cơ quan, tổ chức có khả năng thực 
hiện đánh giá tác động đDsh, xây dựng kế hoạch quản lý 
đDsh và giám sát. để xây dựng lộ trình bồi hoàn đDsh 
tại Việt nam, một số nghiên cứu về phương pháp bồi hoàn 
và cơ chế tài chính sẽ được triển khai như phân loại hệ sinh 
thái, lựa chọn các loài chỉ thị, đánh giá điều kiện khu vực 
sống, xác định tiêu chí để đánh giá bồi hoàn…

tại hội thảo, các đại biểu đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ 
để thực hiện các nội dung như tính dễ tổn thương của các 
loài và xây dựng quy định pháp luật cụ thể cho việc bồi 
hoàn đDsh, xây dựng chương trình tăng cường năng lực 
cho các chuyên gia về đDsh, tổ chức các khóa học, chương 
trình đào tạo về đtM và cấp chứng chỉ, đảm bảo có thể 
đánh giá được mọi yếu tố liên quan trong đó có đDsh…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó tổng cục trưởng 
nguyễn thế đồng cho rằng, hướng dẫn kỹ thuật về 
đánh giá tác động đDsh lồng ghép trong quy trình 
đtM là rất quan trọng và hữu ích cho công tác quản 
lý môi trường nói chung và quản lý đDsh nói riêng. 
hướng dẫn sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà đầu tư và 
các nhà tư vấn trong quá trình xây dựng đtM. tổng 
cục Môi trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ của 
ADB và các tổ chức quốc tế để tiếp tục hoàn thiện 
hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá tác động đDsh lồng 
ghép trong quy trình đtM và Dự thảo Lộ trình bồi 
hoàn đDsh thông qua việc xây dựng những mô hình 
thí điểm. 

 nguyên hằng
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Cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Nghị định 
thư Luân Đôn năm 1996 về ngăn chặn ô nhiễm biển  
do nhận chìm chất thải và các chất khác
ThS. phạm thị gấm, Cn.Văn thị hậu 
Vụ Chính sách và Pháp chế
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

đôi nét Về nghị định thư  
Luân đôn 1996

năm 1972, Công ước về ngăn chặn ô 
nhiễm biển do nhận chìm chất thải và các 
chất khác (Công ước Luân đôn 1972) được 
các quốc gia đồng thuận thông qua. Qua đó 
đánh dấu một bước quan trọng về một điều 
ước toàn cầu quy định về việc kiểm soát hoạt 
động nhận chìm chất thải và các chất khác ở 
biển. sau 3 năm được thông qua, Công ước 
đã có hiệu lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng 
cường kiểm soát có hiệu quả các nguồn gây ô 
nhiễm và tiến hành các bước khả khi để ngăn 
chặn ô nhiễm do nhận chìm ở biển. 

tuy nhiên, sau hơn 20 năm thực hiện, 
Công ước đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. 
năm 1996, một phiên họp đặc biệt giữa các 
quốc gia thành viên Công ước do tổ chức 

hàng hải quốc tế (iMo) triệu 
tập đã nhất trí thông qua một 
nghị định thư - nghị định thư 
1996 liên quan tới Công ước 
1972 về ngăn ngừa ô nhiễm 
biển do nhận chìm các chất 
thải và các chất khác (nghị 
định thư Luân đôn 1996). Về 
cơ bản, nghị định thư được 
xây dựng trên tinh thần của 
Công ước 1972, tuy nhiên, nó 
vẫn chứa đựng nhiều điểm 
tiến bộ so với Công ước. 

nghị định thư đã đưa ra 
một danh mục duy nhất các 
chất được xem xét để nhận 
chìm thay vì 2 phụ lục về 
chất cấm, chất được nhận 
chìm với giấy phép đặc biệt 
và các chất khác được nhận 
chìm với giấy phép thông 
thường như trong Công 
ước. Với phương pháp tiếp 
cận ngược này, nghị định 

thư đã kiểm soát tốt hơn về 
loại chất được nhận chìm ở 
biển. 

Bên cạnh đó, nghị định 
thư còn đưa ra một phương 
thức đánh giá tiêu chuẩn các 
chất được và không được 
nhận chìm tại Phụ lục ii, điều 
này làm cho việc áp dụng dễ 
dàng hơn. đây cũng là điểm 
tiến bộ của nghị định thư do 
các quy định của Công ước 
chỉ dừng lại ở việc liệt kê các 
tiêu chí đánh giá cho việc cấp 
phép nhận chìm tại Phụ lục 
iii mà không giải thích được 
tính phù hợp của các tiêu chí 
đó...

Các quy định về hợp tác 
kỹ thuật của nghị định thư 
được đề cao hơn so với Công 
ước. nghị định thư đã trao 
cho các quốc gia thành viên 
thêm những ưu tiên về cho 

 V Việt Nam là một trong những nước tham gia vào nhiều điều ước quốc tế về biển 
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và nhận sự hỗ trợ. Theo yêu cầu, các quốc 
gia thành viên có thể tiếp nhận các tham vấn 
khoa học và kỹ thuật về các hoạt động nhận 
chìm ở biển trong quá trình thực hiện nghị 
định thư.

Một điểm nữa được đánh giá là rất tiến bộ 
so với Công ước chính là việc nghị định thư 
đã đưa ra quy định về thỏa thuận để giải quyết 
các tranh chấp giữa các thành viên, trong khi 
Công ước được sửa đổi vào năm 1978 cũng có 
các quy định tương tự nhưng chưa bao giờ có 
hiệu lực.

như vậy, nghị định thư Luân đôn 1996 
đã sửa chữa toàn diện, cơ bản “Công ước mẹ”. 
Theo nhiều nhận định thì nghị định thư này 
cuối cùng sẽ thay thế Công ước. hiện nay, 
cả Công ước và nghị định thư đều là những 
điều ước quốc tế có hiệu lực và đều đang để 
ngỏ để các quốc gia gia nhập. song vì tính 
ưu việt của nó, iMo khuyến khích các quốc 
gia nên tham gia nghị định thư thay vì Công 
ước.

những Cơ hội Cho Việt nam 
nếu tham gia nghị định thư 
Luân đôn 1996

đây là cơ hội để Việt nam tiếp cận với 
các phiên họp thường niên giữa các quốc gia 
thành viên, cũng như các phiên họp thường 
niên của các Ủy ban khoa học, Ủy ban tuân 
thủ nghị định thư để trao đổi, học hỏi kinh 
nghiệm từ các quốc gia thành viên, các nhà 
khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nhận 
chìm nói riêng và BVMt biển nói chung. tại 
điều 18 của nghị định thư đã quy định rất rõ 
ràng rằng trong mỗi phiên họp đó, các thành 
viên sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện 
nghị định thư và đánh giá hiệu lực của nó 
nhằm tìm ra phương thức hành động thích 
hợp để ngăn chặn, giảm thiểu và nếu có thể 
thì loại bỏ ô nhiễm gây ra bởi nhận chìm ở 
biển. 

Là thành viên của nghị định thư cho 
phép Việt nam tiếp cận với các trang thiết bị, 
phương tiện, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới 
liên quan đến nhận chìm ở biển thông qua 
hoạt động hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, cũng như 
các chương trình nghiên cứu và phát triển do 
iMo triển khai. hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ kỹ 
thuật giữa các quốc gia thành viên luôn là một 
trong những mục tiêu được nghị định thư 
nhấn mạnh. trên cơ sở đó, quan trọng hơn là 
Việt nam có thể tự mình hoặc được trợ giúp 

để thiết lập các chương trình 
quốc gia về BVMt biển khỏi 
hoạt động nhận chìm ở biển. 

Một điểm rất tiến bộ của 
nghị định thư là việc luôn 
luôn chú trọng và cân nhắc 
đến quyền lợi và các điều 
kiện của những nước đang 
phát triển khi muốn tham 
gia hoặc khi đã là thành viên 
của nghị định thư. như vậy, 
đây sẽ là một thuận lợi cho 
Việt nam trên con đường trở 
thành thành viên nghị định 
thư Luân đôn 1996. 

trên cơ sở mong muốn 
tham gia nghị định thư và sự 
đánh giá khả năng tham gia 
của mình, Việt nam có thể 
yêu cầu những hỗ trợ từ iMo 
hoặc từ các quốc gia thành 
viên khác. Thực tế, trong 
những năm qua, iMo đã thực 
hiện việc hỗ trợ và điều đặc 
biệt là những hỗ trợ đó không 
chỉ dành cho các thành viên 
mà dành cho cả những quốc 
gia đang có mong muốn trở 
thành thành viên. 

Môi trường biển của Việt 
nam đang được cải thiện. 
Quản lý hoạt động nhận chìm 
ở biển trong bối cảnh nỗ lực 
cùng với cộng đồng quốc tế 
sẽ là phương thức hiệu quả 
để cải thiện hiện trạng môi 
trường biển của Việt nam. 
đây có thể nói là lợi ích được 
mong chờ nhất và cũng là kết 
quả trực tiếp từ việc trở thành 
thành viên nghị định thư. 
khi là thành viên, Việt nam 
phải kiểm soát chặt chẽ việc 
nhận chìm ở biển, việc tuân 
thủ nghị định thư bằng cách 
thiết lập hệ thống các cơ quan 
quản lý, cơ quan kiểm tra, 
giám sát, các quy định, quy 
trình, tiêu chuẩn kiểm soát 
hoạt động nhận chìm và các 
chất nhận chìm.

Việc tham gia nghị định 
thư sẽ là cơ hội tốt để nâng 

cao vị thế dân tộc Việt nam. 
trong khu vực đông nam Á, 
Việt nam là một trong những 
nước tham gia vào nhiều điều 
ước quốc tế về biển nói chung 
và các điều ước quốc tế về 
BVMt biển nói riêng. đối 
với nghị định thư 1996, “hợp 
tác” là một trong những cụm 
từ được sử dụng nhiều nhất, 
do đó, có thể thấy, nghị định 
thư đã rất đề cao xu hướng 
này. Vấn đề hợp tác được 
nhấn mạnh trên cả hai bình 
diện: toàn cầu (điều 17 nghị 
định thư) và khu vực (điều 
12 nghị định thư). hợp tác 
khu vực là khi tham gia nghị 
định thư, Việt nam sẽ tăng 
cường hợp tác với các quốc 
gia thành viên trong cùng 
một khu vực địa lý với một 
mục tiêu và lợi ích chung đó 
là BVMt biển thông qua các 
cam kết, thỏa thuận khu vực 
để hiện thực hóa những nội 
dung của nghị định thư về 
ngăn chặn, giảm thiểu và khi 
có thể sẽ loại bỏ ô nhiễm gây 
ra bởi nhận chìm và thiêu hủy 
ở biển chất thải và các chất 
khác. Bên cạnh đó, thông qua 
các thỏa thuận khu vực, Việt 
nam còn có thể tìm kiếm sự 
hợp tác với các thành viên 
của các công ước liên quan 
khác. Còn với xu hướng hợp 
tác quốc tế, đây sẽ là cách để 
chúng ta tăng cường hơn nữa 
các mục tiêu của nghị định 
thư thông qua sự hợp tác với 
các tổ chức quốc tế có thẩm 
quyền, qua đó, góp phần tạo 
thêm vị thế và niềm tin tưởng 
của bạn bè quốc tế đối với 
Việt nam. từ đó, tạo ra thế 
mạnh để thu hút đầu tư, mở 
rộng hợp tác quốc tế nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội, 
cải thiện dân sinh, thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững 
mà đảng và nhà nước đã đặt 
ra.
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những tháCh thứC Khi Việt 
nam tham gia nghị định thư 
Luân đôn 1996

Thực tế đây không phải là điều ước quốc 
tế đầu tiên mà Việt nam tham gia, đây cũng 
không phải là lần đầu Việt nam phải tính toán 
các chi phí tham gia một điều ước. song với 
một quốc gia đang phát triển như Việt nam 
thì những chi phí đó cũng cần phải xem xét. 
Chi phí thành viên của nghị định thư là rất 
khác nhau và phụ thuộc hoàn toàn vào mức 
độ các hoạt động nhận chìm. Chi phí này 
không phải là lệ phí thành viên mà là các chi 
phí mỗi thành viên sẽ đóng góp cho iMo vào 
ngân quỹ của Cơ quan thư ký Công ước và 
nghị định thư Luân đôn. Quỹ này sẽ được 
dùng vào những mục đích xoay quanh việc 
tham gia, thực hiện và tuân thủ nghị định thư.

Mặc dù, nếu Việt nam muốn trở thành 
thành viên của nghị định thư thì có thể yêu 
cầu trợ giúp từ iMo và các quốc gia thành 
viên khác song những trợ giúp này không thể 
và không phải là tất cả để thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ theo quy định của nghị định thư.

Xét về nhân lực, hiện tại Việt nam đang 
yếu và thiếu các chuyên gia về lĩnh vực này. 
Thực tế, iMo và các quốc gia khác có thể trợ 
giúp Việt nam đào tạo nhân lực nhưng đây 
chỉ là trợ giúp chứ không thể làm thay. Muốn 
có nguồn nhân lực mạnh về chuyên môn, dồi 
dào về số lượng thì chúng ta phải chủ động 
tìm kiếm các phương án đào tạo trên cơ sở 
những trợ giúp này. đây cũng là khó khăn sẽ 
xảy ra đối với các vấn đề về khoa học, kỹ thuật 
cũng như các điều kiện về tài chính, trang 
thiết bị cần thiết liên quan để thực hiện việc 
cấp phép và quản lý các hoạt động nhận chìm 
ở biển phù hợp với yêu cầu của nghị định thư. 
không những thế, đối với hệ thống pháp luật 
liên quan đến BVMt biển khỏi nhận chìm ở 
biển cũng cần sự đánh giá cẩn trọng về mức 
độ tương thích giữa các quy định của Việt 
nam với các quy định của nghị định thư để 
có sự thay đổi cần thiết.

Một rào cản khác đối với Việt nam phát 
sinh từ các nguyên tắc, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của thành viên nghị định thư.

tại điều 3(1) của nghị định thư đã quy 
định: “trong khi thực hiện nghị định thư này, 
các quốc gia thành viên phải áp dụng theo 
phương pháp tiếp cận mang tính phòng ngừa 
để BVMt khỏi nhận chìm chất thải và các 
chất khác, các biện pháp có tính phòng ngừa 

phải được thực hiện ngay khi 
thích hợp nếu có lý do để 
tin rằng chất thải và các chất 
khác đó một khi được đưa 
vào môi trường biển chắc 
chắn sẽ gây nguy hại dù cho 
không có bằng chứng chứng 
minh cho mối quan hệ nhân 
quả giữa việc đưa chất thải 
vào đại dương và hậu quả của 
nó”. Với phương pháp tiếp 
cận này của nghị định thư 
có khả năng sẽ gây lúng túng 
cho Việt nam khi triển khai 
thực hiện, bởi theo cách tiếp 
cận truyền thống của chúng 
ta thì hành vi, hậu quả và mối 
quan hệ nhân quả giữa hành 
vi và hậu quả luôn là những 
yêu cầu bắt buộc trong một 
vụ việc. trong tư tưởng lập 
pháp của Việt nam, không 
thiếu những quy định mang 
tính dự phòng song mối 
quan hệ nhân quả này chắc 
chắn phải được chứng minh.

Về trách nhiệm của quốc 
gia thành viên, điều 15 nghị 
định thư quy định: “Căn 
cứ theo các nguyên tắc của 
luật quốc tế liên quan đến 
trách nhiệm quốc gia đối 
với những thiệt hại về môi 
trường của các quốc gia và 
vùng lãnh thổ khác, các quốc 
gia thành viên cam kết triển 
khai những thủ tục liên quan 
đến trách nhiệm phát sinh từ 
hoạt động nhận chìm hoặc 
thiêu hủy ở biển chất thải 
và các chất khác”. Theo đó, 
một khi trở thành thành viên 
của nghị định thư, chúng ta 
không những phải tuân thủ 
các nghĩa vụ chung quy định 
tại điều 3 mà còn phải chịu 
trách nhiệm với các quốc 
gia và vùng lãnh thổ khác về 
những thiệt hại môi trường 
do nhận chìm và thiêu hủy ở 
biển. như vậy, trong trường 
hợp phát sinh thiệt hại môi 
trường cho các quốc gia và 

vùng lãnh thổ khác từ hoạt 
động nhận chìm tại Việt 
nam thì chúng ta theo đúng 
cam kết tại điều 15 này sẽ trở 
thành “người gây ô nhiễm” và 
buộc phải chịu trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại.

Kết Luận
Cho đến nay, Việt nam 

đã tham gia tổng cộng 20 
điều ước do iMo chủ trì 
xây dựng, chủ yếu trong đó 
đều chỉ liên quan đến phòng 
chống ô nhiễm biển do dầu, 
còn đối với điều ước quốc 
tế về nhận chìm ở biển, Việt 
nam chưa là thành viên. 
Biển và đại dương vốn là 
môi trường liên thông, vấn 
đề ô nhiễm môi trường biển 
mà cụ thể là ô nhiễm do 
nhận chìm chất thải và các 
chất khác không phải là vấn 
đề của riêng một quốc gia 
nào. Việc BVMt biển khỏi 
nhận chìm ngoài nỗ lực của 
mỗi quốc gia thì cần phải có 
sự chung tay và chung sức 
của tất cả các quốc gia trên 
thế giới. như vậy, trở thành 
thành viên của nghị định 
thư này sẽ là cơ hội để Việt 
nam tham gia cùng với cộng 
đồng thế giới thực hiện một 
thỏa thuận toàn cầu về kiểm 
soát các nguồn gây ô nhiễm 
biển. Mặc dù sẽ phải đối mặt 
với một số khó khăn, thách 
thức song đối với việc môi 
trường biển Việt nam đang 
bị ô nhiễm nghiêm trọng 
thì bên cạnh hệ thống pháp 
luật trong nước, thỏa thuận 
toàn cầu này chính là cách 
tốt nhất cho Việt nam trong 
việc tìm kiếm những giải 
pháp môi trường hiệu quả 
để phòng ngừa, ngăn chặn 
và giải quyết tình trạng ô 
nhiễm biển do nhận chìm 
và sử dụng bền vững đại 
dươngn
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QUYỀN AN SINH XÃ HỘI CẦN GẮN BÓ CHẶT CHẼ  
VỚI NGHĨA VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Vũ ngọC Lân

ngay từ những ngày đầu tiên là công 
dân một nước tự do, độc lập, tất cả 
mọi người dân Việt nam đã được 

hưởng quyền của một con người theo đúng 
nghĩa của nó. điều này đã được thể hiện và 
bảo đảm bằng hiến pháp, pháp luật. hiến 
pháp đầu tiên của nước Việt nam Dân chủ 
Cộng hòa đã khẳng định nhiều quyền cơ bản 
của tất cả mọi công dân sống trên đất nước 
Việt nam. Theo đó, Chương ii quy định các 
quyền tự do dân chủ của công dân trong các 
lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội và tự do 
cá nhân. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, 
quyền bình đẳng của mọi công dân trước 
pháp luật được ghi nhận trong đạo luật của 
nhà nước (điều 7). hiến pháp quy định phụ 
nữ được ngang quyền với nam giới về mọi 
phương diện. 

nội dung tiến bộ, dân chủ và nhân đạo 
của hiến pháp 1946 còn được thể hiện ở 
những quy định về các quyền cơ bản của 
công dân như quyền tham gia chính quyền và 
công cuộc kiến quốc (điều 7), quyền bầu cử 
và ứng cử (điều 18), quyền bãi miễn các đại 
biểu mình đã bầu ra (điều 20), quyền phúc 
quyết về hiến pháp và những việc quan hệ 
đến vận mệnh quốc gia (điều 21), quyền tư 
hữu tài sản (điều 12), quyền học tập (điều 
15), quyền tự do ngôn luận, tự do tổ chức và 
hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi 
lại trong nước và ra nước ngoài (điều 10), 

quyền bất khả xâm phạm về 
nhà ở và thư tín (điều 11), 
quyền được nhà nước ưu 
tiên chăm sóc giúp đỡ của 
công dân thuộc dân tộc thiểu 
số (điều 8), của công dân già 
cả, tàn tật, trẻ em (điều 14), 
của giới cần lao trí thức và 
chân tay (điều 13).

Các bản hiến pháp 1959, 
1980, 1992 đã bổ sung, cụ 
thể hóa các quyền của công 
dân, phù hợp với tình hình, 
điều kiện, hoàn cảnh của đất 
nước trong từng giai đoạn. 
đặc biệt, hiến pháp 2013 đã 
bổ sung, sửa đổi nhiều quyền 
của công dân Việt nam. 
Chương ii của hiến pháp 
2013 có 36 điều (từ điều 14 
đến điều 49) quy định về 
quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công 
dân thì có tới 30 điều quy 
định về quyền con người. 
Lần đầu tiên, hiến pháp 
nước ta quy định quyền an 
sinh xã hội (AsXh). Cụ thể 
điều 34 hiến pháp 2013 quy 
định: “Công dân có quyền 
được bảo đảm an sinh xã 

hội”. trong Dự thảo Báo cáo 
chính trị trình đại hội Xii, 
đảng ta tiếp tục khẳng định 
và có cả một phần về “Bảo 
đảm an sinh xã hội”. 

AsXh là một khái niệm 
mới được dùng trong một 
số văn kiện của đảng ta thời 
gian gần đây. không phải ai 
cũng có thể hiểu một cách 
đầy đủ, cặn kẽ nội hàm của 
khái niệm này. Thế nhưng 
khi nó đã được đưa vào nghị 
quyết của đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước thì 
cần phải làm cho mọi người, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, hiểu 
để giải thích, vận động người 
dân. hiện nay, trong xã hội, 
không ít người hiểu AsXh 
là những gì thuộc phạm trù 
bảo đảm xã hội ổn định, 
cuộc sống vật chất, tinh thần, 
các thiết chế xã hội, văn hóa, 
chăm sóc sức khỏe... cho 
người dân được bảo đảm. 
Cũng có không ít người cho 
rằng AsXh không mấy liên 
quan trực tiếp đến vấn đề 
BVMt. nhưng thật ra không 
phải hoàn toàn như vậy.

 V Môi trường tự nhiên làm nền tảng cho cuộc sống của con người
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nghị quyết số 21-nQ/tW ngày 
22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa 
Xi) “Về tăng cường sự lãnh đạo của 
đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội 
(BhXh), bảo hiểm y tế (BhYt) giai 
đoạn 2012-2020” đã giải thích, chỉ ra 
một số nội hàm cơ bản của khái niệm 
AsXh. Theo đó, ở nước ta, với đặc 
trưng của chế độ chính trị, yếu tố lịch 
sử, địa lý và điều kiện kinh tế-xã hội 
cho nên cấu trúc của hệ thống AsXh 
bao gồm 3 trụ cột: BhXh (bao gồm cả 
BhYt, bảo hiểm thất nghiệp (Bhtn); 
Ưu đãi xã hội; Bảo trợ xã hội (bao gồm 
trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội). Ba trụ 
cột này nhằm thực hiện 3 chức năng cơ 
bản của hệ thống AsXh: phòng ngừa 
rủi ro; giảm thiểu rủi ro và khắc phục 
rủi ro (hiện nay rủi ro lớn nhất đối với 
nước ta là tác động của biến đổi khí hậu 
(Bđkh). 

nghị quyết của Bộ Chính trị cũng 
lưu ý cần phân biệt các yếu tố ảnh 
hưởng đến AsXh. đó là quá trình toàn 
cầu hóa, vấn đề thất nghiệp và nghèo 
đói, ô nhiễm môi trường, Bđkh, dịch 
bệnh, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, 
tham nhũng, chiến tranh, khủng bố, bất 
bình đẳng xã hội... như vậy, có thể nói 
AsXh liên quan mật thiết đến nhiều 
yếu tố, trong đó có vấn đề BVMt, hạn 
chế, ngăn chặn tác hại của Bđkh. Do 
vậy, xã hội muốn bảo đảm quyền con 
người về quyền được bảo đảm AsXh 
thì một trong những vấn đề rất cơ bản, 
cấp thiết đối với toàn xã hội, với mỗi 
địa phương, gia đình và từng cá nhân 
trong xã hội là phải thực hiện trách 
nhiệm, cao hơn là nghĩa vụ BVMt.

tại điều 43 hiến pháp 2013 đã 
quy định rõ “Mọi người có quyền được 
sống trong môi trường trong lành và 
có nghĩa vụ BVMt”. trong Dự thảo 
Báo cáo chính trị trình đại hội Xii của 
đảng, sau phần “Viii-Quản lý phát 
triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội” là phần “iX-tăng cường 
quản lý tài nguyên; BVMt; chú trọng 
phòng, chống thiên tai, ứng phó với 
Bđkh”. Thế nhưng, trong nội dung 
của phần iX chưa thấy đề cập đến vấn 
đề nghĩa vụ của người dân đối với công 
tác BVMt. như vậy, sẽ không nhất 

quán như trong hiến pháp 
2013 đồng thời quyền được 
bảo đảm AsXh chưa đi liền 
với nghĩa vụ BVMt của công 
dân. trong khi đó, “việc ứng 
phó với Bđkh còn bị động, 
lúng túng; thiên tai ngày 
càng bất thường, gây nhiều 
thiệt hại về người và tài sản”. 
đối chiếu với phần “Vii-
Phát triển văn hóa, xây dựng 
con người” trong Dự thảo 
Báo cáo chính trị, cũng chưa 
thấy ý nào nói đến vấn đề xây 
dựng văn hóa môi trường, 
hay đạo đức môi trường, tức 
là con người sống thân thiện 
với môi trường và có nghĩa 
vụ, trách nhiệm BVMt sống 
xung quanh. trong khi đó 
môi trường xã hội, đạo đức 
xã hội, mối quan hệ xã hội 
xuống cấp, các giá trị xã hội 
bị đảo lộn cũng đã, đang và 
sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên 
thiên nhiên, đến môi trường 
sống của chúng ta.

như chúng ta đều biết, 
con người và môi trường có 
mối quan hệ chặt chẽ. Con 
người sống trong môi trường 
nào thì chịu sự tác động qua 
lại của môi trường đó. trong 
mối quan hệ với môi trường 
tự nhiên, con người lựa chọn 
tạo dựng môi trường sống 
của mình từ môi trường tự 
nhiên, tận dụng khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, các yếu 
tố môi trường nhằm phục 
vụ cuộc sống của mình. Môi 
trường tự nhiên quy định 
cách thức tồn tại và phát 
triển của con người. trong 
mối quan hệ tương tác, môi 
trường tự nhiên làm nền 
tảng cho cuộc sống của con 
người. nếu con người biết 
giới hạn để vừa sử dụng 
vừa BVMt tự nhiên thì mối 
quan hệ ngày càng bền chặt 
và tồn tại lâu dài. ngược lại, 
môi trường tự nhiên bị tàn 

phá nếu con người không có 
biện pháp cụ thể để bảo vệ. 
trong mối quan hệ với môi 
trường xã hội, con người là 
nhân tố trung tâm, tham gia 
và chi phối môi trường xã 
hội. ngược lại, môi trường xã 
hội là nền tảng căn bản trong 
sự phát triển nhân cách con 
người. Môi trường xã hội 
tốt, con người sống sẽ hòa 
nhập vào môi trường, được 
hưởng đầy đủ các giá trị do 
môi trường xã hội mang lại. 
Môi trường xã hội không tốt 
là sự suy thoái về đạo đức, lối 
sống, sự tiêm nhiễm văn hóa 
ngoại lai, các tệ nạn xã hội, 
tội phạm và các biểu hiện 
lệch lạc khác. để bảo đảm 
cho sự phát triển bền vững, 
đòi hỏi phải duy trì mối quan 
hệ thân thiện giữa con người 
và môi trường, ngăn chặn 
những tác động tiêu cực của 
con người tới môi trường tự 
nhiên và xã hội. 

từ một số lý do nêu trên, 
xin kiến nghị, trong Báo 
cáo chính trị trình đại hội 
Xii của đảng, cần bổ sung 
những nội dung liên quan 
đến vấn đề BVMt, trong đó 
quán xuyến, thẩm thấu và 
thống nhất với các nội dung 
xây dựng văn hóa, xây dựng 
con người và nhất là đề cao 
nghĩa vụ BVMt trong phần 
có nội dung quyền được bảo 
đảm AsXh. Quyền của công 
dân bao giờ cũng phải đi liền 
với nghĩa vụ công dân. Ở đây, 
nếu mỗi người dân không có 
nghĩa vụ, trách nhiệm BVMt 
thì quyền AsXh sẽ không 
bao giờ được trọn vẹn, đầy 
đủ. khi thiên tai, thảm họa 
do Bđkh gây nên thì không 
còn gì để con người đòi hỏi 
được hưởng cái quyền mà 
thiên nhiên đã ban tặng mà 
không biết gìn giữ, quý trọng 
và nâng niu!n
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Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong 
thực thi công ước về bảo tồn các loài động, thực vật 
hoang dã

9 Xin bà cho biết,một số thành tựu nổi bật Cơ 
quan quản lý CITES Việt Nam đạt được trong 
quá trình thực thi quản lý đối với việc bảo tồn 
các loài hoang dã tại Việt Nam?

Bà hà Thị tuyết nga: kể từ khi gia nhập 
và trở thành thành viên CitEs từ năm 1994 
đến nay, Cơ quan quản lý CitEs Việt nam đã 
đạt được một số thành tựu nổi bật trong quá 
trình thực thi CitEs như sau: trước hết là xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp 
luật về kiểm soát buôn bán động vật hoang dã 
gồm Luật và các văn bản dưới Luật phù hợp với 
các quy định của quốc tế, đặc biệt là các quy 
định của CitEs hỗ trợ tích cực trong việc thực 
thi CitEs ở Việt nam như Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng (năm 2004), Luật đa dạng sinh học 
(năm 2008), nghị định số 32/2006/nđ-CP 
ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực 
vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm… ngoài 
ra, Chính phủ Việt nam thông qua nhiều chính 
sách khuyến khích người dân, các tổ chức, 
doanh nghiệp đầu tư, tham gia đầu tư và đẩy 
mạnh hoạt động gây nuôi sinh sản và trồng cấy 
nhân tạo, coi đó là một biện pháp bảo tồn thiết 
thực và thực thi CitEs hiệu quả. hiện cả nước 
có trên 8.000 cơ sở gây nuôi loài hoang dã với 
70 loài, trong đó có 9 trại cá sấu nước ngọt đã 
đăng ký CitEs, tạo nhiều nguồn nguyên liệu 
và sản phẩm xuất khẩu (cá sấu nước ngọt, trăn, 

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp 
tác về tăng cường thực thi Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) giữa Cơ 
quan Quản lý CITES Việt Nam và Cơ quan Quản lý CITES 
Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự nỗ lực của 
hai quốc gia trong việc hợp tác song phương nhằm thực 
thi CITES, đặc biệt là thắt chặt kiểm soát buôn bán động, 
thực vật hoang dã tại biên giới, tăng cường chia sẻ, trao 
đổi thông tin về các hoạt động buôn bán trái phép hoang 
dã… hướng tới bảo tồn các loài hoang dã quý hiếm của hai 
nước, cũng như tiến đến một nhận thức và tầm nhìn chung 
về thực thi CITES tại khu vực và quốc tế, từ đó nỗ lực cùng 
cộng đồng quốc tế trong vấn đề bảo vệ động vật hoang dã. 
Tạp chí Môi trường đã có buổi phỏng vấn bà Hà Thị Tuyết 
Nga,Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam.

khỉ đuôi dài…) đáp ứng nhu 
cầu sử dụng trong nước, tạo 
công ăn việc làm và thu nhập 
ổn định cho người dân. tính 
từ năm 2005 đến nay, giá trị 
kim ngạch xuất khẩu, nhập 
khẩu các loài hoang dã có 
nguồn gốc gây nuôi đạt trên 
11 triệu UsD, trong đó xuất 
khẩu chiếm hơn 85%. 

đặc biệt, công tác tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức 
về CitEs và thực thi CitEs 
ở Việt nam được đẩy mạnh. 
Các cơ quan thực thi pháp 
luật ở Việt nam thường xuyên 
được tập huấn nâng cao nhận 
thức về các quy định của 
CitEs và nhận dạng các loài 
thường bị buôn bán. ngoài ra, 
với các chiến dịch bảo vệ loài 
hoang dã và cuộc thi tìm hiểu 
về các loài hoang dã tổ chức 
tại các tỉnh, thành phố trong 
cả nước, vai trò của các loài 
hoang dã trong tự nhiên được 
cộng đồng xã hội nhận thức 
rõ, nhiều bộ phận dân cư đã 
bắt đầu nói “không” với sản 

phẩm có nguồn gốc từ động 
vật hoang dã, giúp cho nhu 
cầu sử dụng các loài hoang dã 
giảm đi rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc tăng 
cường hợp tác các hoạt động 
thực thi CitEs giữa Việt nam 
và các nước châu Á và quốc 
tế luôn được chú trọng. Việt 
nam không những tham gia 
tích cực vào các chương trình 
hợp tác sẵn có, mà còn chủ 
động xây dựng và phát triển 
các sáng kiến, cơ chế hợp tác 
mới thông qua việc tham gia 
Công ước CitEs, Công ước 
đa dạng sinh học, Công ước 
Ramsar. sự chủ động, tích cực 
trong hợp tác thực thi CitEs 
của Việt nam được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao, hạn chế 
tối đa những lệnh cấm vận 
thương mại và những thiệt hại 
kinh tế, nâng cao vai trò và vị 
thế của Việt nam trong thực 
thi CitEs không chỉ trong 
khối AsEAn và khu vực châu 
Á; góp phần quảng bá hình 
ảnh Việt nam trong nhận 

 V Bà Hà Thị Tuyết Nga - Giám đốc  
cơ quan quản lý CITES Việt Nam
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thức của cộng đồng quốc tế về một quốc gia 
năng động trong phát triển kinh tế và nỗ lực 
trong bảo vệ động vật hoang dã. 
9Cơ quan quản lý CITES Việt Nam gặp phải 
những khó khăn và thách thức nào trong quá 
trình thực thi quản lý đối với việc bảo tồn các 
loài hoang dã tại Việt Nam, thưa bà?

Bà hà Thị tuyết nga: trong bối cảnh 
mới, khi kinh tế thế giới và biến đổi khí hậu 
tác động không ngừng đến nhiều ngành, nhiều 
lĩnh vực, thực thi CitEs trên phạm vi toàn cầu 
nói chung và thực thi CitEs ở Việt nam đang 
đứng trước nhiều thách thức. Một số loài sẽ 
đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hoặc chỉ tồn 
tại ở một vài nơi với mức độ cực kỳ nguy cấp 
nếu không được bảo vệ, bảo tồn hữu hiệu. Các 
hệ sinh thái, sinh cảnh cần thiết cho các loài 
di cư, hoặc các loài nguy cấp có phân bố hẹp, 
các loài đặc hữu sẽ bị biến mất hoặc thu hẹp. 
đồng hành là sự xuất hiện ngày càng nhiều các 
loài ngoại lai và ngoại lai xâm hại. hơn thế nữa, 
với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, đặc biệt 
là sự phát triển của các giao dịch thương mại 
điện tử, buôn bán bất hợp pháp sẽ tiếp tục là 
mối đe dọa dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng các 
loài hoang dã.Theo ước tính, giá trị của các 
hoạt động buôn bán trái phép các loài hoang dã 
đạt tới gần 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Buôn bán 
trái phép động vật hoang dã không chỉ làm ảnh 
hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, sự sinh 
tồn của các loài trong tự nhiên mà còn tước 

đi sinh kế hợp pháp của cộng 
đồng địa phương, người dân 
bản địa, đặc biệt, ảnh hưởng 
đến hiệu quả quản trị của các 
Chính phủ.

Việc tham gia tổ chức 
Thương mại thế giới (Wto) 
và đặc biệt là hiệp định đối 
tác kinh tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (tPP) cũng 
là những thách thức song 
hành đặt ra cho quá trình thực 
thi CitEs ở Việt nam. Vấn 
đề BVMt (trong đó có bảo 
vệ động vật hoang dã) luôn 
là vấn đề thời sự của quốc gia 
và điều quan trọng là chúng 
ta phải giữ vững và tuân thủ 
đường lối lãnh đạo của đảng 
và Chính phủ, vận dụng có 
nguyên tắc các quy định của 
luật pháp quốc tế hài hòa với 
luật pháp quốc gia để thực thi 
CitEs hiệu quả hơn. 
9Việc hợp tác song phương 
giữa hai Cơ quan Quản lý 
CITES Trung Quốc và Việt 
Nam mang lại lợi ích và cơ 
hội gì cho Việt Nam trong việc 

bảo tồn và quản lý các loài 
động, thực vật hoang dã, thưa 
bà?

Bà hà Thị tuyết nga: sự 
hợp tác song phương giữa hai 
quốc gia có vai trò quan trọng 
trong công tác quản lý, kiểm 
soát đường biên giới chung, 
đảm bảo cho sự tồn tại và phát 
triển của động vật hoang dã và 
cho an ninh quốc phòng của 
mỗi quốc gia. 

Là cơ quan thực hiện 
nhiệm vụ của nước thành 
viên CitEs, Cơ quan quản lý 
CitEs Việt nam cho rằng, lợi 
ích và cơ hội từ hợp tác song 
phương về thực thi CitEs 
giữa Việt nam và trung Quốc 
được chia đều cho Cơ quan 
quản lý CitEs của hai quốc gia 
giúp phát huy thế mạnh, hạn 
chế những khó khăn, thách 
thức. đối với Việt nam, việc 
học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, 
xử lý thông tin cũng như đào 
tạo, nâng cao năng lực của đội 
ngũ cán bộ làm công tác thực 
thi CitEs là lợi ích tiên quyết. 

hoạt động hợp tác chính 
thức đầu tiên giữa hai nước 
trong lĩnh vực thực thi CitEs 
đánh dấu một sự chuyển biến 
tích cực, hiệu quả trong quan 
hệ hợp tác toàn diện, là sự cụ 
thể hóa các cam kết của lãnh 
đạo đảng và nhà nước của hai 
quốc gia. đây là tiền đề để Cơ 
quan quản lý CitEs Việt nam 
tiếp tục vai trò tiên phong 
trong điều phối các hoạt động 
thực thi CitEs tại Việt nam, 
góp phần cụ thể hóa các cam 
kết chính trị mà Việt nam 
là thành viên như tuyên bố 
Luân đôn, tuyên bố kasane... 
trong tương lai, hoạt động 
hợp tác quan trọng giữa Việt 
nam và trung Quốc nhằm 
thúc đẩy việc chia sẻ thông 
tin, tăng cường năng lực, cung 

 V Toàn cảnh Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác về tăng cường thực thi CITES giữa 
Việt Nam - Trung Quốc

(Xem tiếp trang 41)



34 Số 11/2015

tRAo đỔi - DiỄn đÀn

cAM kết Môi trường trong tPP: 

Những vấn đề mới và các cơ hội,  
thách thức đối với Việt Nam
ThS. trần hoàn
Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương

hiệp định tPP là hiệp định thương 
mại tự do đa phương đầu tiên đưa các 
nội dung về môi trường thành một 

chương trong các cam kết. điều này một lần 
nữa khẳng định vị trí của môi trường như một 
nhân tố quan trọng trong các hoạt động thương 
mại và những đóng góp của thương mại đối 
với phát triển bền vững. nội dung của các cam 
kết gồm: hướng tới việc thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn 
nhau giữa các chính sách thương mại với môi 
trường; Ủng hộ các quốc gia có biện pháp phù 
hợp thúc đẩy các hoạt động BVMt, hạn chế cạn 
kiệt các tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh tự 
do hóa thương mại đối với các hàng hóa và dịch 
vụ góp phần hỗ trợ chuyển dịch sang nền kinh 
tế xanh và nền kinh tế các bon thấp.

hiệp định tPP gồm 30 Chương, trong đó 
Chương 20 về môi trường bao gồm 23 điều, 
chia làm 4 nội dung chính: nhóm điều khoản 
chung liên quan đến các định nghĩa, mục tiêu 
và các tuyên bố chung của hiệp định, gồm 3 
điều (1,2 và 3). nhóm điều khoản liên quan đến 
các quy định về tính minh bạch và sự tham gia 

của công chúng, gồm 3 điều 
(7, 8 và 9). nhóm điều khoản 
liên quan đến các hoạt động 
tổ chức bộ máy, các cơ quan 
chịu trách nhiệm và cơ chế 
phối hợp thực hiện, giải quyết 
các tranh chấp, khiếu nại, làm 
sáng tỏ các vấn đề có liên quan 
giữa các bên tham gia, gồm 6 
điều (12, 19, 20, 21, 22 và 23). 
nhóm quan trọng nhất bao 
gồm các điều khoản riêng về 
các vấn đề môi trường, với 11 
điều khoản: hàng hóa và dịch 
vụ môi trường; Các hiệp định 
môi trường đa phương; Bảo 
vệ tầng ô zôn; BVMt biển 
từ ô nhiễm do vận tải biển; 
Thương mại và đa dạng sinh 
học; Thương mại và bảo tồn 
(động thực vật hoang dã); Các 
loài ngoại lai xâm lấn; Chuyển 
đổi sang nền kinh tế các bon 

thấp và tự cường; ngành thủy 
sản đánh bắt cá trên biển; Các 
cơ chế tự nguyện để thúc đẩy 
thực thi môi trường và hợp 
tác trách nhiệm xã hội.

những Vấn đề mới 
trong Cam Kết 
thương mại đa 
phương

Có 4 vấn đề mới nổi bật 
lần đầu tiên chính thức được 
đưa vào trong các cam kết 
thương mại đa phương, gồm: 
Các cam kết về hàng hóa và 
dịch vụ môi trường; Các cam 
kết về chuyển đổi sang nền 
kinh tế các bon thấp; Các vấn 
đề liên quan đến ô nhiễm đại 
dương và suy giảm nguồn tài 
nguyên thủy sản trên biển do 
hoạt động đánh bắt cá; Thành 
lập Ủy ban Môi trường, điểm 

 V Hiệp định TPP thúc đẩy hợp tác về năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo
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liên lạc quốc gia và cơ chế giải quyết các vấn đề 
thương mại - môi trường giữa các quốc gia.

CáC nội dung Cam Kết
đúng như tinh thần của các nội dung môi 

trường trong các hiệp định tự do hóa thương 
mại, đó là sẽ chưa có các cam kết cụ thể bằng 
các con số cắt giảm thuế quan, bằng số năm mở 
cửa thị trường và tham gia. nội dung các cam 
kết mới chỉ ra các vấn đề và kêu gọi các quốc gia 
cùng hợp tác để cùng giải quyết. 

nội dung của các điều khoản về môi trường 
chia thành 2 nhóm: Thứ nhất, gồm các hàng 
hóa, dịch vụ có hỗ trợ, đóng góp cho việc thực 
hiện tăng trưởng xanh và nền kinh tế các bon 
thấp, được quy định tại điều 15, điều 18 với các 
chủ trương về giảm thuế, rào cản thương mại, 
hợp tác thông qua các dự án song phương và đa 
phương, thúc đẩy đầu tư giữa các bên. Chưa có 
các cam kết sâu hơn về cắt giảm thuế hay các 
cam kết khác. Thứ hai, bao gồm các nội dung 
về hạn chế ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên do các 
hoạt động thương mại. nhóm này tập trung 
vào đa dạng sinh học, bảo tồn, cơ chế thực thi 
môi trường tự nguyện, bảo vệ tầng ô zôn, sinh 
vật ngoại lai. nội dung chủ yếu là kêu gọi hợp 
tác bảo vệ, hạn chế, đặc biệt là ngăn cấm các 
hoạt động thương mại đối với các hoạt động 
này.

những nội dung chưa đạt được kỳ vọng
Các cam kết về hàng hóa và dịch vụ môi 

trường (Egs) vẫn tiếp tục dừng lại ở các tuyên 
bố chung, chưa tạo ra bước đột phá nào so với 
các cam kết trước đây. Mặc dù đã được đưa vào 
trong các cam kết, tuy nhiên nội dung của các 
cam kết chưa thực sự có nhiều thay đổi, mới chỉ 
dừng lại ở các tuyên bố chung về giảm thuế và 
hạn chế các rào cản phi thuế nhằm tạo thuận 
lợi cho thương mại và đầu tư đối với Egs mà 
chưa có những cam kết sâu hơn về cắt giảm 
thuế, cũng như chỉ ra danh mục các hàng hóa 
và dịch vụ môi trường cho thực hiện các cam 
kết.

tuy nhiên, đây được xem là một bước tiến 
thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại của 
vấn đề tự do hóa thương mại đối với hàng hóa 
và dịch vụ môi trường. Thực tế, quá trình tự 
do hóa thương mại đối với Egs diễn ra từ khá 
sớm trong khuôn khổ các hợp tác quốc tế và 
có sự khác biệt đối với hàng hóa môi trường 
và dịch vụ môi trường. Wto, oECD và APEC 
là những tổ chức quốc tế dẫn đầu trong thúc 
đẩy quá trình tự do hóa thương mại đối với 
hàng hóa môi trường thông qua hình thành 

hiệp định thương mại riêng 
trong khuôn khổ của các tổ 
chức. Danh mục dịch vụ môi 
trường đã được đưa vào nhóm 
các cam kết về dịch vụ môi 
trường trong Wto từ năm 
1995, tuy nhiên, cho đến năm 
2008, không có một cam kết 
nào về dịch vụ môi trường 
được đưa ra. từ năm 2008 
đến nay, mới chỉ có gần 70 các 
yêu cầu và hơn 40 các cam kết 
của các quốc gia trong Wto 
đã được các nước thực hiện 
đối với dịch vụ môi trường. 
AsEAn cũng có các cam 
kết dịch vụ môi trường. tuy 
nhiên, đến năm 2001, hàng 
hóa môi trường mới được 
đưa vào các đàm phán chính 
thức tại Wto và từ đó đến 
nay, chưa có được một sự tiến 
triển nào do những khó khăn 
đến từ định nghĩa thế nào là 
hàng hóa môi trường, làm thế 
nào để phân biệt hàng hóa vừa 
phục vụ mục tiêu môi trường, 
vừa phục vụ mục tiêu khác... 

năm 2012, tổ chức APEC 
mà Việt nam là thành viên đã 
thống nhất được một cam kết 
tự nguyện về cắt giảm thuế 
quan xuống dưới 5% vào cuối 
năm 2015 cho danh mục 54 
hàng hóa môi trường. Tháng 
1/2014 tại Davos (Thổ nhĩ 
kỳ), 17 nền kinh tế chiếm 
tới 86% thị trường hàng hóa 
môi trường toàn cầu gồm EU, 
Mỹ, trung Quốc, Ôxtrâylia, 
Canađa, niu-Di-Lân, Thụy 
điển, na uy, hàn Quốc, đài 
Loan, hồng kông, Costa Rica 
đã khởi xướng cho thúc đẩy 
một hiệp định về hàng hóa 
môi trường (EgA) dựa vào 
danh mục 54 hàng hóa môi 
trường đã được phân loại bởi 
APEC. gần đây, Thổ nhĩ kỳ, 
iceland và israel cũng đã đăng 
ký tham gia. Cho đến nay, các 
đàm phán đã kết thúc giai 
đoạn 1 và đã thống nhất danh 
mục hàng hóa môi trường 

gồm 10 nhóm và đang bước 
tiếp vào giai đoạn 2 để đàm 
phán sâu hơn.

năm 2014 theo số liệu 
của Công nghệ thông tin và 
truyền thông (itC) được tổng 
hợp dựa trên danh mục phân 
loại hàng hóa và dịch vụ môi 
trường của oECD, thương 
mại toàn cầu đối với Egs đạt 
khoảng 4 nghìn tỷ UsD và 
ước tính đạt 10 nghìn tỷ UsD 
vào năm 2020 với tốc độ tăng 
trưởng rất cao trên 8%. Thị 
trường Việt nam vào khoảng 
20 tỷ UsD, chiếm 0.5% thị 
trường toàn cầu và đứng thứ 
33 trong top 50 quốc gia trên 
thị trường Egs trên thế giới, 
top 20 quốc gia nhập khẩu. 
như vậy, đây thực sự là một 
nội dung cam kết quan trọng 
và mở ra rất nhiều các cơ hội 
và thách thức đối với Việt 
nam.

Các điều khoản về việc 
chuyển đổi sang nền kinh tế 
các bon thấp cũng chỉ dừng 
ở các tuyên bố chung về phối 
hợp giữa các bên trong việc 
thúc đẩy hợp tác về năng lượng 
hiệu quả, phát triển công nghệ 
các bon thấp và hiệu quả chi 
phí, các nguồn năng lượng 
sạch và năng lượng tái tạo, 
giao thông bền vững, phát 
triển hạ tầng đô thị bền vững, 
suy thoái rừng và phá rừng, 
kiểm soát khí thải các bon…

những nội dung được 
tập trung chuyên sâu

Thứ nhất, nội dung cam 
kết về ô nhiễm đại dương 
do hoạt động vận tải biển và 
khai thác thủy sản tự nhiên 
được đề cập rất sâu, đặc biệt 
là về quản lý bền vững hoạt 
động đánh bắt cá tự nhiên và 
các cam kết về cấm trợ cấp 
đối với khai thác thủy sản tự 
nhiên trên biển nhằm hạn chế 
khai thác quá mức nguồn tài 
nguyên thủy sản biển, bảo tồn 
các loại thủy sản có nguy cơ 
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bị đe dọa như cá mập, rùa biển, chim biển, các 
loại động vật biển có vú…; các điều khoản về 
hạn chế ô nhiễm biển do hoạt động vận tải biển 
gây ô nhiễm như các sự cố tàu biển, chất thải, 
khí thải từ hoạt động tàu biển và công nghệ tàu 
biển.

Thứ hai, việc tổ chức thực thi các cam kết, 
việc tổ chức bộ máy và cơ chế đã được quy 
định rất rõ ràng. Theo đó, Ủy ban Môi trường 
tPP sẽ được thành lập với thành viên là đại 
diện của Chính phủ các quốc gia thành viên, 
trong khi đó điểm đầu mối Quốc gia của mỗi 
quốc gia cũng sẽ phải được xây dựng để làm 
đầu mối liên lạc giữa các quốc gia trong tPP 
về thực hiện các cam kết của chương về Môi 
trường. Chủ tịch Ủy ban và địa điểm họp sẽ 
được luân phiên nắm giữ và diễn ra theo thứ 
tự Alphabel từ các nước thành viên theo chu 
kỳ 2 năm.

Thứ ba, việc triển khai các vấn đề về tranh 
chấp hoặc làm rõ hơn các vấn đề khúc mắc giữa 
các nước thành viên sẽ được diễn ra theo trình 
tự 4 bước. Bước đầu tiên là giải quyết từ tư vấn 
môi trường giữa các điểm đầu mối giữa các 
quốc gia với nhau, sau đó nếu không xử lý được 
sẽ chuyển lên cấp tư vấn là đại diện Chính phủ 
của các quốc gia trong Ủy ban Môi trường, nếu 
vẫn không giải quyết được sẽ chuyển đến tư 
vấn Bộ trưởng và cuối cùng nếu vẫn không xử 
lý được sẽ phải thành lập hội đồng giải quyết 
tranh chấp.

 một Số hạn Chế
nhìn chung, lần đầu tiên vấn đề môi trường 

được đưa vào trong các cam kết của một hiệp 
định thương mại đa phương, tuy nhiên các 
nội dung cam kết vẫn cho thấy, sự rời rạc giữa 
thương mại với môi trường. 

Thứ nhất, các cam kết mới chỉ tập trung vào 
xử lý các hoạt động thương mại kém bền vững 
thông qua các nhóm công cụ về hạn chế, ngăn 
chặn như các hoạt động về buôn bán trái phép 
động thực vật hoang dã, khai thác quá mức tài 
nguyên thủy sản biển, ô nhiễm đại dương… 
trong khi vẫn tiếp tục bế tắc trong các hoạt 
động tự do hóa thương mại đối với thúc đẩy 
chuyển sang nền kinh tế xanh, nền kinh tế các 
bon thấp như đối với nhóm hàng hóa và dịch 
vụ môi trường, hàng hóa và dịch vụ các bon 
thấp, năng lượng tái tạo…

Thứ hai, nội dung của các cam kết về môi 
trường đều chưa sâu, mới chỉ dừng lại ở các 
định hướng chung mà chưa đưa ra được các 
quy định hay cam kết cụ thể. Các nội dung 

chỉ dừng lại ở các hoạt động 
về khuyến khích, thúc đẩy và 
phối hợp cùng tìm ra các giải 
pháp phù hợp cùng thực hiện 
giữa các bên. 

Thứ ba, các nội dung đề 
cập mới không có nhiều, chủ 
yếu là tập hợp lại các nội dung 
đã được thực hiện trong các 
hiệp định môi trường đa biên 
hay các khuôn khổ hợp tác 
quốc tế đã có, do vậy, các nội 
dung về môi trường chủ yếu 
mang tính viện dẫn như các 
nội dung về đa dạng sinh học, 
bảo vệ tầng ô zôn, bảo tồn, vấn 
đề các sinh vật ngoại lai xâm 
hại, cơ chế tự nguyện thúc đẩy 
thực thi môi trường hay hợp 
tác trách nhiệm xã hội. 

Thứ tư, chỉ có một số vấn 
đề về môi trường được đưa 
vào trong cam kết, một số các 
nội dung khác chưa được đề 
cập như các vấn đề về ô nhiễm 
xuyên biên giới, sản phẩm 
thân thiện môi trường, chuỗi 
cung ứng bền vững toàn cầu…

những Cơ hội Và 
tháCh thứC đối Với 
Việt nam

Cơ hội
tự do hóa thương mại đối 

với hàng hóa và dịch vụ môi 
trường sẽ góp phần hỗ trợ Việt 
nam giảm thiểu ô nhiễm với 
chi phí thấp hơn, gia tăng các 
cơ hội kinh doanh cho doanh 
nghiệp và tạo thêm nhiều việc 
làm. 

Việc chuyển đổi sang nền 
kinh tế các bon thấp của Việt 
nam với các hoạt động về thúc 
đẩy phát triển năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo, cũng 
như thúc đẩy các hoạt động về 
hiệu quả năng lượng sẽ được 
thuận lợi hơn. Các vấn đề về 
bảo tồn đa dạng sinh học sẽ 
được đẩy mạnh và các hoạt 
động buôn bán trái phép các 
loại động thực vật quý hiếm sẽ 
được ngăn chặn. 

Cộng đồng và các tổ chức 
ngos sẽ có vai trò quan 
trọng trong việc tham gia 
vào các hoạt động ngăn chặn 
thương mại kém bền vững và 
được cung cấp thông tin. Việt 
nam được tham gia vào các 
hoạt động và sẽ có tiếng nói 
hơn trong các hoạt động thúc 
đẩy thương mại bền vững do 
cơ chế tổ chức luân phiên về 
vị trí Chủ tịch của Ủy ban 
Môi trường tPP. 

Việt nam sẽ được hưởng 
các lợi ích và có cơ hội nhận 
được các tài trợ cho thực hiện 
các hoạt động thương mại bền 
vững do cơ chế hợp tác và trợ 
giúp của các nước phát triển 
trong khối.

Thách thức
ngành khai thác thủy sản 

xa bờ và các hoạt động xuất 
khẩu thủy sản từ đánh bắt của 
Việt nam sẽ chịu thiệt hại do 
các yêu cầu về loại bỏ các trợ 
cấp đối với hoạt động đánh bắt 
và các quy định, tiêu chuẩn về 
chứng chỉ sản phẩm đánh bắt 
đạt tiêu chuẩn bền vững. Các 
hoạt động vận tải biển cũng sẽ 
gặp nhiều thách thức đối với 
sự gia tăng các tiêu chuẩn xả 
thải và các yêu cầu đáp ứng 
môi trường.

Việt nam sẽ bị cạnh tranh 
khốc liệt tại thị trường nội 
địa đối với nhóm hàng hóa và 
dịch vụ môi trường và nhóm 
hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ 
chuyển đổi sang nền kinh tế 
các bon thấp do mở cửa tự do 
hóa thương mại. Việt nam 
cũng có khả năng sẽ bị suy 
giảm nguồn thu từ thuế đối 
với nhóm các hàng hóa và 
dịch vụ này. 

Việt nam sẽ phải minh 
bạch hóa quá trình ra chính 
sách, cung cấp thông tin và 
tạo thuận lợi cho các ngos và 
cộng đồng tham gia vào quá 
trình nàyn
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Thành quả khoa học - công nghệ nano và nguy cơ tiềm 
ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường

tS. nguyễn Viết huệ
Hội Khoa học Vật liệu
ThS. nguyễn hoàng ánh
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Khoa học và công nghệ nano (nanoscience and nanotechnology) là một bộ môn khảo sát, tìm 
hiểu và ứng dụng đặc tính của những vật chất có kích thước nanomet (1/1.000.000.000 m); 
(nguyên tử: 0,1 nm, phân tử: 1 nm, vi khuẩn: 50 nm, hồng huyết cầu: 10.000 nm, sợi tóc: 100.000 
nm), nhằm tạo nên những vật thể to hơn. Đó chính là phương pháp “từ dưới lên” (bottom-up 
method), trái ngược với phương pháp “từ trên xuống”, (top-down method) áp dụng phổ biến 
trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là công nghiệp điện tử từ hơn 50 năm qua. 

sự xuất hiện của khoa học và công nghệ 
nano đang là một cuộc cách mạng về 
lề lối suy nghĩ và phương pháp thiết kế 

các loại vật liệu phục vụ cho mục đích của 
con người, từ dược phẩm trị liệu đến các linh 
kiện điện tử với những đặc tính định sẵn 
ngay từ thang phân tử. Xét về nguồn gốc lịch 
sử, một trong những sản phẩm mang tính 
nguyên thủy của “công nghệ nano” là cơ thể 
con người. Con người và cả sinh, thực vật là 
do những nguyên tố hóa học tạo nên. Ví dụ 
bằng một phương pháp nào đó làm phân rã 
cơ thể con người đến tận thành phần cấu tạo 
cơ bản, sẽ thu lượm được khí oxygen, hydro 

và nitro, than (cácbon), 
canxi, muối, các nguyên tố 
vô cơ như lưu huỳnh, phốt 
pho, kim loại (sắt, manhe, 
natri...) và hơn chục nguyên 
tố khác. nếu đánh giá theo 
tiêu chuẩn thương mại thì 
toàn bộ các nguyên tố hóa 
học này gần như không có 
giá trị. tuy nhiên, tạo hóa 
đã biết dùng phương pháp 
mà bây giờ gọi là “công nghệ 
nano” để biến những nguyên 
tố bất động, vô tri trở thành 

một sinh vật có ý thức, khả 
năng sinh sản, biết suy nghĩ.

năm 2007, Mỹ đứng đầu 
thế giới về đầu tư cho công 
nghệ nano (1,7 tỷ UsD/năm) 
sau đó là nhật Bản (1 tỷ 
UsD/năm), hàn Quốc đứng 
thứ 6, Ôtxtrâylia thứ 9, trung 
Quốc thứ 10, đài Loan thứ 
11 (120 triệuUsD/năm). tại 
Việt nam, hàng năm cũng đã 
chi hàng trăm tỷ đồng cho 
việc nghiên cứu và phát triển 
công nghệ nano.

Mặc dù hiện nay chỉ có 
một số sản phẩm được chế 
tạo dựa vào hạt nano nhưng 
số lượng hạt nano được sản 
xuất từ 2.300 tấn có khả năng 
tăng đến 58.000 tấn vào năm 
2020. số lượng sản xuất ống 
than nano cũng tăng nhanh 
với những thiết bị chế tạo vài 
ki lô một thập niên trước đã 
được cải tiến biến thành máy 
móc có khả năng chế tạo 
hàng tấn.

Ứng dụng của khoa học 
và công nghệ nano mang lại 
niềm hy vọng lớn nhất cho 
con người như là trong y 
học, chủ yếu liên quan đến 
việc tải thuốc đến các tế bào 
bệnh và chẩn bệnh chính xác 
ở cấp phân tử. Việc tận dụng 
hạt nano làm “vật mang” 
(carrier) trong việc tải thuốc 

 V Ứng dụng công nghệ nano bạc trong lĩnh vực trồng trọt
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viết tắt của “Micro electro-
mechanical systems - hệ 
thống cơ điện vi mô”. MEMs 
có những ứng dụng quan 
trọng trong công nghiệp cũng 
như trong y học và trở thành 
những sản phẩm được bán ra 
trên thương trường với tổng 
ngạch vài tỷ UsD hàng năm. 
Một trong những ứng dụng 
y học là MEMs gắn vào đèn 
nội soi để quan sát nội tạng, 
hay các bộ cảm ứng y học 
dùng một lần để giúp chẩn 
bệnh chính xác. trong công 
nghiệp xe hơi, bộ dẫn động 
(actuator) MEMs kích hoạt 
làm bao không khí (airbag) 
bung ra để ngăn chặn tai nạn 
cho người lái xe...

như vậy, khoa học công 
nghệ nano về phương diện 
BVMt trước hết phải khẳng 
định là một công nghệ “xanh”. 
Lý do thứ nhất, hãy tưởng 
tượng, một ngày nào đó, xe 
cộ chạy trên đường không 
cần đốt than, dầu hay xăng, 
không có tiếng ồn, không 
thải ra bất cứ chất ô nhiễm 
nào, con người vẫn dùng 
điện thoải mái mà không cần 

các nhà máy nhiệt điện đốt 
than, đốt khí, đốt dầu, gây 
“ngạt thở” cho quả đất. nhờ 
khoa học và công nghệ nano 
“xanh”, đó hoàn toàn không 
phải là điều “không tưởng”. 
Các nhà khoa học nano đã 
cho ra đời các “siêu phân tử” 
rotaxane và catenane, chúng 
có thể chuyển động như 
các động cơ chỉ bằng kích 
thích bởi quang, nhiệt, độ 
ph hay phản ứng ôxy hóa/
khử (redox). Rotaxane và 
catenane là hai động cơ đơn 
vị trong nEMs mang những 
ưu điểm đặc biệt, đầy triển 
vọng và rất lý tưởng trên 
phương diện BVMt.

trong số các hạt nano 
ứng dụng trong BVMt có 
titan dioxit (tio2) vừa là chất 
bán dẫn, quang xúc tác, có 
thể chuyển hoán năng lượng, 
đồng thời là sensor (đầu dò) 
khí. đó là chất đa năng vừa 
phân hủy hầu hết các chất 
ô nhiêm hữu cơ và có thể là 
sensor để nhận biết và xác 
định mức độ ô nhiễm của 
các chất.

song song với những 
tiềm năng ứng dụng đầy tính 
sáng tạo của công nghệ nano 
trong kỹ thuật, y học, cần đề 
cao cảnh giác trước các nguy 
cơ tiềm ẩn của vật liệu nano. 
Các nhà khoa học đã đúc rút 
thành quy luật tất yếu, khách 
quan của vấn đề, như hai mặt 
của một đồng xu. trong công 
tác phòng ngừa, kiểm soát ô 
nhiễm môi trường đi liên với 
phát triển kinh tế - xã hội, nó 
như chân ga và chân phanh 
của một động cơ ô tô, hai bộ 
phận này đều không thể tách 
rời nhau nhằm vận hành một 
cỗ xe an toàn, đúng chức 
năng. 

Chẳng hạn, đặc tính 
chống khuẩn, chống nấm 

và nhả thuốc đúng “địa chỉ” là hy vọng sống 
còn trong trị liệu khối u, ung thư. Liposome 
chính là “hạt tải thuốc” như vậy. Thành quả 
nghiên cứu trong vài thập niên vừa qua đã tối 
ưu hóa cấu trúc liposome, gia tăng hiệu năng 
cho việc hóa trị liệu ung thư cho con người, 
do vậy đã được thương mại hóa. Polyme cũng 
là vật tải thuốc có chức năng tương tự nhưng 
với một cấu trúc đơn giản hơn. đó thường 
là polyme sinh học chitosan (chế biến từ vỏ 
tôm) hay polyme tổng hợp, poly(butylcyano 
acrylat). Các polyme kết tập thành các mixen 
(micelle) có tính tương thích sinh học (bio-
compatible) và phân hủy sinh học (bio-
degradable). tương tự như hạt liposome, khi 
gặp môi trường của khối u, ung thư có độ ph 
thích ứng, polyme bị phân giải và nhả thuốc 
với một tốc độ tối ưu định sẵn.

Công nghệ nano được áp dụng trong 
luyện kim để tạo ra các vật liệu có tính năng 
đặc biệt: độ cứng cao, nhưng lại dẻo, không bị 
ăn mòn, mài mòn, hệ số ma sát thấp. sử dụng 
công nghệ mạ điện nano composite chẳng 
những làm cho bề mặt vật liệu có những tính 
năng siêu việt nhất cho công nghệ hiện đại 
mà còn không cần sử dụng các nguyên tố hóa 
học rất độc hại (đã bị cấm sử dụng) như ion 
Cr (Vi).

Thành quả của những nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ nano trong cơ khí đã đưa 
đến việc chế tạo một dụng cụ cực nhỏ với 
những linh kiện cấp micromét gọi là MEMs, 

tổng hợp các vật liệu nano được áp dụng làm sạch môi trường
Hạt nano cHất ô nHiễM ưu điểM nHược điểM

TiO2 Các chất ô nhiễm hữu cơ Không độc hại, hòa tan tốt 
trong nước, ổn định quang Đắt, khó loại bỏ

Hạt nano sắt

Kim loại và ion kim loại 
nặng

Chất ô nhiễm hữu cơ (khử 
hợp chất clo hữu cơ)

Xử lý được trong đát và 
trong nước, giá thành rẻ, 
độ an toàn cao

Khó loại bỏ, tạo bùn, khó làm sạch 
bùn, độc hại

Hạt nano 
lưỡng kim

Khử hợp chất clo hữu cơ

Khử nitrat hữu cơ
Độ hoạt hóa cao

Khó loại bỏ

Sinh bùn

Nanoclay Kim loại nặng, chất ô 
nhiễm hữu cơ

Giá thấp, ổn định lâu dài, 
dung lượng hấp phụ cao, 
tổng bề mặt lớn, độ xốp 
cao

Sinh bùn

N a n o t u b e 
và Fullerene

Kim loại và ion kim loại 
nặng

Xử lý chất ô nhiễm khỏi 
nước và đất. Độ ổn định 
hóa học cao

Đắt, khả năng hấp phụ hạn chế, 
khó làm sạch, độc hại

Các Mixel Chất hữu cơ trong đất Ái lực cao với các chất ô 
nhiễm hữu cơ kỵ nước Đắt

Hạt nano từ 
tính

Kim loại năng và các chất 
ô nhiễm hữu cơ Phân tách đơn giản Đắt

Màng lọc 
nano

Các hợp chất vô cơ và hữu 
cơ Không cần áp lực Đắt
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của huyền phù (colloid) bạc kích cỡ 
micromét (1/1.000 milimét), đã được 
biết hơn 100 năm qua. khi một vật liệu 
được chế tạo có kích cỡ giảm đi 1.000 
lần thì diện tích bề mặt sẽ tăng lên 1.000 
lần, như vậy, hạt nano bạc sẽ có hiệu quả 
chống khuẩn khoảng ngàn lần cao hơn, 
nhưng độc tính của nano bạc cũng sẽ 
tăng lên một cấp độ tương đương. Bạc 
đã được xác nhận là một chất có độc 
tính, làm ô nhiễm môi sinh (đặc biệt là 
ion bạc). khi vào cơ thể, vì kích cỡ cực 
nhỏ, hiện tượng hạt nano có thể đi theo 
đường huyết quản rồi tập trung ở các cơ 
quan như phổi và não bộ là một khả năng 
rất lớn. Vài năm trước, trên thị trường đã 
xuất hiện loại nội y chứa hạt nano bạc 
chống khuẩn và khử mùi. những sản 
phẩm này hiện nay đã bị cấm sản xuất 
và lưu hành. 

Một bài viết nói về ống than nano 
(các bon nanotube) gây ra sự phát viêm 
(inflammation) trong tế bào giống như 
amiang (asbestos - chất gây ung thư, đã 
bị cấm sử dụng), kết quả khác do Cơ 
quan BVMt Mỹ (EPA) thông báo, hạt 
nano titan dioxit (tio2)có thể phá hỏng 
não bộ của chuột, đã gây sự lo lắng trong 
cộng đồng nghiên cứu khoa học và công 
nghệ nano. 

hàng năm, cứ vào mùa xuân, dị ứng 
với phấn hoa làm hơn 20% dân số thế 
giới bị mắc bệnh. khi hạt phấn với kích 
thước micromét đi vào đường hô hấp, hệ 
thống miễn nhiễm sẽ phát hiện, tế bào 
tiết ra một chất histamine, ngăn ngừa sự 
xâm nhập của phấn hoa. hệ thống miễn 
nhiễm là một chức năng phản ứng tức 
thời để loại trừ vật lạ, vi khuẩn, virút 
xâm nhập, nhưng chỉ với hạt kích thước 
micromet. đối với hạt nano, hệ thống 

miễn nhiễm trở nên vô hiệu. 
Vì kích thước quá nhỏ hạt 
nano có thể vượt qua bức 
tường phòng thủ của hệ 
thống tiến sâu vào nội tạng. 
trên mặt tích cực, đặc điểm 
này giúp hạt tải thuốc nano 
di động vượt “rào cản”, đánh 
lừa hệ thống miễn nhiễm 
tiến đến mục tiêu. trên mặt 
tiêu cực, ta vẫn chưa hiểu rõ 
những gì sẽ xảy ra khi vật 
liệu nano di chuyển tùy tiện, 
vô trật tự, tiếp cận với tế bào 
phổi, não và những cơ quan 
quan trọng của cơ thể. 

Thay vì mang thuốc trị 
liệu, hạt nano có thể mang 
chất độc. Vì hàm lượng độc 
chất rất nhỏ, có thể vũ khí 
nano không có tác dụng tức 
thời nhưng sự đa dạng của 
nó còn độc hại hơn cả vũ khí 
sinh hóa học cổ điển, sẽ có tác 
dụng lâu dài trên môi sinh, 
động thực vật và con người. 
kịch bản này có thể chỉ là 
một lo xa không cơ sở, nhưng 
trong tình trạng khủng bố 
toàn cầu hiện nay chúng ta 
cần có những đối sách phòng 
ngừa và một kiến thức dự bị 
trước khi quá muộn.

trước những cứ liệu 
khoa học, xác thực đã được 
cảnh báo ở trên, đã đến lúc, 
chúng ta nên để tâm nhiều 
hơn đến công tác này. không 
phải ngẫu nhiên mà sAiCM 
(Một thỏa thuận quốc tế về 
biện pháp tiếp cận mang tính 

chiến lược nhằm quản lý hóa 
chất), cùng với Viện nghiên 
cứu và đào tạo Liên hợp 
quốc (UnitAR) đã đưa nội 
dung an toàn nano (nano-
safety) lên song hành với 
công nghệ nano (nano-tech)
tại các diễn đàn khoa học. 

Việt nam, một trong 
những quốc gia mới nghiên 
cứu và phát triển công nghệ 
nano, nhưng là một trong 
những thị trường tiềm năng 
của ứng dụng, chuyển giao, 
tiếp cận và sử dụng công nghệ 
nano. Bên cạnh những giải 
pháp mang tính tổng thể về 
định hướng phát triển công 
nghệ nano tại Việt nam, cần 
có kế hoạch phù hợp nhằm 
đánh giá, xác định các nguy 
cơ, thách thức tiềm ẩn về 
sức khỏe và môi trường, xác 
định các biện pháp, lộ trình 
phòng ngừa và kiểm soát các 
nguy cơ và phân công trách 
nhiệm cụ thể. Do đó, cần 
đưa nội dung “quản lý an 
toàn nano” thành một trong 
những nội dung của kế 
hoạch hành động quốc gia về 
sức khỏe môi trường. trước 
mắt, cần có những hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến nhằm 
nâng cao nhận thức, kiến 
thức để quản lý an toàn nano 
trong quá trình sản xuất - 
lưu thông - sử dụng - thải bỏ, 
tránh để lại hậu quả không 
thể khắc phục được trong 
tương lain
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sông hồng, được UnEsCo 
trao Bằng chứng nhận từ năm 
2004.

trước hiện trạng công tác 
quản lý đất bãi bồi ven biển 
tỉnh nam định đang diễn 
biến phức tạp, tháng 10/2013 
được sự nhất trí của hội đồng 
khoa học tỉnh nam định, đề 
tài khoa học “điều tra, xây 
dựng cơ sở dữ liệu gis phục 
vụ phát triển bền vững quỹ 
đất bãi bồi ven biển tỉnh nam 
định” được thực hiện. đề tài 
tập trung nghiên cứu phân 
tích các vấn đề liên quan đến 
công tác quản lý quỹ đất bãi 
bồi ven biển tỉnh nam định, 
trong đó đánh giá thực trạng 
công tác quản lý, dự báo biến 
động quỹ đất bãi bồi ven biển, 
tiềm năng của vùng đất bãi 
bồi, đưa ra định hướng khai 
thác sử dụng hợp lý quỹ đất bãi 
bồi ven biển, sản phẩm của đề 

tài ngoài các báo cáo khoa học 
còn có cơ sở dữ liệu đất bãi bồi 
ven biển và phần mềm quản lý 
cơ sở dữ liệu được khai thác sử 
dụng trên hệ thống mạng.

Việc xây dựng cơ sở dữ 
liệu gis phục vụ quản lý, phát 
triển bền vững quỹ đất bãi 
bồi ven biển tỉnh nam định 
đóng vai trò quan trọng trong 
việc phát triển kinh tế biển, 
sử dụng và bảo vệ hợp lý bền 
vững nguồn tài nguyên ven 
biển và ứng phó kịp thời với 
biến đổi khí hậu (Bđkh). 
Một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của việc quản lý 
phát triển bền vững quỹ đất 
bãi bồi ven biển là thiết lập cơ 
sở dữ liệu gis về các điều kiện 
tự nhiên, kinh tế - xã hội và 
môi trường vùng đất bãi bồi 
ven biển.

Xây dựng cơ sở dữ liệu 
gis được tổng hợp trên cơ sở 
sử dụng công nghệ mới trong 
việc biên tập, thành lập bản đồ 
kết hợp các số liệu điều tra, 
khảo sát, đo đạc về vùng bãi 
bồi, tham khảo kết quả của các 
đề tài nghiên cứu đã nghiệm 
thu trước đây và nghiên cứu 
các chính sách khai thác đi 
đôi với BVMt, ứng phó với 
Bđkh của tỉnh. 

 Ứng dụng công nghệ gis 
xây dựng phần mềm quản 
lý cơ sở dữ liệu vùng đất bãi 
bồi ven biển tỉnh nam định 
nhằm thiết lập hệ thống cơ 
sở dữ liệu đất bãi bồi ven biển 
hoàn chỉnh, phục vụ cho các 
cơ quan quản lý nhà nước, tổ 
chức công dân khai thác hiệu 
quả, quản lý đất bãi bồi trên 

Nam Định ứng dụng công nghệ mới trong quản lý  
đất bãi bồi ven biển trước thách thức của biến đổi khí hậu
Vũ minh Lượng
Sở TN&MT Nam Định

 V Việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng và 
bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên ven biển và ứng phó với BĐKH

những năm qua, công tác nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học công nghệ phục 
vụ quản lý nhà nước về tn&Mt tỉnh 

nam định đã được quan tâm và tăng cường. 
hàng năm, việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu 
khoa học, đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
đã được Lãnh đạo sở tn&Mt chỉ đạo và là 
một trong những điều kiện để công nhận các 
danh hiệu thi đua. đề tài “đánh giá hiện trạng 
khoáng sản cát sông và ứng dụng công nghệ 
gis trong quản lý khai thác cát trên các tuyến 
sông lớn thuộc tỉnh nam định” được đánh giá 
cao, sau khi triển khai thực tế đã phát huy hiệu 
quả, giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản cát 
tại tỉnh nam định, phục vụ các hoạt động cấp 
phép khai thác khoáng sản cát.

tỉnh nam định có 4 cửa sông lớn, hàng 
năm, được bồi tụ bởi hàng triệu m3 phù sa 
hình thành 2 bãi bồi thuộc huyện giao Thủy và 
nghĩa hưng, trong đó có vùng đất ngập nước 
với hàng nghìn ha rừng ngập mặn, xen lẫn bãi 
bồi, đầm lầy. tiêu biểu cho loại hình này là 
Vườn quốc gia Xuân Thủy (giao Thủy) và nam 
điền (nghĩa hưng), cả 2 địa danh này đều 
thuộc khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh châu thổ 
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địa bàn. đây là cơ sở để phát triển kinh tế, ổn 
định xã hội và giảm thiểu các tranh chấp, khiếu 
kiện, khiếu nại, tố cáo về đất đai, góp phần tăng 
cường lòng tin của nhân dân đối với cơ quan 
quản lý nhà nước. Với nền tảng công nghệ hiện 
đại (công nghệ nền Arcgis) cơ sở dữ liệu sql 
server ngôn ngữ phát triển C# (là một ngôn 
ngữ lập trình hướng đối tượng) được thiết kế 
khoa học và thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia có 
kinh nghiệm. Cơ sở dữ liệu đất bãi bồi ven biển 
bao gồm hệ thống bản đồ nền, bản đồ chuyên 
đề tổng cộng với 84 lớp đối tượng, bản đồ được 
sử dụng các công nghệ hiện đại như ảnh viễn 
thám và thu thập các loại bản đồ địa hình, bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất các thời kỳ kết hợp 
với điều tra thực địa để rà soát, chỉnh lý biến 
động, bản đồ được biên tập bởi các phần mềm 
chuyên ngành nên đầy đủ, chính xác, khoa học. 
Về cơ sở dữ liệu thuộc tính, nhóm thực hiện 
đề tài đã tiến hành điều tra thu thập, phỏng 
vấn cán bộ và nhân dân địa phương, dùng các 
phương pháp phân tích số liệu thu thập được, 
phân loại đánh giá để đưa vào cơ sở dữ liệu 

quản lý, dữ liệu không gian 
(bản đồ) và dữ liệu thuộc tính 
được liên kết chặt chẽ đảm 
bảo ứng với mỗi dữ liệu không 
gian đều có dữ liệu thuộc tính, 
việc thiết lập các mối quan 
hệ giữa các đối tượng sẽ đảm 
bảo tính thống nhất, toàn vẹn 
và không chồng đè giữa các 
đối tượng. Với các chức năng 
truy vấn, tìm kiếm sẽ giúp cho 
việc tra cứu thông tin nhanh, 
chính xác. Bên cạnh đó, chức 
năng tổng hợp in các báo 
cáo được thực hiện đơn giản, 
nhanh chóng và tính duy nhất 
của dữ liệu. Công tác an toàn 
thông tin dữ liệu cũng được 
quan tâm, chức năng phần 
quyền khai thác sử dụng, sao 
lưu dữ liệu đảm bảo cho việc 
khai thác thông tin, cập nhật 
dữ liệu một cách hiệu quả và 

an toàn. Phần mềm được thiết 
kế khoa học với giao diện dễ 
sử dụng, cài đặt trên hệ thống 
máy tính không đòi hỏi cấu 
hình cao, phù hợp với điều 
kiện trang thiết bị của đơn vị 
tiếp nhận. hiện đề tài khoa 
học được hội đồng nghiệm 
thu, triển khai tại sở tn&Mt 
và 2 huyện có vùng đất bãi 
bồi ven biển là giao Thủy và 
nghĩa hưng, đưa vào phục 
vụ công tác quản lý vùng đất 
bãi bồi ven biển trên địa bàn 
tỉnh. để đảm bảo dữ liệu được 
cập nhật thường xuyên, sở 
tn&Mt sẽ có quy định phân 
cấp cập nhật dữ liệu định kỳ 
và từng bước nâng cấp phần 
mềm, giúp địa phương quản 
lý khai thác hiệu quả, phục vụ 
công tác quản lý đất bãi bồi 
của tỉnhn

cấp các cơ sở pháp lý, điều tra chống 
buôn bán trái phép động, thực vật 
hoang dã giữa các cơ quan thực thi 
CitEs của hai quốc gia. 
9Xin bà chia sẻ một số hoạt động 
Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 
sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới?

Bà hà Thị tuyết nga: Việt nam 
là thành viên và thực thi Công ước 
CitEs được hơn 2 thập kỷ. Quá 
trình toàn cầu hóa ngày càng phát 
triển và thực thi CitEs luôn hướng 
tới mục đích xuyên suốt là bảo vệ 
các loài động, thực vật hoang dã 
thông qua kiểm soát buôn bán quốc 
tế. năm 2016, Việt nam sẽ tham 
gia hội nghị các nước thành viên 
CitEs (CoP17) nhằm thể hiện 
trách nhiệm của nước thành viên 
trong việc chung tay với cộng đồng 
thế giới để bảo tồn các loài hoang 
dã, với những hoạt động trọng tâm: 
tiếp tục điều phối, đôn đốc phối 

hợp các lực lượng kiểm lâm, cảnh 
sát môi trường, hải quan, quản lý thị 
trường, bộ đội biên phòng… thực 
hiện tốt Chỉ thị số 03/Ct-ttg ngày 
20/2/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ thông qua việc tham mưu, đề 
xuất các hoạt động của Ban chỉ đạo 
liên ngành các cơ quan thực thi 
pháp luật về kiểm soát buôn bán 
động vật, thực vật hoang dã; Rà 
soát, sửa đổi, bổ sung những văn 
bản quy phạm pháp luật, đặc biệt 
là tham gia sửa đổi một số điều của 
Bộ luật hình sự về xử lý tội phạm 
khai thác, buôn bán, vận chuyển, 
lưu giữ trái phép các loài động vật 
hoang dã, tăng cường các chế tài xử 
phạt đối với các hành vi xâm phạm 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
của đất nước, tham mưu ban hành 
nghị định thay thế nghị định số 
32/2006/nđ-CP về quản lý các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm; tăng cường đào tạo, 
tập huấn, nâng cao năng lực của 
các cơ quan thực thi CitEs và các 
cơ quan thẩm quyền khoa học, cập 
nhật và ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong thực thi CitEs; 
tăng cường hợp tác quốc tế với 
trung Quốc, các nước AsEAn và 
các nước trên thế giới, xây dựng và 
thực hiện các chương trình hợp tác 
quốc tế về kiểm soát buôn bán động 
vật hoang dã, tiếp tục đóng vai trò 
tích cực trong các cơ chế, diễn đàn 
bảo vệ động vật hoang dã; Phối hợp 
các cơ quan khoa học, các tổ chức 
quốc tế chuẩn bị và xây dựng các 
đề xuất hiệu quả tại CoP17 để phối 
hợp cùng cộng đồng CitEs thế giới 
bảo vệ các loài động vật, thực vật 
nguy cấp, quý hiếm của Việt nam 
và của thế giới. 
9Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!
 Lưu trang (Thực hiện)

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc...
(Tiếp theo trang 33)
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Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn 
và phát triển bền vững đa dạng sinh học ở Điện Biên 
Cn. Bùi thị thắm, 
Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ
tS. Lê trần Chấn
Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học

nằm trong vùng tây Bắc 
nên tỉnh điện Biên có khí 
hậu nhiệt đới gió mùa vùng 
núi, mùa đông lạnh, cũng có 
một số hiện tượng thời tiết 
cực đoan như gió khô nóng, 
sương muối, sương mù, dông 
và mưa đá.

tỉnh điện Biên có 3 lưu 
vực sông lớn là sông đà, 
sông Mã và sông Mê Công, 
riêng lưu vực sông đà có 
diện tích khoảng 5.300 km2, 
chiếm 55% tổng diện tích các 
lưu vực trong toàn tỉnh. tổng 
lượng dòng chảy đạt khoảng 
9,8 tỷ m3, nhưng phân phối 
không đều, mùa kiệt kéo 
dài 7 tháng, lượng nước chỉ 
chiếm 20 - 25% tổng lượng 
nước/năm nên có thời kỳ 
thiếu nước trầm trọng.

điện Biên là tỉnh đa sắc 
tộc (19 dân tộc), 10 đơn vị 
hành chính tương đương 
cấp huyện (1 tP, 1 thị xã và 8 
huyện) gồm 112 xã, phường, 

thị trấn và 1.542 thôn, bản, 
tổ dân phố, hiện là một trong 
những tỉnh nghèo nhất nước, 
có 4 huyện nghèo, 87 xã thuộc 
vùng khó khăn và 72 xã đặc 
biệt khó khăn. 

ii. hiện trạng đdSh 
tỉnh điện Biên

tỉnh điện Biên có khu 
bảo tồn thiên nhiên Mường 
nhé đã từng là trung tâm thú 
lớn của miền Bắc với đàn voi 
có lúc lên đến 200 - 300 con. 
đây cũng là nơi sinh sống của 
quần thể các loài có ý nghĩa 
toàn cầu như bò tót, vượn bạc 
má, gấu ngựa và gấu chó.

tuy nhiên, hiện nay, voi 
không còn dấu vết. Các loài 
bò tót, vượn bạc má, gấu 
ngựa, gấu chó đã suy giảm về 
số lượng hoặc đang bị tuyệt 
chủng ở mức địa phương.

đứng trước nguy cơ 
đDsh ngày càng suy giảm, 
cần phải tiến hành điều tra, 
nghiên cứu, đánh giá hiện 
trạng đDsh làm cơ sở cho 
việc đề xuất các giải pháp 
nhằm bảo tồn và phát triển 
đDsh ở điện Biên.

Theo Luật đDsh năm 
2008, hiện trạng đDsh tỉnh 
điện Biên gồm 3 hợp phần: 
hệ sinh thái (hst), thành 
phần loài và nguồn gen.

1. hSt: kết quả điều tra, 
nghiên cứu đã xác định, tỉnh 
điện Biên có hst sau:

hST rừng: tính đDsh 
cao nhất trong số các hst. 
Theo thống kê, hst rừng có 
948 loài thực vật, trong đó có 
279 loài là cây gỗ. đáng chú ý, 
ở hst này ghi nhận được 34 
loài thực vật có trong sách đỏ 
Việt nam (2007), Danh lục 

 V Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Điện Biên, nơi lưu trữ giá trị  
đa dạng sinh học phong phú

điện Biên là tỉnh miền núi, vùng cao, 
biên giới, nằm ở tây Bắc nước ta, 
có diện tích tự nhiên 956.290,37 ha, 

trong đó 79,5% là rừng và đất rừng, hầu hết 
phân bố ở đầu nguồn làm nhiệm vụ phòng hộ, 
đang lưu giữ một số nguồn gen quý hiếm.

Mặc dù trong vài thập niên gần đây, độ 
che phủ rừng ở điện Biên tăng, nhưng chất 
lượng rừng hầu như không được cải thiện. số 
lượng các loài có giá trị kinh tế ngày càng bị 
suy giảm.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu bảo tồn và 
phát triển bền vững đa dạng sinh học (đDsh), 
cần có được thông tin đầy đủ, chính xác về 
hiện trạng đDsh. đây là điều kiện tiên quyết 
cho phép đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm 
đạt được mục tiêu.

i. Khái quát điều Kiện tự nhiên 
- Kinh tế - xã hội 

địa hình cơ bản của tỉnh điện Biên là vùng 
núi trung bình và cao xen các thung lũng hẹp, 
nhỏ, độ phân cắt sâu lớn. Mường Thanh là 
thung lũng điển hình rộng tới 15.000 ha. Các 
dãy núi trung bình có độ cao từ 1.000 - 1.500 m. 
địa hình núi đá vôi dạng cao nguyên phân bố ở 
Bắc - đông Bắc, mức độ chia cắt sâu vừa phải.
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đỏ (iUCn) và nghị định số 32/2006/nđ-CP. 
ngoài ra, hst rừng còn có một số loài động 
vật thuộc lớp thú, chim, bò sát và ếch nhái.

hST rừng trên núi đá vôi: đây là hst đặc 
thù với một số loài động, thực vật chỉ có trên 
núi đá vôi. Về thực vật có trai, đinh, nghiến, 
mạy tèo. động vật có voọc đầu trắng. hst núi 
đá vôi cũng là nơi có một số loài thuốc quý 
như hà thủ ô đỏ, củ bình vôi, cố toái bổ…

hst núi đá vôi thuộc huyện tủa Chùa 
rất đặc trưng, ở đai độ cao dưới 700 m là kiểu 
rừng nhiệt đới lá rộng, thường xanh, độ cao từ 
700 - 1.600 m là kiểu rừng á nhiệt đới cây lá 
rộng xen lá kim.

hST trảng cây bụi, tre nứa: đây là hst 
được hình thành sau khi rừng bị khai thác quá 
mức, chưa đủ thời gian để phục hồi hoặc được 
hình thành trên các nương, rẫy hoang hóa. 
hst này phổ biến ở điện Biên, phân bố trên 
các đai độ cao có dạng địa hình khác nhau.

hst trảng cây bụi, tre nứa cũng có một số 
loài thú nhỏ như chuột, sóc, chồn, một số loài 
chim, bò sát, ếch nhái.

hST trảng cỏ: Phân bố rộng trên mọi 
địa hình, đai độ cao, được hình thành sau 
cháy rừng, đốt nương rẫy hoặc các trảng cỏ 
vào mùa khô để sang mùa xuân mọc cỏ non 
làm thức ăn cho trâu, bò. gồm các loài cây cỏ 
thuộc họ hòa thảo như cỏ trang, lau, cỏ trấu.

Một số loài thân thảo thuộc họ cúc như: 
Cỏ lào, đươn buốt, tế (guột) hoặc họ tế…

hST nông nghiệp: Bao gồm một số cây 
trồng ngắn ngày cung cấp lương thực như: 
Lúa, ngô, khoai lang, sắn… Các loài cây làm 
thực phẩm gồm rau các loại, đậu đỗ, bầu bí, 
mướp… Cây dài ngày hầu như không có. hst 
nông nghiệp thống kê được 76 loài, hầu hết là 
các giống bản địa thích nghi với điều kiện thời 
tiết, đất đai ở địa phương.

hST thủy vực: gồm thủy vực nước đứng 
như ao, hồ, đầm và thủy vực nước chảy gồm 
sông, suối. hst thủy vực có những loài đặc 
trưng như chò nước thường mọc ở 2 bên bờ 
suối, có khả năng chịu ngập nước, thân thẳng, 
hầu như không phân cành, thân có vỏ màu 
trắng xám. đây là nguồn gen độc đáo nên 
được ghi vào sách đỏ Việt nam (2007). Loài 
có khu phân bố rộng nhưng bị ngắt quãng, 
không liên tục.

ngoài chò nước còn có táu nước cũng 
thường phân bố ở ven suối. Là cây gỗ quý, loài 
đặc hữu có trong sách đỏ Việt nam (2007). 
hst thủy vực có một số loài cá, trai, ốc, hến…

hST khu dân cư: gồm cả 
khu dân cư đô thị, thị trấn và 
nông thôn. ngoài cây trồng, 
vật nuôi cũng có một số 
loài hoang dại. Các loài cây 
trồng cung cấp thực phẩm, 
vật liệu xây dựng, làm thuốc, 
làm cảnh, bóng mát. động 
vật nuôi có gia súc, gia cầm, 
cung cấp thực phẩm, sức 
kéo… Cũng có một số động 
vật hoang dã như chuột, sóc, 
chồn, một số loài chim, lưỡng 
cư, bò sát.

2. Thành phần loài
Thành phần loài thực vật 

bậc cao có mạch: kết quả điều 
tra, nghiên cứu đã thống kê 
được hệ thực vật tỉnh điện 
Biên có 1.923 loài thuộc 780 
chi và 196 họ của 5 ngành thực 
vật bậc cao có mạnh. như vậy, 
hệ thực vật tỉnh điện Biên 
chiếm 83,3% tổng số ngành; 
64,3% tổng số họ, 34,6% tổng 
số chi và 18,6% tổng số loài 
của hệ thực vật Việt nam.

hệ thực vật được sắp xếp 
theo thứ tự giảm dần của 9 
nhóm với giá trị sử dụng như 
sau: nhóm cây làm thuốc có 
381 loài, chiếm 19,8 % tổng 
số loài ghi nhận được; nhóm 
cây gỗ: 279 loài (14,5%); 
nhóm cây làm thức ăn, gia vị: 
244 loài (12,6%); nhóm cây 
bóng mát làm cảnh, làm hàng 
rào: 159 loài (8,3%); nhóm 
cây tinh dầu, nhựa, hương 
liệu, tanin, nhuộm: 81 loài 
(4,2%); nhóm cây cho sợi: 35 
loài (1,8%); nhóm cây làm 
vật liệu xây dựng, gói: 17 loài 
(0,87%). nhóm thứ 9 không 
thuộc tài nguyên nhưng cũng 
cần được quan tâm vì có thể 
gây ra những tai họa nghiêm 
trọng, đó là nhóm cây có chất 
độc: 11 loài (0,5%), điển hình 
là lá ngón.

Thành phần loài động 
vật: đã thống kê được khu hệ 
động vật có xương sống trên 

cạn ở điện Biên có 4 lớp: Lớp 
thú có 55 loài thuộc 8 bộ, 22 
họ, 41 giống; lớp chim có 187 
loài thuộc 15 bộ, 43 họ, 133 
giống; lớp bò sát có 33 loài 
thuộc 2 bộ, 12 họ, 31 giống và 
lớp ếch nhái có 14 loài thuộc 
1 bộ, 4 họ và 9 giống.

Thành phần thủy sinh vật: 
Thành phần loài thực vật nổi: 
174 loài thuộc 6 ngành gồm 
tảo mắt, tảo lục, tảo silic, tảo 
giáp, tảo vàng, tảo vàng ánh; 
Thành phần động vật nổi: 79 
loài thuộc các nhóm: trùng 
bánh xe, giáp xác râu ngành, 
giáp xác chân bèo; Thành 
phần động vật đáy: 101 loài 
thuộc các nhóm: giun ít tơ, 
động vật thân mềm, tôm, cua; 
Thành phần cá: Có 175 loài 
thuộc 16 họ. Có 1 loài là cá 
măng được ghi vào sách đỏ 
Việt nam (2007).

3. nguồn gen
đã xác định được hệ thực 

vật có 41 loài quý hiếm được 
ghi trong sách đỏ Việt nam 
(2007), Danh lục đỏ iUCn và 
nghị định số 32/2006/nđ-
CP.

hệ động vật có 20 loài 
thú, 12 loài chim, 14 loài bò 
sát, 1 loài ếch nhái và 1 loài 
cá được ghi trong sách đỏ 
Việt nam (2007), Danh lục 
đỏ iUCn và nghị định số 
32/2006/nđ-CP.

kết quả điều tra, nghiên 
cứu cho thấy, hiện trạng 
đDsh tỉnh điện Biên khá 
phong phú về hst, thành 
phần loài động thực vật và 
nguồn gen quý hiếm, đồng 
thời cũng có nguồn tài 
nguyên sinh vật có giá trị 
kinh tế. tuy nhiên, nguồn tài 
nguyên này đang ngày càng 
suy giảm. Vì vậy, cần có các 
giải pháp hữu hiệu nhằm bảo 
tồn và phát triển bền vững 
nguồn tài nguyên quan trọng 
này.
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iii. đề xuất một Số giải 
pháp nhằm Bảo tồn Và 
phát triển Bền Vững 
đdSh tỉnh điện Biên 

Rà soát, bổ sung, xây dựng các văn 
bản để cụ thể hóa Luật đDsh, góp 
phần quản lý hiệu quả các khu bảo 
tồn thiên nhiên hiện có như Mường 
nhé và các khu bảo tồn mới được 
quyết định; Xây dựng các văn bản 
quy định của tỉnh điện Biên trong 1 
số lĩnh vực như buôn bán động vật 
hoang dã, sử dụng các loài hoang dã 
(cây thuốc, hương liệu, lâm sản ngoài 
gỗ).

Thu hút đầu tư từ các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh, kêu gọi sự 
hỗ trợ hợp tác quốc tế, nhằm tranh 
thủ sự viện trợ về tài chính, trang 
thiết bị nghiên cứu khoa học và sự 
giúp đỡ đào tạo, kinh nghiệm nghiên 
cứu...

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
cho người dân về đDsh.

Phối hợp với các viện nghiên 
cứu, trường đại học, các tổ chức khoa 
học trong nước và quốc tế tiến hành 
điều tra đánh giá đDsh; Xây dựng 
cơ sở quản lý dữ liệu đDsh. đồng 
thời, nâng cao trình độ quản lý bảo 
tồn đDsh cho đội ngũ cán bộ đang 
trực tiếp làm nhiệm vụ ở cơ sở cũng 
như ở cơ quan cấp cao hơn.

nâng cao đời sống cho người dân 
sinh sống gần khu vực có rừng (đây là 
giải pháp quan trọng cần có sự quan 
tâm của các cấp chính quyền liên 
quan). 

trước nguy cơ mất nơi cư trú, đe 
dọa đDsh, cần bảo tồn các nơi cư trú.

hạn chế việc gia tăng dân số 
cũng là một trong những giải pháp 
hữu hiệu giúp giải quyết cuộc khủng 
hoảng đDsh.

Con người vô tình hay hữu ý 
đã du nhập các loài ngoại lai, có tác 
động xấu đối với các loài bản địa. Vì 
vậy, cần thận trọng khi du nhập các 
loài ngoại lai vào các khu bảo tồn 
nói riêng, địa bàn tỉnh điện Biên nói 
chungn

công ty cP công ngHệ SinH Học rừng HoA Đà lạt: 

Ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất hoa

đà Lạt được nhắc đến 
như xứ sở của các loài 
hoa. những năm gần 

đây, người trồng hoa tại đà Lạt 
đã mạnh dạn ứng dụng phương 
pháp trồng hoa công nghệ cao, 
từng bước đưa thương hiệu hoa 
đà Lạt chinh phục thị trường 
hoa cao cấp trong nước và xuất 
khẩu ra thế giới. Công ty CP 
Công nghệ sinh học rừng hoa 
đà Lạt là 1 trong 2 doanh nghiệp 
(Dn) đầu tiên của Việt nam 
được nhận Chứng chỉ “Dn nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. 

Công ty CP công nghệ sinh 
học Rừng hoa đà Lạt thành lập 
năm 2003, là một trong những 
Dn sản xuất, kinh doanh hoa 
lớn nhất tỉnh Lâm đồng, hoạt 
động chủ yếu trong lĩnh vực sản 
xuất giống cây con bằng phương 
pháp invitro; hoa lily cắt cành, 
cung cấp cho thị trường nội địa 
và tư vấn kinh doanh vật tư nông 
nghiệp.

Công ty là đơn vị đầu tiên 
đưa giống cây Việt nam xuất 

khẩu ra thế giới với hơn 600 
giống hoa và cây cảnh xuất khẩu, 
thị trường mở rộng từ Bỉ, đan 
Mạch, Mỹ, nhật Bản, hàn Quốc, 
trung Quốc... và cả hà Lan - đất 
nước được mệnh danh là “Vương 
quốc hoa”. năm 2013, Công ty 
xuất khẩu hơn 10 triệu cây giống, 
thu về gần 2 triệu UsD và theo 
hợp đồng đã ký kết với các nước, 
dự kiến năm 2015, doanh thu 
xuất khẩu giống hoa của Công 
ty đạt 6 triệu UsD. Rừng hoa đà 
Lạt cũng là một trong 3 công ty 
đầu tiên được Bộ nn&Ptnt 
cấp giấy chứng nhận “Dn ứng 
dụng công nghệ cao”.

khởi nghiệp chỉ với gần 20 
cán bộ, nhân viên, đến nay, tổng 
số nhân viên của công ty đã lên 
tới gần 500 người, làm việc tại 
10 phòng chức năng, 2 phòng thí 
nghiệm, 1 vườn ươm, 1 xưởng 
hoa khô và 1 showroom trưng 
bày các loại hoa, trong đó có 170 
kỹ sư chuyên ngành công nghệ 
sinh học. ngay từ khi thành lập, 
Ban Lãnh đạo Công ty đã xác 

 V Công nhân cấy mô các giống hoa xuất khẩu
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định chính sách phát triển bền vững dựa trên 
tiêu chí hàng đầu “Chất lượng - Công nghệ - 
Dịch vụ”. nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, Công ty đã đầu tư 2 phòng lab rộng 5.000 
m2 cùng trang thiết bị hiện đại, phục vụ nghiên 
cứu, sản xuất theo quy mô công nghiệp với 
công suất 24 triệu cây giống/năm; hệ thống 
vườn ươm với diện tích 0,5 ha, sản xuất 400.000 
cây con/tháng, trong đó có khu nhà kính rộng 
5.000 m2, áp dụng công nghệ sản xuất của châu 
Âu. năm 2006, Công ty tiếp cận thị trường xuất 
khẩu giống cây con, hoa cắt cành sang các nước 
châu Âu, nhật Bản và bước đầu nghiên cứu, 
ứng dụng thành công phương thức sản xuất 
hoa tươi mãi từ các chuyên gia của nhật, với 
công suất 200.000 cành/tháng, áp dụng công 
nghệ sinh học (các loại hoa tươi như hồng, 
cẩm tú cầu, cúc, đồng tiền… sau khi tẩy bằng 
hóa chất sẽ được nhuộm màu bằng dung dịch 
nhuộm màu rồi sấy ở nhiệt độ khoảng 400oC 
trong vòng 24 tiếng, sau đó được đưa đến khu 
vực thiết kế hoa để tạo ra những bình hoa, tranh 
hoa và các sản phẩm trang trí khác). sản phẩm 
hoàn thiện có màu sắc theo ý muốn nhưng vẫn 
giữ được hình dáng như ban đầu với tuổi thọ 
kéo dài trên 3 năm. đặc biệt, năm 2009, Công 
ty khánh thành showroom hoa tươi bảo quản 
nghệ thuật, triển khai xuất khẩu hoa lily cắt 
cành cao cấp, du nhập các giống hoa mới, lạ 
như đồng tiền, lily, sa lem về phân phối cho thị 
trường trong nước. năm 2012, Công ty đầu tư 
vườn ươm hiện đại có diện tích 3000 m2, tăng 
năng suất lên 4 triệu cây/năm. ngoài ra, Công 
ty còn chú trọng phát triển sản phẩm tranh 
hoa được làm bằng hoa tươi đã thiết kế 3D, thể 
hiện phong cảnh, nhịp sống đời thường của 

người dân đà Lạt một cách 
tinh tế, sinh động; Xây dựng 
hệ thống nhà hàng, khách sạn, 
showroom, siêu thị, công viên 
rộng 25.000 m2 thành một 
quần thể, phục vụ khách du 
lịch tham quan, nghỉ ngơi và 
mua sắm.

Với quan niệm “Chất lượng 
phải đi đôi với an toàn, người 
trồng hoa phải được làm việc 
trong môi trường thực sự lành 
mạnh”, Công ty đã áp dụng tiêu 
chuẩn tCVn iso 9001:2008 
và ohsAs 18001:2007 trong 
quá trình sản xuất. đặc biệt, từ 
năm 2013, Công ty tiến hành 
áp dụng hệ thống quản lý tích 
hợp hai tiêu chuẩn trên với 
sự giúp đỡ từ các chuyên gia 
của đơn vị tư vấn, chuyên gia 
đánh giá của trung tâm Chứng 
nhận Phù hợp (QUACERt) 
và đến năm 2015, Công ty đã 
được QUACERt đánh giá tích 
hợp hai tiêu chuẩn, qua đó góp 
phần làm tinh gọn hoạt động 
quản lý điều hành, tổ chức 
nhân sự, đồng thời hình thành, 
rèn luyện thói quen làm việc an 
toàn đến toàn thể cán bộ công 
nhân viên. Bên cạnh đó, hàng 
năm, Công ty cử cán bộ kỹ 
thuật sang Bỉ học tập kỹ năng 
quản lý sản xuất giống cây công 
nghệ cao - quy mô công nghiệp 

hiện đại, nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 

đối với công tác BVMt, 
Công ty đã thực hiện nghiêm 
chỉnh đề án BVMt theo quy 
định, toàn bộ lượng nước thải 
phát sinh trong quá trình sản 
xuất được xử lý đạt tiêu chuẩn, 
đảm bảo điều kiện có thể tái sử 
dụng để tưới cho cây ươm trong 
phòng kín. hệ thống nước tưới 
trong vườn ươm được thiết 
kế với quy trình tự động và 
phương thức trồng trên giá 
thể, tái sử dụng nguồn phân 
giúp giảm chi phí sản xuất, 
tăng sản lượng, chất lượng cây 
trồng và góp phần BVMt. Do 
đặc thù hoa tươi cần chăm sóc 
hàng ngày và phải phun thuốc 
trừ sâu phòng bệnh, Công ty 
thực hiện phun phòng định kỳ 
1 lần/tuần với liều lượng thấp 
nhất so với khuyến cáo và chỉ 
phun thuốc vào buổi chiều 
tối. đối với dung dịch tẩy và 
nhuộm màu, Công ty sử dụng 
dung dịch không gây hại cho 
người lao động, để đảm bảo 
an toàn, Công ty trang bị các 
thùng nhựa chứa dung dịch 
có nắp đậy cẩn thận và yêu cầu 
nhân viên trực tiếp tiến hành 
công đoạn tẩy và nhuộm hoa 
phải phải mặc quần áo bảo hộ 
lao động, đeo gang tay, khẩu 
trang…

Có thể nói, sự thành 
công của Công ty trong việc 
ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất hoa là điều đã được 
khẳng định và là một trong 
những mô hình tiên tiến của 
cả nước. trên cơ sở những kết 
quả đã đạt được, Công ty CP 
công nghệ sinh học Rừng hoa 
đà Lạt sẽ không ngừng nỗ lực 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
để ngày một vươn cao, vươn 
xa, góp sức làm cho hoa đà 
Lạt trở thành thương hiệu nổi 
tiếng trên toàn thế giớin
 gia Linh

 V Sản phẩm hoa sấy khô của Công ty



46 Số 11/2015

MÔi tRƯỜng & DoAnh nghiệP 

Holcim Việt Nam chung tay cùng  
đồng bào vùng cao

nậm Pung là xã đặc biệt khó khăn của 
huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai, 100% là 
đồng bào dân tộc Dao và hà nhì cùng 

sinh sống. Với thời tiết khắc nghiệt và mùa khô 
hạn kéo dài, người dân huyện Bát Xát thường 
xuyên phải sống trong cảnh thiếu nước sạch 
sinh hoạt và nguồn nước không đảm bảo vệ 
sinh, an toàn. hơn nữa, địa bàn này thường 
xuyên xảy ra thiên tai, sạt lở, làm hư hỏng, 
xuống cấp các công trình cấp nước đã được 
đầu tư.

trước tình trạng đó, Công ty holcim Việt 
nam đã triển khai thực hiện Dự án “nghiên 
cứu, ứng dụng, chế tạo bơm va cấp nước cho 
vùng nông thôn, biên giới, hải đảo” ở trường 
tiểu học và trường Mầm non xã nậm Pung tại 
bản kin Chu Phìn 2, xã nậm Pung, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí 200 triệu 
đồng. đây là Dự án đoạt giải Ứng dụng - giải 
thưởng cao nhất của cuộc thi holcim Prize 
2014. Dự án do nhóm sinh viên trịnh Xuân 
Thành và Bùi Văn Liệu, trường đại học kiến 
trúc hà nội khởi công thực hiện từ tháng 
1/2015 với sự tư vấn, hợp tác của holcim Việt 
nam và sự giúp đỡ từ chính quyền, người dân 
địa phương.

Bơm va hay còn gọi là bơm ram (là thiết 
bị lợi dụng năng lượng của dòng nước để đưa 
nước từ nguồn suối lên vùng đồi cao, phục vụ 
nước tưới và nước sinh hoạt) đã có từ lâu trên 
thế giới với nhiều cấu tạo khác nhau nhưng chủ 
yếu vẫn trên nguyên lý nước va. Bơm không 
dùng nguồn năng lượng như điện hay ga, giúp 
tiết kiệm năng lượng. Bơm va vận hành dựa 
trên nguyên lý hiệu ứng nước va. Dòng nước 
qua đường ống vào bị chặn đột ngột bởi một 
chi tiết đặc biệt (van va đập) sinh ra áp lực nước 
va rất lớn. Bơm va được chế tạo để lợi dụng áp 
lực này đưa nước lên qua ống đẩy với chiều cao 
cột nước gấp 10 lần cột nước làm việc của bơm. 
Bơm va có thể bơm lên độ cao 80 m và cung 
cấp lượng nước đến 2,5 m3/h. Bơm va được chế 
tạo để hiệu ứng nước va xảy ra liên tục, có chu 
kỳ và nước được bơm lên suốt ngày đêm.

đây là Dự án mới, cấu tạo đơn giản, dễ 
lắp đặt và có khả năng ứng dụng rộng rãi, đặc 
biệt tại các vùng nông thôn giúp giảm chi phí 
sinh hoạt và sản xuất. Việc ứng dụng thành 

công Dự án tại trường tiểu 
học và trường Mầm non xã 
nậm Pung mở ra hướng phát 
triển bền vững mới cho người 
dân nơi đây. Dự án không chỉ 
góp phần cung cấp nước sạch 
cho hai trường mà còn cung 
cấp cho hơn 200 hộ dân sống 
trong khu vực này.

Ông nguyễn Công Minh 
Bảo - giám đốc Phát triển Bền 
vững Công ty holcim Việt 
nam cho biết, holcim Prize 
là một trong những hoạt động 
đồng hành với sự phát triển 
của thế hệ trẻ, thể hiện cam 
kết xã hội mà holcim thực 
hiện trong Chiến lược phát 
triển bền vững của Công ty. 
Dự án được hoàn thành đúng 
tiến độ và mang lại lợi ích cho 
người dân địa phương, thể 
hiện sự nỗ lực của nhóm Dự 
án. hy vọng, Dự án sẽ phát 
huy được ưu điểm và phục vụ 
hiệu quả cho người dân.

đại diện nhóm thực hiện 
Dự án, sinh viên Bùi Văn 
Liệu cho rằng, việc triển khai 
thành công Dự án vào thực tế 
là một niềm tự hào và vinh dự 
lớn của nhóm. đây cũng là đề 
tài nhóm ấp ủ từ lâu và dành 
nhiều công sức để nghiên cứu 

và phát triển. nhóm rất vui 
khi được đóng góp sức mình 
để giúp đỡ người dân vùng 
cao cải thiện cuộc sống và 
điều kiện sinh hoạt. Quá trình 
thực hiện Dự án đã mang lại 
những trải nghiệm giá trị giúp 
bản thân hoàn thiện và trưởng 
thành hơn. 

đến nay, Dự án đã chính 
thức được hoàn thành và 
chuyển giao cho địa phương, 
dự kiến, mô hình này sẽ tiếp 
tục được nhân rộng trong thời 
gian tới. song song với đó, 
vừa qua, vòng chung kết giải 
thưởng holcim Prize 2015 
đã diễn ra tại trường đại học 
Bách khoa, đại học Quốc gia 
tP. hồ Chí Minh. đề tài tận 
dụng nhiệt thải từ lò để sấy 
bánh tráng của nhóm sinh 
viên trường đại học Bách 
khoa - đại học đà nẵng đã 
đoạt giải Ứng dụng cuộc thi 
holcim Prize 2015 với giải 
thưởng 70 triệu đồng và được 
holcim Việt nam hỗ trợ tối 
đa 200 triệu để triển khai ứng 
dụng thí điểm thực tế. đây 
chính là điểm tạo nên sự khác 
biệt của cuộc thi holcim Prize 
với các cuộc thi nghiên cứu 
khoa học khácn  Vũ nhung

 V Hệ thống bơm va
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Quảng Bình thống nhất kế hoạch  
bảo tồn gà lôi lam mào trắng
nguyễn hà
Tổng cục Lâm Nghiệp

1. đặC tính Và nguy Cơ  
tuyệt Chủng Loài gà Lôi Lam 
mào trắng

gà lôi lam mào trắng là loài chim đặc hữu, 
thuộc họ trĩ (Phasianidae), sống tại các khu 
vực rừng mưa nhiệt đới của Việt nam, phân 
bố chủ yếu tại 4 tỉnh (Quảng Bình, hà tĩnh, 
Quảng trị và Thừa Thiên - huế). Loài này có 
chiều dài 58-67 cm, chân và da mặt đỏ. Con 
trống có màu xanh da trời pha đen, còn con mái 
có màu nâu. Loài này có 2 biến chủng. Chủng 
danh định (L.e.edwardsi) có mào và trên đuôi 
trắng và chủng phía bắc (L.e.hatinhensis ) được 
tìm thấy với các lông bay ở đuôi màu trắng với 
số lượng biến thiên. sự khác biệt này trong hai 
chủng có thể là do giao phối cận huyết của một 
quần thể bị hạn chế và phân mảnh tại khu vực 
phân bố và cũng đã được nhận thấy ở các cá thể 
bị nuôi nhốt và lai cùng dòng. gà lôi lam mào 
trắng là loài quý hiếm, được ghi vào sách đỏ 
Việt nam và thế giới, đang ở tình trạng cực kỳ 
nguy cấp, do bị săn bẫy tràn lan kết hợp với mất 
sinh cảnh sống và suy thoái.

Theo các chuyên gia, cặp gà lôi lam được 
phát hiện lần đầu tiên ở Việt nam vào năm 
1924, do Cean dela Coul - nhà tự nhiên học 
(người Pháp) tìm thấy tại khe rừng phía tây 
huyện Phong điền, Thừa Thiên - huế (nay 
thuộc khu bảo tồn (kBt) thiên nhiên Phong 
điền). tuy nhiên, sau phát hiện này, các nhà 
điểu học của Việt nam và thế giới đã đến vùng 
rừng trên khảo sát nhưng lại không tìm thấy 
thêm một con gà lôi lam nào khác. Chính vì 
vậy, năm 1929, các nhà bảo tồn khoa học trên 
thế giới đã công bố loài gà này bị tuyệt chủng. 

đến năm 1986, các cán bộ kiểm lâm Thừa 
Thiên - huế phát hiện tại kBt thiên nhiên 
Phong điền một cặp gà lôi lam mào trắng (một 
trống, một mái) và chuyển giao cho Vườn thú 
hà nội nhân giống bảo tồn trong điều kiện 
nuôi nhốt. sau đó, Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên 
nhiên (WWF) và tổ chức quốc tế bảo tồn 
các loài chim (Birdlife internationa) đã thực 

hiện nhiều cuộc khảo sát cho 
thấy, số lượng loài gà quý này 
quanh khu vực rừng giáp ranh 
giữa Quảng trị và Thừa Thiên 
- huế có đến gần trăm cá thể. 
tuy nhiên, do nhiều năm sau 
không được phát hiện thêm 
cá thể gà nào nên tại cuộc 
hội thảo chim họ trĩ trên thế 
giới tại hà nội (năm 1994) và 
tại Vườn quốc gia Bạch Mã - 
Thừa Thiên - huế (năm 1995), 
các chuyên gia về chim cảnh 
báo, gà lôi lam mào trắng ở 
Việt nam đang có nguy cơ bị 
đe dọa tuyệt chủng nghiêm 
trọng.

năm 2014, tại vùng rừng 
đặc dụng Bắc hải Vân, lực 
lượng kiểm lâm Thừa Thiên - 
huế đã thu giữ từ một người 
đi rừng một con gà lôi lam 
mào trắng trong tình trạng 
chân trái bị chấn thương do 
mắc bẫy. gà được gửi mẫu đi 
xét nghiệm và xác định là gà 
lôi lam mào trắng. sau nhiều 
năm vắng bóng, gà lôi lam 

mào trắng lại xuất hiện ở vùng 
rừng Thừa Thiên - huế. Việc 
phát hiện gà lôi lam mào trắng 
xuất hiện trở lại trong tình 
trạng bị mắc bẫy đã gióng lên 
hồi chuông cảnh báo nạn săn 
bắt động vật hoang dã ngày 
càng mạnh đang làm tổn hại 
đến các loài chim, thú quý 
hiếm. 

2. quảng Bình 
thống nhất Kế 
hoạCh Bảo tồn gà 
Lôi Lam mào trắng

trước thực trạng nguy cấp 
của loài gà lôi lam mào trắng, 
để bảo vệ loài gà, một số kBt 
đã được thành lập trong vùng 
phân bố của gà lôi lam mào 
trắng với mục tiêu bảo vệ loài 
này và các loài khác sống trong 
cùng sinh cảnh đất thấp tại 
các kBt thiên nhiên: kẻ gỗ, 
Phong điền, đắc rông, Bắc 
hướng hóa… sau khi thành 
lập, các kBt này đã có những 
thành công nhất định trong 

 V Năm 2014, tại vùng rừng đặc dụng Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa 
Thiên - Huế) đã phát hiện 1 cặp gà lôi lam mào trắng
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việc giảm tốc độ mất rừng tuy nhiên các 
mối nguy cơ đối với đa dạng sinh học 
còn hiện hữu, đặc biệt là suy thoái rừng 
và săn bắt động vật hoang dã vẫn tiếp 
diễn. hiện tại 2 kBt thiên nhiên: Phong 
điền (Thừa Thiên - huế) và đắc Rông 
(Quảng trị) đã được quy hoạch lại để 
bảo tồn loài gà lôi lam mào trắng.

song song với đó, từ giữa năm 2013, 
nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài 
nước đã thành lập nhóm bảo tồn gà 
lôi lam mào trắng tại Việt nam (Vn-
EPWg). năm 2015, Chi cục kiểm lâm 
tỉnh Quảng Bình phối hợp với trung 
tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt nam 
thống nhất kế hoạch hành động 2015 - 
2020 bảo vệ gà lôi lam mào trắng. Theo 
đó, kế hoạch gồm 4 Chương trình chủ 
yếu: tăng cường bảo vệ và quản lý sinh 
cảnh cho gà lôi lam mào trắng; tập trung 
nhân nuôi bảo tồn gà lôi lam mào trắng 
theo các bước từ nuôi nhốt đến nuôi bán 
hoang dã và cuối cùng là nuôi hoang 
dã trong môi trường tự nhiên; nghiên 
cứu, điều phối và huy động nguồn lực. 
Các chương trình này sẽ được thực hiện 
đồng bộ để đạt được mục tiêu bảo tồn 
bền vững quần thể gà lôi lam mào trắng 
trong tự nhiên vào năm 2030.

để triển khai kế hoạch, trong thời 
gian tới, Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng 
Bình đã đề ra các giải pháp bảo tồn gà lôi 
lam mào trắng, cụ thể: 

tăng cường phối hợp với các ban 
ngành chức năng ở các địa phương có 
phân bố loài gà lôi lam mào trắng; đẩy 
mạnh hơn nữa việc bảo vệ rừng, BVMt 
tại các khu vực này nhằm tạo sinh cảnh 
tốt nhất để bảo tồn gà lôi lam mào trắng.

Xây dựng các chiến dịch gia tăng 
nhận thức và bảo tồn loài gà lôi lam mào 
trắng.

đầu tư cho công tác cứu hộ loài gà, 
trong đó chú trọng đầu tư về cơ sở vật 
chất cứu hộ, đào tạo nhân lực và ban 
hành quy định về chuyển giao loài gà 
quý hiếm về các trung tâm cứu hộ và 
khu bảo tồn.

đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học 
về sinh học, sinh thái của quần thể, xu 
hướng biến động của loài, đặc biệt tại các 
vườn quốc gia, kBt thiên nhiên còn sự 
phân bố gà lôi lam mào trắngn

Khuyến khích cộng đồng 
tham gia bảo tồn đa dạng 
sinh học tại Khu bảo tồn 
thiên nhiên Tà Đùng

khu bảo tồn thiên nhiên 
(kBttn) tà đùng 
có diện tích khoảng 

21.307,73 ha, nằm tiếp giáp với 
7 xã, 4 huyện của hai tỉnh đắc 
nông và Lâm đồng, có đỉnh 
tà đùng cao nhất là 1.982 m. 
khu vực này là điểm giao thoa 
về địa lý và sinh học giữa khu 
vực nam tây nguyên và khu 
vực miền đông nam bộ.

hiện nay, tà đùng có lớp 
thảm thực vật rộng lớn, tỷ lệ 
độ che phủ rừng vùng lõi của 
kBttn chiếm tới 85%; trong 
đó, rừng nguyên sinh chiếm 
48%, rừng thứ sinh các loại 
chiếm 36%... Vì vậy, nơi đây có 
sự đa dạng sinh học (đDsh) 
rất lớn, là nơi sinh sống của 
trên 1.406 loài thực vật và 573 
loài động vật.

 để bảo vệ diện tích rừng 
và bảo tồn đDsh, ngăn chặn 
các hiện tượng khai thác, chặt 

phá, lấn chiếm rừng trái phép 
và được sự tài trợ của Quỹ bảo 
tồn rừng đặc dụng Việt nam, 
kBttn tà đùng đã triển 
khai thực hiện Dự án “nâng 
cao năng lực quản lý cho cán 
bộ và tăng cường sự tham 
gia hiệu quả của cộng đồng 
vào công tác bảo vệ rừng tại 
kBttn tà đùng, giai đoạn 
2009 - 2011” (pha 1 Dự án 
VCF) và “nâng cao năng lực 
cho cán bộ kBttn tà đùng, 
thu hút người dân tham gia 
hoạt động bảo tồn đDsh và 
thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích” 
(pha 2). Mục đích nhằm nâng 
cao năng lực bảo tồn, quản 
lý đDsh, xây dựng kế hoạch 
quản lý điều hành kBttn tà 
đùng; khảo sát đDsh, kinh 
nghiệm sử dụng tài nguyên 
của cộng đồng nhằm tìm 
kiếm các giải pháp bảo tồn 
hiệu quả; khuyến khích cộng 

 V KBTTN Tà Đùng tuyên truyền, vận động người dân  
không xâm canh đất rừng

Vũ thị hạnh
Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng
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đồng tham gia bảo tồn đDsh; nâng cao nhận 
thức cho người dân địa phương về đDsh và 
môi trường; giảm áp lực lên tài nguyên thiên 
nhiên và hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình 
phụ thuộc vào rừng.

Theo đó, Dự án tổ chức được 12 buổi tập 
huấn nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc 
cho cán bộ kBttn tà đùng và cộng đồng 
sống xung quanh (pha 1 tổ chức được 3 buổi và 
pha 2 tổ chức được 9 buổi). Qua đó, nâng cao 
kỹ năng về điều tra, giám sát đDsh, làm việc 
với cộng đồng cho cán bộ kBttn và cán bộ 
các xã vùng đệm, nhằm tiếp cận với cộng đồng 
để thu thập thông tin cần thiết bổ sung vào bản 
báo cáo tham vấn xã hội, đồng thời có thể vận 
dụng trong nhiều hoạt động bảo tồn (điều tra, 
tuyên truyền, vận động...). đồng thời, học viên 
nâng cao ý thức thực hiện quy định pháp luật 
về bảo tồn đDsh, biết được số liệu thực tế qua 
điều tra và cập nhật các thông tin cần thiết… 
đặc biệt, đã thành lập được 8 tổ tuần tra bảo 
vệ rừng dựa vào cộng đồng với 80 người tham 
gia (cả pha 1 và pha 2) tại 4 xã vùng đệm: đắc 
som và đắc P'Lao (huyện đắc g'Long, tỉnh 
đắc nông); Phi Liêng và đạ k'nàng (huyện 
đam Rông, tỉnh Lâm đồng). Mỗi tổ gồm 10 
thành viên, trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó. 
Các trạm kiểm lâm đã phối hợp với tổ tuần 
tra quản lý bảo vệ rừng, chủ động xây dựng kế 
hoạch tuần tra, kiểm tra cho từng tháng, phân 
công cụ thể cho từng thành viên, nhờ đó, góp 
phần vào việc xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, 
đổi mới phương thức huy động cộng đồng 
tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Mặt khác, đã tổ chức được 48 buổi tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về 
giá trị của rừng, đDsh và giới thiệu một số 
văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo 
vệ rừng và bảo tồn đDsh; in ấn và phát hành 
2.000 cuốn lịch (năm 2010 và 2014) về vai trò, 
giá trị của kBttn nhằm khuyến khích người 
dân tham gia công tác bảo vệ rừng, bảo tồn 
thiên nhiên. Thông qua các buổi tuyên truyền 
đã cung cấp cho cộng đồng những kiến thức cơ 
bản về công tác bảo tồn; hậu quả của việc phá 
rừng, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên; sự nóng 
lên của trái đất; thực trạng và các vấn đề cần 
quan tâm tại địa phương như: Phá rừng, săn bắt 
động vật rừng, các vấn đề ô nhiễm môi trường.

nhằm nâng cao nhận thức cho các em học 
sinh về giá trị tài nguyên rừng, đDsh và bảo 
tồn thiên nhiên, Dự án tổ chức 2 buổi sinh hoạt 
nâng cao nhận thức và thành lập 3 Câu lạc bộ 

xanh tại 3 trường trung học 
cơ sở của 3 xã xung quanh 
kBttn. Các Câu lạc bộ đã 
đi vào hoạt động hiệu quả, 
tiến hành sinh hoạt theo các 
chủ đề: Vai trò của rừng; khai 
thác tài nguyên thiên nhiên; 
Rác thải với môi trường; đạo 
đức môi trường; Bảo tồn thiên 
nhiên và đDsh. Các buổi 
sinh hoạt đã cung cấp kiến 
thức cho các em học sinh về 
tầm quan trọng của rừng, giúp 
các em yêu quý và tôn trọng 
thiên nhiên hơn. 

Bên cạnh đó, Dự án đã 
tiến hành điều tra bổ sung 
khu hệ động vật và thực vật, 
xác định các khu vực trọng 
điểm cần tuần tra để bảo vệ 
giá trị đDsh của kBttn. 
Qua các chuyến điều tra đã 
phát hiện và bổ sung thêm 
vào danh lục của kBttn tà 
đùng 197 loài động vật và 
154 loài thực vật. đặc biệt, 
đã xây dựng được quy chế 
chia sẻ lợi ích cho các nhóm 
sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên. đây là một chính sách 
mới, hiện cả nước đang thí 
điểm tại Vườn quốc gia Xuân 
Thủy (nam định) và Bạch 
Mã (Thừa Thiên - huế) theo 
Quyết định số 126/2012/Qđ-
ttg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thí điểm chia sẻ 
lợi ích trong quản lý, bảo vệ 
và phát triển bền vững rừng 
đặc dụng, còn các khu rừng 
đặc dụng còn lại chưa đủ cơ 
sở pháp lý để ra quyết định 
cho phép khai thác số lượng, 
chủng loại và thời điểm. 
nhưng đây là một hướng đi 
mới trong việc quản lý, qua 
đó góp phần cải thiện sinh kế 
cho những hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số trong phạm vi 
vùng đệm kBttn.

nhìn chung, Dự án đã 
góp phần nâng cao năng 
lực, kỹ năng trong công tác 

bảo tồn cho cán bộ kBttn 
và cán bộ địa phương; nâng 
cao nhận thức về BVMt 
sinh thái, bảo vệ tài nguyên 
đDsh, vai trò, giá trị của 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và các hậu quả phải 
gánh chịu do việc tàn phá, 
hủy hoại môi trường thiên 
nhiên cho cộng đồng người 
dân địa phương các xã xung 
quanh kBttn. Dự án đã hỗ 
trợ một số trang thiết bị cần 
thiết cho việc thực hiện các 
hoạt động điều tra giám sát 
đDsh và tăng cường năng 
lực thực hiện các chương 
trình Dự án của Ban quản lý 
kBttn tà đùng. đồng thời, 
khả năng tiếp cận với các 
chương trình tài trợ, đặc biệt 
là chương trình tài trợ của 
Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng 
Việt nam được nâng lên, tạo 
tiền đề cho các nguồn tài trợ 
khác vào kBttn; Xây dựng 
được bản kế hoạch quản lý 
điều hành, cập nhật số liệu 
điều tra đDsh, dự thảo quy 
chế chia sẻ lợi ích, xây dựng 
một số mô hình cải thiện 
sinh kế…

tuy nhiên, kBttn vẫn 
đang đứng trước nhiều mối 
đe dọa lớn như tình trạng 
phá rừng, lấn chiếm đất rừng; 
săn bắn và buôn bán động 
vật hoang dã; khai thác gỗ 
và khoáng sản trái phép; xây 
dựng các công trình cơ sở 
hạ tầng, nhất là đường giao 
thông đi qua kBttn, phá vỡ 
cảnh quan và hủy hoại môi 
trường sinh sống của các loài 
động, thực vật… Vì vậy, để 
bảo vệ “lá phổi xanh” cho tây 
nguyên, ngoài sự nỗ lực của 
cán bộ, nhân viên kBttn 
tà đùng, cần có sự chung 
sức, đồng lòng của các cấp, 
các ngành và cộng đồng sinh 
sống xung quanh kBttnn
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Các cơ hội kinh doanh từ  
tăng trưởng xanh ở Việt Nam
tS.nguyễn minh phong

Kinh nghiệm thế giới Về Cơ hội 
Kinh doanh từ thúC đẩy tăng 
trưởng xanh 

tăng trưởng xanh (ttX) không chỉ là cần 
thiết, mà còn cần nhiều vốn đầu tư, cũng như 
tạo nhiều cơ hội kinh doanh và việc làm cho xã 
hội. năm 2009 ở châu Âu và Mỹ, việc đầu tư tài 
chính xây dựng các tòa nhà xanh đã tạo ra 2-3,5 
triệu việc làm. Ở trung Quốc, đầu tư cho lĩnh 
vực tái chế chất thải đã tạo ra 10 triệu việc làm 
và doanh thu 17 tỷ UsD/năm. 

Theo tài liệu “hướng tới nền kinh tế xanh” 
do Chương trình môi trường Liên hợp quốc 
(UnEP) công bố năm 2011, đầu tư xanh của thế 
giới chiếm khoảng 2% gDP toàn cầu (khoảng 
1.300 tỷ UsD), trong đó, 350 tỷ UsD được đầu 
tư cho các lĩnh vực sử dụng nhiều vốn tự nhiên, 
như các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nước 
sạch và thủy sản. 

tính toán và dự báo của ngân hàng thế giới 
(WB) cho thấy, nhu cầu đầu tư cho phát triển 
cơ sở hạ tầng kinh tế xanh như năng lượng, xây 
dựng, vận tải trên toàn cầu có thể lên tới 563 
tỷ UsD vào năm 2030 (ngoài nhu cầu 100 tỷ 
UsD thích ứng với biến đổi khí hậu). Theo tổng 
hợp một số dự báo quốc tế, giai đoạn 2011 - 
2050, các khoản đầu tư xanh trên toàn cầu sẽ 
đạt 3.900 tỷ UsD.

Ở Mỹ, tháng 11/2009, tổng thống obama 
tuyên bố, trong 10 năm tới, Mỹ phải chuyển 
sang mô hình tăng trưởng bền vững, áp dụng 
Chiến lược tái công nghiệp hóa, trở thành nước 
đi đầu trong công nghệ sạch, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tăng việc làm; tập trung phát 
triển công nghệ mới, khuyến khích các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng 
lượng, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
những ngành công nghệ BVMt xếp vị trí thứ 
ba trong các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư, sau 
viễn thông và công nghệ sinh học. Thị trường 
sản xuất và dịch vụ môi trường ước tính mỗi 
năm mang lại 1.370 tỷ UsD. Chính phủ đã đầu 
tư 80 tỷ UsD thực hiện các dự án xanh; đồng 
thời xúc tiến hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng 
cao tiêu chuẩn môi trường, hiệu quả kinh tế thị 

trường, tăng cường nhận thức 
của người dân, duy trì chất 
lượng đất, không sử dụng hóa 
chất diệt côn trùng và các dịch 
vụ hỗ trợ khoa học kỹ thuật 
khác, hạn chế sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch. hiện nay, Mỹ 
có khoảng 22 tP đã sản xuất 
và sử dụng năng lượng từ pin 
mặt trời nhằm tiết kiệm năng 
lượng, tiếp cận theo hướng 
cácbon thấp. Mặt khác, Chính 
phủ khuyến khích quy hoạch 
lại và phát triển khu dân cư 
với sự tham gia của các tổ 
chức phi lợi nhuận, doanh 
nghiệp và sự tài trợ của Chính 
phủ để xây dựng các ngôi “nhà 
xanh”, “nhà không dây điện”, 
“công sở xanh”, tiết kiệm năng 
lượng, quy hoạch giải phân 
cách xanh là yêu cầu bắt buộc 
trong giao thông. 

trung Quốc đang chuyển 
dịch từ phương thức phát 
triển kinh tế tiêu hao nhiều 
tài nguyên sang phương thức 
tiết kiệm tài nguyên, nhấn 
mạnh vào vấn đề BVMt và 
gDP xanh, khuyến khích 
đổi mới kỹ thuật, sản xuất 
xanh và phát triển bền vững; 

quy hoạch lại các khu công 
nghiệp, với 5 lĩnh vực chính 
là công nghệ môi trường, chế 
tạo ô tô sử dụng năng lượng 
mới thân thiện môi trường, 
sản xuất điện bằng năng 
lượng gió và mặt trời, du lịch 
và công nghệ cao được ưu 
tiên mời gọi đầu tư. 

tây Âu đang hối thúc việc 
đưa các chỉ tiêu về cácbon 
thấp vào hệ thống quy định 
quốc tế, với sự ra đời của tiêu 
chuẩn chứng nhận quốc tế về 
“dấu chân cácbon” đã mở màn 
cho quá trình này. 

Ở đức, từ nay đến năm 
2030, lĩnh vực công nghệ 
môi trường dự kiến sẽ phát 
triển gấp 4 lần và chiếm 16% 
ngành sản xuất công nghiệp, 
giúp mang lại nhiều việc làm 
hơn lĩnh vực sản xuất xe hơi 
và máy móc (2 ngành công 
nghiệp mũi nhọn của đức). 

từ cuối năm 2009, nhật 
Bản đã phát động chiến lược 
tăng trưởng mới, tập trung 
vào 2 ngành công nghiệp: Môi 
trường và năng lượng, ngành y 
tế, với việc đầu tư vào 2 ngành 
này dự kiến đến năm 2020 tạo 

 V Tăng trưởng xanh mang lại nhiều cơ hội kinh doanh  
và việc làm cho xã hội
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ra thị trường mới tương đương 1 triệu tỷ Yên.
hàn Quốc từ năm 2008 đã dành 80% trong 

gói kích cầu kinh tế (khoảng 38,1 tỷ UsD) dùng 
cho sự chuyển dịch từ nền kinh tế nâu sang nền 
kinh tế xanh; đầu tư gần 40 tỷ UsD trong 4 
năm tới nhằm phát triển lĩnh vực công nghiệp 
và kỹ thuật xanh. Chính phủ cũng đã cho xây 
dựng hệ thống vận tải xanh, bao gồm đường 
sắt thải ít khí cácbon và 3.000 km đường xe đạp 
xung quanh 4 con sông xanh; khoảng 2 triệu 
ngôi nhà xanh và văn phòng làm việc sử dụng ít 
năng lượng và điện. 

Các nước đang phát triển, nhất là các nước 
nghèo ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh 
có trình độ công nghệ thấp hơn các nước phát 
triển, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp, 
khai thác và xuất khẩu tài nguyên, lao động 
giá rẻ, khi tiếp cận mô hình phát triển kinh tế 
xanh, một mặt, sẽ đặt ra nhiều thách thức, nhất 
là nguồn vốn đầu tư, công nghệ và năng lực 
thực thi; mặt khác, tạo cơ hội khôi phục nguồn 
tài nguyên tái tạo, duy trì và phát triển hệ sinh 
thái tự nhiên và BVMt, tăng phúc lợi và giảm 
nghèo. trong quá trình đó, họ cần chủ động 
phát huy nội lực và sự trợ giúp của các nước 
phát triển...

tóm lại, kinh nghiệm lớn nhất và chung 
nhất của các nước là chủ động và linh hoạt theo 
thực tế, ngày càng hướng tới chuẩn chung về 
công nghệ và môi trường. 

CáC Cơ hội Kinh doanh từ 
thúC đẩy ttx ở Việt nam 

Ở Việt nam, chủ trương phát triển kinh 
tế xanh, bền vững đã được nhận thức từ sớm 
và ngày càng hoàn thiện trong những cam kết 
mạnh mẽ, cũng như trong thực tiễn lãnh đạo, 
quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đất 
nước trong nhiều thập kỷ qua.

Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 1991 - 2000 của Việt nam đã nhấn mạnh 
“tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến 
bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, 
BVMt”. Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2001 - 2010 của Việt nam tiếp tục 
khẳng định “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền 
vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội và BVMt”; gắn với 
yêu cầu phát triển toàn diện con người.

 ngày 12/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định số 432/Qđ-ttg, chính thức phê 
duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt nam 
giai đoạn 2011 - 2020; ngày 25/9/2012, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1393/Qđ-ttg 
phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về ttX. 

Bên cạnh đó, ngày 
20/3/2014, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 
403/Qđ-ttg Phê duyệt kế 
hoạch hành động quốc gia về 
ttX giai đoạn 2014 - 2020, 
với các mục tiêu và nội dung 
cụ thể về nhận thức, thể chế, 
cơ cấu kinh tế ngành, địa 
phương, doanh nghiệp và đổi 
mới công nghệ… Dự kiến, cần 
khoảng 30 tỷ UsD (ngân sách 
nhà nước chiếm 30%) trong 
kế hoạch hành động quốc gia 
về ttX giai đoạn 2014 - 2020. 
đồng thời, Việt nam đã lập 
Quỹ hỗ trợ ttX…

Theo tinh thần đó, Việt 
nam chủ trương kết hợp hài 
hòa theo chiều rộng và chiều 
sâu; Phát triển công nghiệp 
với cơ cấu ngành nghề, công 
nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên 
tắc thân thiện với môi trường 
và đẩy mạnh phát triển công 
nghệ cao tại các đô thị lớn; 
Chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp và nông thôn với 4 quá 
trình (công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; đô thị hóa; kiểm soát 
dân số; BVMt sinh thái); đẩy 
nhanh áp dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ 
trong sản xuất, chế biến, bảo 
quản, đặc biệt là ứng dụng 
công nghệ sinh học để tạo 
nhiều giống cây trồng, vật 
nuôi và quy trình sản xuất đạt 
năng suất, chất lượng cao, gắn 
sản xuất với thị trường; Phát 
triển và nâng cao chất lượng 
các dịch vụ y tế, chăm sóc sức 
khỏe, cải thiện điều kiện và 
vệ sinh môi trường lao động, 
hình thành hệ thống quản lý 
và kiểm soát vệ sinh, an toàn 
thực phẩm nhằm bảo vệ sức 
khỏe và quyền lợi người tiêu 
dùng, thực hiện có trách 

nhiệm các cam kết quốc tế về 
ttX, bền vững, thích ứng với 
biến đổi khí hậu và bảo vệ đa 
dạng sinh học. 

ngoài ra, Việt nam cũng 
hướng tới sử dụng bền vững, 
tiết kiệm và hiệu quả các 
nguồn tài nguyên đất, nước, 
không khí và khoáng sản, 
phục vụ nhu cầu phát triển các 
ngành kinh tế trước mắt và 
lâu dài. Cụ thể, nhiều chương 
trình, dự án quản lý tổng hợp 
các lưu vực sông, các vùng 
đầu nguồn, nước ngầm được 
thực hiện; nhiều hệ thống thu 
gom và xử lý nước thải, chất 
thải rắn ở các đô thị, khu công 
nghiệp sản xuất nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản được 
tăng cường xây dựng, chất 
thải nguy hại được quản lý 
chặt chẽ. ngoài ra, việc xuất 
khẩu tài nguyên thô được hạn 
chế nhằm chấm dứt xuất khẩu 
khoáng sản chưa qua chế biến 
sâu vào năm 2020, đồng thời 
công tác tìm kiếm các nguồn 
tài nguyên mới, BVMt, phục 
hồi môi trường trong khai 
thác khoáng sản được đẩy 
mạnh. Mặt khác, Việt nam 
cũng áp dụng các thành tựu 
khoa học công nghệ tiên tiến 
và kế thừa các kinh nghiệm 
sản xuất lâm nghiệp của đồng 
bào địa phương nhằm khai 
thác, bảo vệ và phát triển 
rừng, bảo vệ các loài hoang dã, 
đặc biệt là các loài quý hiếm, 
hướng tới phát triển ngành du 
lịch sinh thái và xóa đói giảm 
nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt 
động quan trắc, kiểm soát 
môi trường không khí đô thị 
cũng được chú trọng, với các 
biện pháp nhằm kiểm soát và 
giảm phát thải ô nhiễm không 
khí và tiếng ồn ở các đô thị 
lớn và khu công nghiệp. Việt 
nam cũng chủ động và tích 
cực phối hợp với các quốc gia 
trong khu vực và quốc tế nhằm 
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giải quyết những vấn đề liên quan đến phát 
triển bền vững, những vấn đề toàn cầu và 
khu vực: giảm phát thải cácbon; ô nhiễm 
nguồn nước, không khí; khai thác rừng; 
đập thủy điện; những vấn đề xã hội như di 
dân, xuất khẩu lao động… 

từ thực tiễn mô hình phát triển mới, 
gắn với từng bước định hình và thúc đẩy 
ttX trên thế giới và trong nước nêu trên, 
có thể nhận thấy những cơ hội kinh doanh 
trong mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, cho đến 
từng yếu tố đầu vào và đầu ra của các hoạt 
động sản xuất, tiêu dùng, mang lại những 
lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho cộng đồng, 
doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân. trước 
mắt, một số cơ hội kinh doanh cụ thể có thể 
là: nghiên cứu, áp dụng những công nghệ 
sản xuất, chế biến sản phẩm mới, tiết kiệm 
tài nguyên, thân thiện môi trường, giảm 
thải cácbon; sản xuất và phân phối những 
sản phẩm tiêu dùng sinh thái, sạch và ít 
phát thải rác; tiết kiệm tài nguyên rừng và 
tài nguyên không tái tạo, dễ bảo quản và 
vận chuyển; Xây dựng các căn hộ, chung 
cư, trường học, bệnh viện, chợ, quán ăn, 
làng nghề, công xưởng, khu công nghiệp, 
vùng chuyên canh, hải cảng xanh, thân 
thiện môi trường và có tính nhân văn cao. 
đồng thời, phát triển công nghệ tái chế rác 
thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp; tận 
dụng nguyên phụ liệu, chất thải sản xuất và 
tiêu dùng, nhất là trong nông nghiệp, như 
rơm, thân ngô, trấu; Phát triển năng lượng, 
vật liệu thay thế mới, có khả năng tái tạo, 
phát kiến các cách thức tiên tiến khai thác 
tài nguyên, hiệu quả và ít nguy hại tới môi 
trường; Phát triển du lịch sinh thái và các 
dịch vụ BVMt; Các sản phẩm và dịch vụ 
cải thiện môi trường và điều kiện lao động, 
nghỉ ngơi cho người lao động trong nhà 
xưởng, ruộng đồng, văn phòng…

Các danh mục cơ hội kinh doanh từ 
thúc đẩy ttX nêu trên có thể mở rộng 
cùng với sự phát triển sản xuất, tiêu dùng, 
cung-cầu xã hội và sức sáng tạo, năng động 
vượt trội của cá nhân.

Phương châm cần có là chủ động và 
bám sát nhu cầu thực tế cuộc sống; biến các 
hạn chế thành các cơ hội; suy nghĩ khác và 
tìm kiếm hướng đi mới; theo đuổi sự hợp 
lý, hài hòa, cân bằng và tối ưu hóan

Một số vấn đề chung 
về nhãn sinh thái
Th.S hàn trần Việt, Th.S trần BíCh hồng 
Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

kể từ những năm đầu 
thập niên 1980, nhãn 
sinh thái (nst) đã bắt 

đầu được sử dụng nhằm cung 
cấp thông tin tới người tiêu 
dùng những tác động đến môi 
trường cũng như tính năng 
vượt trội của sản phẩm được 
dán nhãn so với các sản phẩm 
khác cùng loại. trong thời 
gian qua, các chương trình 
dán nst được triển khai rộng 
khắp ở khoảng 30 quốc gia 
như Mỹ, Anh, đan Mạch, Thái 
Lan, trung Quốc, hồng kông, 
Việt nam… và các chương 
trình này bước đầu thu được 
những kết quả tích cực. tuy 
nhiên, nhiều người tiêu dùng, 
đặc biệt là những người tiêu 
dùng ở các quốc gia đang phát 
triển, nơi mà chương trình 
nst mới được triển khai 
trong những năm gần đây còn 
gặp không ít khó khăn trong 
việc phân biệt giữa nst và các 
loại nhãn môi trường khác. 

Khái niệm Về nSt
nst là một khái niệm 

được hiểu theo nhiều cách 
khác nhau. Theo tổ chức 
thương mại thế giới (Wto) 
và ngân hàng thế giới (WB), 
nst là nhãn được cấp cho 
những sản phẩm đáp ứng 
một số tiêu chí nhất định do 
một cơ quan Chính phủ hoặc 
một tổ chức được Chính phủ 
ủy nhiệm đề ra. Các tiêu chí 
này tương đối toàn diện nhằm 
đánh giá tác động đối với môi 
trường trong những giai đoạn 
khác nhau của chu kỳ sản 
phẩm: từ giai đoạn sơ chế, 
chế biến, gia công, đóng gói, 
phân phối, sử dụng cho đến 
khi thải bỏ. 

Theo Mạng lưới nst toàn 
cầu (gEn), nst chỉ ra tính 
ưu việt về mặt môi trường của 
một sản phẩm, dịch vụ so với 
các sản phẩm, dịch vụ cùng 
loại dựa trên các đánh giá 
vòng đời sản phẩm”.

 V Nếu không có NST, người tiêu dùng sẽ khó biết được những 
thông tin về các sản phẩm không thân thiện với môi trường 
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từ đó thúc đẩy sự tham gia của 
các doanh nghiệp.

Nhược điểm: đánh giá sản 
phẩm theo tiêu chuẩn iso 
14024 đưa ra yêu cầu về đánh 
giá vòng đời sản phẩm toàn 
diện, do đó đã tạo ra rào cản 
về tiêu chuẩn hàng hóa giữa 
các quốc gia. Với mỗi quốc gia 
có những đặc điểm và trình độ 
phát triển khác nhau sẽ khó 
thống nhất trong việc thừa 
nhận các tiêu chuẩn đánh giá 
lẫn nhau. điều này tạo thành 
rào cản xâm nhập thị trường 
của các sản phẩm. 

Loại ii: nhãn cam kết 
môi trường

nhãn cam kết môi trường 
được thực hiện theo tiêu 
chuẩn iso 14021. Các nhãn 
thuộc nhóm này không được 
xác minh và trao giải bởi một 
cơ quan chuyên trách, độc lập. 
Các nhãn này phát triển trong 
nội bộ của công ty hay doanh 
nghiệp và có thể xây dựng, 
tuyên bố một biểu tượng dành 
riêng cho sản phẩm đó.

khi doanh nghiệp tự 
tuyên bố các sản phẩm thân 

thiện với môi trường thì được 
gọi là tuyên bố môi trường 
hay tuyên bố xanh. Các dạng 
tuyên bố này có thể cung cấp 
những thông tin hữu ích tới 
người tiêu dùng và phải đáp 
ứng một số yêu cầu chính xác, 
không gây nhầm lẫn, được 
chứng minh và kiểm tra, xác 
nhận. 

Ưu điểm: tiêu chuẩn iso 
14021 cho phép nhà sản xuất 
có thể dán nhãn ở bất kỳ thời 
điểm nào mà không gặp phải 
sự cạnh tranh từ các nhà sản 
xuất khác; Chi phí để tham gia 
dán nhãn loại ii không lớn.

Nhược điểm: Áp dụng iso 
14021 chỉ đề cập tới một phần 
nhỏ tác động môi trường của 
sản phẩm; Các sản phẩm được 
dán nhãn loại này thường khó 
để tìm được sự tin tưởng của 
người tiêu dùng; nhãn loại 
này không thúc đẩy và hướng 
tới việc cải thiện môi trường 
toàn diện.

Loại 3: nhãn tác động 
môi trường 

nhãn tác động môi 
trường được thực hiện theo 
bộ tiêu chuẩn iso 14025, 
cung cấp thông tin về chất 
lượng của sản phẩm. Các 
thông số về môi trường được 
trình bày dưới dạng định 
lượng. Công ty sẽ xây dựng 
báo cáo về thông tin sản phẩm 
và sẽ được một bên thứ ba xác 
nhận độc lập. Thông tin môi 
trường được xây dựng để dễ 
dàng so sánh giữa các sản 
phẩm với nhau. 

tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (iso) cho 
rằng, nst là sự khẳng định, biểu thị thuộc 
tính môi trường của sản phẩm hoặc dịch 
vụ có thể dưới dạng một bản công bố, biểu 
tượng hoặc biểu đồ trên sản phẩm, nhãn 
bao gói hoặc các hình thức quảng cáo khác.

Theo tổ chức hợp tác và phát triển châu 
Âu (oECD), nst là nhãn dán cho những 
sản phẩm có ít tác động hơn tới môi trường 
so với các sản phẩm cùng loại.

tại Diễn đàn về môi trường và phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 
1992, nst được ghi nhận là công cụ “cung 
cấp thông tin về môi trường có liên quan tới 
người tiêu dùng”.

Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau 
về nst nhưng về cơ bản, nst là nhãn trong 
đó xác định vấn đề môi trường tổng thể của 
sản phẩm, dịch vụ dựa trên phương pháp 
đánh giá vòng đời của sản phẩm và chỉ được 
cấp cho những sản phẩm có ít tác động đến 
môi trường ở một tiêu chuẩn nhất định so 
với các sản phẩm khác cùng loại. Về bản 
chất, nst là một thông điệp truyền tải tính 
ưu việt đối với môi trường của sản phẩm. 

phân Loại nhãn môi trường
trên thế giới có nhiều loại nhãn liên 

quan tới môi trường như nhãn tiết kiệm 
năng lượng, nhãn không sử dụng CFC, 
nhãn xanh,… tổng hợp các nhãn đó được 
gọi là nhãn môi trường. nst chỉ là nhóm 
nhỏ nằm trong nhóm nhãn môi trường và 
đáp ứng được các tiêu chí đặt ra. iso đã 
phân loại nhãn môi trường thành 3 loại 
(loại i, loại ii, loại iii). Mỗi loại có một quy 
trình xác minh và chứng nhận riêng, tập 
trung vào những vấn đề riêng lẻ.

Loại 1: nhãn sinh thái
nst được thực hiện theo hướng dẫn 

tiêu chuẩn iso 14024, xem xét tới những 
tác động vòng đời của một sản phẩm hoặc 
dịch vụ và được thực hiện do một bên thứ 
ba độc lập và đảm bảo các sản phẩm được 
cấp nhãn phải đáp ứng được những tiêu 
chuẩn cao nhất về môi trường so với các 
dòng sản phẩm còn lại. 

Ưu điểm: nst loại i có tính tổng hợp 
cao, toàn diện, bao quát được toàn bộ quá 
trình xây dựng và quản lý chương trình 
cấp nst; Chương trình nst mang tính tự 
nguyện, công khai, minh bạch, tạo niềm tin 
cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm, 

tuyên Bố Môi trường
(loại iii)

caM kết Môi trường
(loại ii)

nHãn sinH tHái  
(loại i)

 V Hình 1: Phân loại nhãn môi trường

 V Hình 2: Biểu tượng nhãn 
xanh Việt Nam
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Ưu điểm: Chương trình nhãn môi trường 
theo tiêu chuẩn iso 14025 có quy trình thực 
hiện linh hoạt. Các tiêu chí đánh giá, thông 
số đánh giá có thể điều chỉnh cho phù hợp. 

Nhược điểm: nhãn loại này chỉ cung cấp 
thông tin về môi trường mà không phải là 
những đánh giá về BVMt của sản phẩm; 
Việc xác nhận và đánh giá thông tin do nhà 
sản xuất cung cấp gặp khó khăn.

điểm chung của cả 3 loại nhãn này là đều 
tuân thủ các nguyên tắc được đưa ra trong 
tiêu chuẩn iso 14020:1998 (theo tiêu chuẩn 
Việt nam là tCVn iso 14020:2000 về nhãn 
môi trường và công bố môi trường), trong đó 
các thông tin được sử dụng chính xác, có tính 
khoa học và được kiểm chứng. 

trong số những loại nhãn trên, nhãn loại 
i có ưu thế hơn do có khả năng phổ biến rộng 
rãi, minh bạch và có độ tin cậy cao, dựa trên 
đánh giá vòng đời sản phẩm và được cấp bởi 
một bên thứ ba độc lập. trong thực tế, nhãn 
loại i ngày càng được sử dụng ở nhiều quốc 
gia trên thế giới.

nguyên tắC thựC hiện nSt
nguyên tắc dán nst nói riêng và các loại 

nhãn môi trường nói chung đều phải tuân 
theo tiêu chuẩn iso 14020:1998. Cụ thể: 
Phải đảm bảo chính xác, có thể kiểm chứng 
và không gây hiểu nhầm; không tạo ra trở 
ngại đối với hoạt động thương mại quốc tế. 
Việc dán nst phải dựa trên phương pháp 
nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh để chứng 
minh và đưa ra những kết quả chính xác; 

Các thông tin liên quan tới quy trình, 
thủ tục, tiêu chí cấp nhãn phải có sẵn và sẵn 
sàng cung cấp khi có yêu cầu của các bên liên 
quan; 

khi phát triển và xây dựng nst phải xem 
xét tới đánh giá vòng đời sản phẩm;

nst không làm hạn chế sự thay đổi mà 
có tiềm năng cải thiện hiệu quả BVMt;

Các yêu cầu về thủ tục hành chính và 
những thông tin có liên quan đến nhãn môi 
trường được hạn chế để thiết lập những tiêu 
chí, tiêu chuẩn đánh giá phù hợp;

Quá trình phát triển nst là quá trình 
mở với sự tham dự của các bên liên quan và 
cần có sự nỗ lực để đạt được sự đồng thuận;

Thông tin về khía cạnh môi trường của 
sản phẩm và dịch vụ liên quan tới nst sẽ 
phải được cung cấp cho người mua hoặc 
những khách hàng tiềm năng khi có yêu 
cầu.

số lượng tiêu cHí đánH giá
LOại 1: NHiều Tiêu CHí
LOại 2: MộT Tiêu CHí
LOại 3: NHiều Tiêu CHí

tínH cHọn lọc
LOại 1: Có
LOại 2: KHôNG
LOại 3: KHôNG

đánH giá Vòng đời sản PHẩM
LOại 1: Có
LOại 2: KHôNG
LOại 3: Có

xác nHận của Bên tHứ Ba
LOại 1: Có
LOại 2: Ưu TiêN
LOại 3: Có

 V Bảng 1: So sánh các loại nhãn môi trường

Vai trò Của nSt
nst giúp người tiêu dùng 

có nhận thức tốt hơn về BVMt. 
nếu không có nst, người tiêu 
dùng sẽ khó biết được những 
thông tin về các sản phẩm 
không thân thiện với môi 
trường và do đó họ không biết 
những thiệt hại về môi trường 
khi tiêu dùng, sử dụng những 
sản phẩm này. 

Thông qua việc gắn nst 
đã tạo động lực để doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ 
thân thiện với môi trường 
trong quá trình sản xuất. Bằng 
việc đưa ra những sản phẩm ít 
tác động tới môi trường, các 
công ty hoặc doanh nghiệp 
có thể thiết lập hoặc củng cố 
vững chắc một phân khúc thị 
trường và xây dựng hình ảnh 
công ty, doanh nghiệp tốt hơn 
trong mắt người tiêu dùng. 

nst được cấp cho các 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường, giúp nâng cao thương 
hiệu, giá trị của sản phẩm trên 
thị trường. Các sản phẩm được 
dán nst có nhiều cơ hội tiếp 
cận với thị trường. Do đó, đây 
là công cụ quảng bá sản phẩm 
hữu ích. Thông qua nst, các 
doanh nghiệp có thể dễ dàng 
xâm nhập vào các thị trường, 
đặc biệt là thị trường luôn có 
yêu cầu cao về BVMt. khi các 
rào cản thương mại được dỡ 
bỏ vì mục tiêu tăng lưu thông 
hàng hóa, thúc đẩy thương mại 
toàn cầu thì các tiêu chuẩn và 
quy định kỹ thuật hướng người 
tiêu dùng sử dụng các sản 
phẩm thân thiện môi trường vì 
mục tiêu BVMt và phát triển 

bền vững. đặc biệt, trong bối 
cảnh các vấn đề ô nhiễm môi 
trường toàn cầu có nguy cơ 
ngày càng gia tăng, nhu cầu 
của người tiêu dùng về các 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường ngày càng cao thì việc 
áp dụng các quy định và tiêu 
chuẩn môi trường ở các nước 
trở nên phổ biến và bắt buộc. 
khi đó, các sản phẩm thân 
thiện với môi trường (đáp ứng 
các tiêu chuẩn và quy định môi 
trường) dễ được chấp nhận. 

Kết Luận
nst và các loại nhãn môi 

trường là một trong những 
công cụ mới trong quản lý 
môi trường được các nước 
trên thế giới, trong đó có 
Việt nam triển khai áp dụng 
và phát huy trong việc nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
của doanh nghiệp, người 
tiêu dùng đối với BVMt. 
tuy nhiên, nhận thức của 
người tiêu dùng về nst 
còn chưa đầy đủ, dẫn đến 
tình trạng người tiêu dùng 
có những hiểu nhầm, hiểu 
không đúng về các sản phẩm 
được giới thiệu, quảng cáo là 
thân thiện với môi trường, 
từ đó có những lựa chọn tiêu 
dùng không bền vững. trong 
phạm vi bài viết, tác giả trình 
bày những thông tin về khái 
niệm, đặc điểm, phân loại 
nst với các loại nhãn môi 
trường khác, với hy vọng 
người đọc sẽ có cái nhìn tổng 
quan hơn, chính xác hơn về 
khái niệm tương đối mới này 
ở Việt namn
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Tội phạm có tổ chức đe dọa  
nghiêm trọng đến các loài hoang dã

hiện nay, cùng với các hoạt động buôn 
bán trái phép như ma túy, vũ khí, 
và buôn người, tội phạm về động 

vật hoang dã và lâm tặc trở thành một trong 
những hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia lớn nhất toàn cầu. ngoài việc gây ra 
tác động tiêu cực trực tiếp đến môi trường và 
hệ sinh thái, nạn buôn bán trái phép các loài 
hoang dã còn khiến cho nền kinh tế của các 
nước đang phát triển mất đi hàng tỷ UsD mỗi 
năm.

tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban ki-
moon nhấn mạnh, hoạt động buôn bán trái 
phép động vật hoang dã đe dọa nghiêm trọng 
đến các quy định của pháp luật và an toàn 
an ninh quốc gia; làm suy yếu hệ sinh thái 
và là trở ngại lớn cho những nỗ lực của cộng 
đồng trong việc quản lý bền vững nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Cuộc chiến chống loại 
tội phạm này không chỉ cần thiết cho những 
nỗ lực bảo tồn, phát triển bền vững, mà còn 
góp phần vào việc đạt được hòa bình và an 
ninh trong những khu vực còn gặp nhiều khó 
khăn do các cuộc xung đột thường xuyên xảy 
ra bởi các hoạt động săn bắn, buôn bán bất 
hợp pháp.

số lượng voi bị giết chết 
ở châu Phi lên tới khoảng 
20.000 - 25.000 con/năm trong 
tổng số 420.000 - 650.000 con. 
Theo số liệu gần đây của Viện 
hàn lâm khoa học, khoảng 
100.000 con voi bị chết trong 
khoảng thời gian từ năm 2010 
- 2012. đối với voi rừng, số 
lượng đã giảm khoảng 62% 
trong giai đoạn từ năm 2002 - 
2011. ngoài ngà voi có nguồn 
gốc từ châu Á, ngà voi được 
săn bắn ở châu Phi có giá giao 
động từ 165 - 188 triệu UsD/
ngà voi thô. 

Theo báo cáo mới đây của 
Công ước quốc tế về buôn bán 
các loài hoang dã (CitEs), 
tổng số voi bị săn bắn trộm 
không thay đổi trong năm 
2014 (so với năm 2013), và 
vượt xa tỷ lệ voi con được 
sinh ra trong tự nhiên, điều 
này có nghĩa, tổng số voi ngày 
càng bị suy giảm. Riêng năm 
2014 có 1.215 con tê giác bị 

săn bắn ở nam Phi, tính ra 
trong 8 giờ sẽ có 1 con tê giác 
bị giết. như vậy, khoảng 94% 
số tê giác bị săn trộm diễn ra 
ở đây, nơi sinh sống của quần 
thể tê giác lớn nhất còn sót 
lại. những hoạt động của các 
loại tội phạm có tổ chức khiến 
cho loài tê giác giảm một cách 
đột biến từ 20 (năm 2007) 
đến hơn 1.000 con ở nam Phi 
(năm 2013)và sừng tê giác bị 
săn bắn vào năm 2014 có giá 
trị ước tính khoảng 63 - 192 
triệu UsD.

ngoài ra, việc săn bắn bất 
hợp pháp cũng đe dọa các 
loài tinh tinh, khỉ đột, vượn 
bonobo (tinh tinh lùn) ở châu 
Phi và đười ươi ở châu Á, với 
tần suất trung bình 1,3 lần/
tuần kể từ năm 2014. hiện 
nay, có nhiều loài vượn chết 
trong quá trình săn bắt hay 
giam cầm; ước tính rằng, ít 
nhất 220 con tinh tinh, 106 
con đười ươi, 33 con vượn 
bonobo và 15 con khỉ đột đã bị 
chết trong suốt 14 tháng qua, 
theo báo cáo của tổ chức cứu 
trợ các loài khỉ lớn (gRAsP)

Loài vẹt spix là một trong 
những loài nguy cấp nhất trên 
hành tinh với số lượng chỉ còn 
80 cá thể trên toàn thế giới, 
chủ yếu sống ở tây Ban nha, 
đức và Quata. Một loài động 
vật nguy cấp khác là tê tê, được 
gọi là “thú ăn kiến có vảy”, loài 
động vật có vú bị đe dọa nhiều 
nhất thế giới, với hơn 1 triệu 
cá thể biến mất khỏi tự nhiên 
trong thập kỷ qua.

Việc buôn bán trái phép 
gỗ quý (như gỗ hồng, mang 
lại lợi nhuận cao) cũng ở tình 
trạng đáng báo động, do loại 

 V Loài tê giác đen đang bị đe dọa nghiêm trọng
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 O Khởi động Dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh  
tại Quảng Ninh

ngày 17/11/2015, tại tP. hạ Long, UBnD tỉnh Quảng ninh phối 
hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế nhật Bản (JiCA) tổ chức hội thảo 
“Công bố kế hoạch tăng trưởng xanh và khởi động Dự án thúc đẩy 
tăng trưởng xanh tại khu vực vịnh hạ Long”.

tại hội thảo, các chuyên gia nhật Bản đã chia sẻ một số kinh 
nghiệm đối với việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường nước 
tại hồ Biwa (tỉnh shiga, nhật Bản). Theo đó, nhật Bản đã đặt 47 trạm 
quan trắc chất lượng nước thực hiện kiểm tra hàng tháng nhằm theo 
dõi kết quả của các trạm. Chất lượng nước sau khi quan trắc được công 
khai cho người dân. Mặt khác, nhật Bản tổ chức đào tạo cho người dân 
ý thức, hiểu được tầm quan trọng của việc cải thiện chất lượng nước 
hồ Biwa; kiểm tra tại chỗ nguồn nước thải của các nhà máy; Cho các 
doanh nghiệp vay vốn lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; Xây dựng pháp 
lệnh phòng chống hiện tượng phú dưỡng (cấm sử dụng, buôn bán chất 
tẩy rửa tổng hợp chứa phốt pho, thiết lập tiêu chuẩn thoát nước có nitơ 
và phốt pho). V. nhung

 O  Mở cơ chế cho tài chính xanh 
Theo các thành viên của thị trường chứng khoán, động lực để phát 

triển tài chính xanh là do các nhà hoạch định chính sách thông qua 
việc đưa ra một lộ trình chuẩn bị chính sách, cấp vốn, thực hiện... Cụ 
thể như: nhà nước cần tăng cường triển khai các chính sách, đặc biệt 
về thuế, phí để khuyến khích doanh nghiệp (Dn) huy động vốn đầu 
tư cho tăng trưởng xanh thông qua phát hành, niêm yết trái phiếu, cổ 
phiếu xanh.

ngoài các chính sách tài chính, cần có cơ chế khuyến khích hỗ trợ 
Dn, cơ chế đầu tư thuận lợi khi phát hành trái phiếu, chứng chỉ quỹ 
đầu tư cho các dự án, chương trình và lĩnh vực xanh. Theo đó, Bộ tài 
chính phối hợp với ngân hàng Phát triển Việt nam, ngân hàng Chính 
sách xã hội thiết lập danh sách các dự án có liên quan đến BVMt để 
ưu tiên trong việc tài trợ vốn.

đồng thời, có các cơ chế khuyến khích sự tham gia đầu tư vào thị 
trường trái phiếu xanh của các tổ chức như các quỹ phúc lợi, quỹ hưu 
trí… Các địa phương cũng cần đẩy mạnh phát hành trái phiếu xanh và 
khuyến khích, hỗ trợ các Dn trên địa bàn. hoàng đàn

 O Triển lãm ảnh “60 giải pháp ứng phó với  
biến đổi khí hậu”

trước thềm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (CoP 21) 
diễn ra tại Paris (Pháp), Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt nam (AFD) 
đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “60 giải pháp ứng phó với biến đổi 
khí hậu” tại Viện Pháp ngữ hà nội (L’Espace).

21 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Yann Arthus-Bertrand được trưng 
bày tại triển lãm đã giới thiệu tới người xem những giải pháp hiệu quả, 
kết hợp chống biến đổi khí hậu với phát triển kinh tế.

những bức ảnh tại triển lãm đã nêu lên 60 giải pháp cụ thể như: 
sử dụng tiết kiệm năng lượng, xây dựng các tòa nhà thông minh, sử 
dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió… hà nội là địa phương 
thứ 4 được AFD lựa chọn tổ chức triển lãm tại Việt nam sau Vĩnh 
Phúc,Thừa Thiên - huế, đà nẵng và Lào Cai. triển lãm sẽ tiếp tục 
được tổ chức tại tP. hồ Chí Minh trong thời gian tới.
 tố uyên

tội phạm có tổ chức chặt chẽ, 
xuyên quốc gia và thường liên 
quan đến tệ nạn tham nhũng. 
Theo báo cáo của CitEs, một 
lượng lớn gỗ hồng được nhập 
lậu từ Madagascar, đông nam 
Á và trung Mỹ. giữa năm 2011 
- 2014, hơn 4.800 tấn gỗ hồng 
bất hợp pháp có nguồn gốc từ 
Madagascar đã bị thu giữ tại 
nhiều nước ở đông Phi và châu 
Á. trong tháng 12/2014, hải 
quan hồng kông đã thu giữ 92 
tấn gỗ hồng honduras đến từ 
goa-tê-ma-la qua Mêxicô. ngoài 
ra, buôn bán trái phép “gỗ hồng 
Thái Lan” trong khu vực đông 
nam Á tăng trong những năm 
gần đây.

để giải quyết vấn đề trên, 
Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UnEP) đã phát động các 
sáng kiến mới để ngăn chặn buôn 
bán trái phép động vật hoang dã 
ở châu Á và châu Phi, giải quyết 
vấn nạn tội phạm bằng cách tập 
trung vào việc thực thi pháp luật, 
quy định, sự hợp tác tham gia của 
các khu vực tư nhân, Chính phủ 
trong và giữa hai khu vực.

đến giữa năm 2014, Cơ 
quan phòng chống Ma tuý và 
tội phạm của Liên hợp quốc 
cũng đưa ra Chương trình toàn 
cầu về đấu tranh chống tội phạm 
về động vật hoang dã và lâm tặc 
nhằm xây dựng năng lực của 
các Chính phủ trong việc ngăn 
ngừa và đấu tranh chống lại 
các loại tội phạm này ở cấp khu 
vực, quốc gia và địa phương, 
đồng thời, nâng cao nhận thức 
để giảm nhu cầu sử dụng động 
vật và thực vật hoang dã. hiện, 
Chương trình đang tiến hành 
làm việc với các tổ chức thực 
thi luật pháp để đảm bảo loại tội 
phạm động vật hoang dã, khai 
thác gỗ bất hợp pháp và các tội 
phạm liên quan bị xử lý nghiêm 
khắc giống như các tổ chức tội 
phạm xuyên quốc gia khácn
 trung thảo  

(Nguồn UNEP)
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Nghiên cứu xử lý COD khó phân hủy sinh học nước rỉ rác 
tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Dương bằng quá trình 
Fenton dị thể sử dụng Fe trên chất mang than hoạt tính 
(Fe/AC) kết hợp đèn UV

nguyễn thanh phong, nguyễn Văn phướC, Lê đứC trung
Viện Môi trường và Tài nguyên
ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích nâng cao hiệu quả xử lý COD khó phân hủy sinh 
học nước rỉ rác (NRR) sau công trình xử lý sinh học nhằm tiếp tục xử lý để đạt quy chuẩn trước 
khi thải ra môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Dương (KXLCTRBD). Mục tiêu của nghiên 
cứu này là áp dụng phương pháp Fenton dị thể bằng cách chế tạo vật liệu xúc tác Fe/AC kết hợp 
đèn UV. Kết quả thực nghiệm cho thấy, hiệu suất xử lý COD khó phân hủy sinh học trong NRR lên 
đến 71,7% ở pH = 8,5; thời gian phản ứng: 120 phút; hàm lượng Fe/AC: 20g/l; H2O2: 1,9 g/l. 

This study aims 
to enhance the 
efficiency of 

difficult-biodegradable 
COD treatment in 
waste leachate after 
biological treatment 
phase to achieve 
technical regulations 
before discharging to 
the environment in 
Binh Duong solid waste 
treatment Complex. 
The objective of this 
study is the application 
of heterogeneous 
Fenton process by 
creating catalysis 
materials Fe/AC in 
combination with 
UV light. The test 
result shows that 
the efficiency of 
treatment of difficult-
biodegradable COD 
in waste leachate is 
up to 71.7% at pH = 
8.5; reaction time: 
120 minutes; Fe/AC 
concentration: 20g/l; 
H2O2: 1.9 g/l. 

i. đặt Vấn đề

nước rỉ rác có thành phần rất 
phức tạp và mức độ ô nhiễm cao, 
đặc biệt là thành phần CoD khó 
phân hủy sinh học. Rất nhiều quy 
trình công nghệ xử lý nRR đã và 
đang được áp dụng tại các bãi chôn 
lấp trên toàn quốc. tuy nhiên, chất 
lượng nước sau xử lý của hầu hết 
các quy trình xử lý hiện hữu đều 
chưa đạt quy chuẩn xả thải, đặc biệt 
là thành phần CoD.

Vấn đề xử lý CoD khó phân 
hủy sinh học trong nRR đã được 
nghiên cứu và ứng dụng thực tế 
bằng phương pháp Fenton đồng 
thể. tuy nhiên, sử dụng phương 
pháp này thường có chi phí cao 
do tiêu tốn nhiều hóa chất và điều 
kiện phản ứng ở ph thấp. Việc áp 
dụng phương pháp này phát sinh 
khối lượng bùn lớn chứa nhiều sắt 
làm tốn chi phí xử lý bùn thải và 
làm công trình xử lý nhanh chóng 
xuống cấp.

Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất 
lựa chọn phương pháp Fenton dị thể 
sử dụng xúc tác Fe/AC kết hợp đèn 
UV nhằm nâng cao hiệu quả xử lý 
CoD khó phân hủy sinh học nRR 
đồng thời khắc phục nhược điểm 
của phương pháp Fenton đồng thể 
là hết sức cần thiết và đó là mục tiêu 
để thực hiện nghiên cứu này. 

ii. Vật Liệu Và phương 
pháp nghiên Cứu

2.1. Vật liệu thực nghiệm
Mẫu nRR được lấy sau xử lý 

sinh học ở nhà máy xử lý nRR tại 
kXLCtRBD

Dụng cụ chứa mẫu gồm: can 
nhựa PE 30 lít.

Mẫu sau khi chuyển về phòng 
thí nghiệm được sục khí và lọc sơ bộ 
để loại bỏ cặn lơ lửng có trong nước 
thải trước khi tiến hành thí nghiệm 
và được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 
2-4oC. Các thông số của mẫu nRR 
được trình bày ở bảng dưới đây.

stt tHông số đơn Vị nước tHải trước xử lý 
sơ Bộ

nước tHải sau xử lý 
sơ Bộ

1 pH - 7,4 7,55
2 COD mg/l 260 212
3 BOD mg/l 20 ~ 5
4 SS mg/l 30 1
5 Độ màu PtCo 210 185
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a. Than hoạt tính
sử dụng than hoạt tính gáo dừa sản xuất 

trong nước; có kích thước từ 3÷7mm. đặc 
điểm: dạng hạt màu đen, khô, rời, có góc cạnh, 
diện tích bề mặt 750÷900 m2/g.

b. Muối Fe(No3)3. 9h2o
để tẩm than hoạt tính, muối Fe(no3)3.9h2o 

được sử dụng như chất tẩm chứa sắt. 
c. axit nitric (hNo3)
Axit nitric (hno3 65%) được sử dụng như 

là chất tẩm cạnh tranh.
d. hydrogen peroxide (h2o2)
hydrogen peroxide (h2o2 35%) được sử 

dụng như là tác nhân Fenton.
e. hóa chất điều chỉnh ph
trong suốt quá trình phản ứng ph được 

điều chỉnh cố định bởi các dung dịch loãng 
h2so4 và naoh.

2.2. phương pháp thực nghiệm
2.2.1. Chế tạo vật liệu xúc tác
đầu tiên, than hoạt tính được ngâm tẩm 

vào dung dịch chứa hỗn hợp Fe(no3)3.9h2o 
(mFe/mtht = 70%) và hno3 (20%) với tỉ lệ 
1g/2ml ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ. sau đó, 
than hoạt tính đã ngâm tẩm được lọc bằng 
màng lọc, rửa cho sạch axit và sấy khô tự nhiên 
ở nhiệt độ môi trường. Cuối cùng, than hoạt 
tính khô được nung ở nhiệt độ 200oC trong 4 
giờ và làm nguội tự nhiên.

sau khi chế tạo, hàm lượng Fe có trên chất 
mang được xác định bằng phương pháp quang 
phổ phát xạ plasma cảm ứng (iCP-AEs hay 
iCP-oEs) hay bằng phương pháp quang phổ 
hấp thu nguyên tử (AAs).

nếu hàm lượng Fe trên chất mang không 
nằm trong giới hạn 3-10%, thì ta tiến hành chế 
tạo lại vật liệu với lượng Fe(no3)3.9h2o được 
thay đổi cho đến khi đạt giá trị mong muốn của 
vật liệu chế tạo (3-10%).

2.2.2. khảo sát đặc điểm cấu trúc, hình 
thái của vật liệu xúc tác

Phương pháp nhiễu xạ tia X được sử dụng 
để xác định cấu trúc và thành phần pha trong 
mẫu xúc tác. Mẫu được đo trên thiết bị Bruker 
AXs D8 (hoặc thiết bị tương tự), dùng điện 
cực Cu (40kV, 40mA), góc quét từ 15° đến 65°, 
bước quét là 0,03°. 

nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát hình 
thái xúc tác bằng ảnh chụp từ kính hiển vi điện 
tử quét (sEM) trên thiết bị thiết bị EVo MA10 
của hãng Carl Zeiss (hoặc thiết bị tương tự). 

2.2.3. khảo sát quá trình Fenton dị thể kết 
hợp đèn uV

Xác định các yếu tố chính 
ảnh hưởng đến quá trình 
Fenton như: ph; Thời gian; 
Lượng chất xúc tác; Lượng 
h2o2. song song đó, thực hiện 
khảo sát các yếu tố trên ảnh 
hưởng đến quá trình hấp phụ 
các chất hữu cơ khó phân hủy 
sinh học lên vật liệu xúc tác 
Fe/AC.

2.2.4. Phương pháp phân 
tích

- phđược đo bằng ph kế.
- Xác định thông số 

CoD trong quá trình phản 
ứng bằng phương pháp oxy 
hóa sử dụng k2Cr2o7 trong 
môi trường acid mạnh sử 
dụng acid sulfuric đậm đặc, 
đun nóng ở 150oC trong 
thời gian 2 giờ. sau đó đem 
định phân bằng ferrous 
ammonium sulfate (FAs) 
Fe(nh)4(so4)2.6h2o 0,25M 
với chỉ thị Feroin.

- đối với thông số CoD 
xác định theo phương pháp 
trên. Lượng h2o2 dư trong 
mẫu sau phản ứng có ảnh 
hưởng dương đến kết quả 
xác định CoD theo phản 

ứng: Cr2o7
2- + 3h2o2 + 8h+→ 

2Cr3+ + 3o2 + 7h2o. để loại 
ảnh hưởng của h2o2 dư, mẫu 
sau quá trình xử lý được mang 
đi đun nóng kín ở nhiệt độ 
60-70oC, thời gian 10 phút để 
đuổi hết h2o2 dư, rồi mới tiến 
hành phân tích CoD. hoặc 
có thể dùng chất khử natri 
bisunphit nahso3.

- Xác định độ màu: mẫu 
nRR được ly tâm với tốc độ 
500 vòng/phút, thời gian 6 
phút, sau đó đo độ màu bằng 
máy hACh 5000.

2.2.5. Phương pháp đánh 
giá, biểu diễn số liệu

- đánh giá hiệu quả xử 
lýnRR dựa theo Quy chuẩn 
QCVn 25:2009/BtnMt, cột 
A.

- hiệu suất xử lý được tính 
theo công thức: h = ((Co - C) 
x 100%)/Co.

trong đó, Co và C: giá trị 
nồng độ chất ô nhiễm của 
nRR trước và sau xử lý.

2.3. mô hình thực 
nghiệm

Mô hình thí nghiệm được 
bố trí như sau:

 V Hình 1. Mô hình thực nghiệm Fenton dị thể
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Bình phản ứng được làm bằng thủy tinh 
hình trụ, thể tích làm việc 1.000ml. nguồn 
UV được sử dụng là đèn thủy ngân hiệu 
APUV (công suất 11W, cường độ 0,07A), đèn 
được bọc trong ống thủy tinh thạch anh chịu 
nhiệt và nhúng ngập vào bình phản ứng.

Bao bọc xung quanh bình phản ứng là hệ 
thống chắn tia UV, không cho tia UV phát tán 
ra bên ngoài, tránh ảnh hưởng đến người trực 
tiếp làm thí nghiệm.

2.4. quy trình thực nghiệm
đầu tiên, than hoạt tính được sàn lọc qua 

rây để thu hạt than có kích thước như mong 
muốn trước khi sử dụng làm chất mang. Chất 
mang than hoạt tính thu được mang đi chế tạo 
vật liệu xúc tác từ tính (Fe/AC). Phương pháp 
chế tạo cụ thể được trình bày ở mục 2.2.1. sau 
khi vật liệu Fe/AC được chế tạo, tiến hành 
khảo sát đặc điểm cấu trúc, hình thái của vật 
liệu than hoạt tính từ tính bằng phương pháp 
nhiễu xạ tia X (XRD), chụp ảnh từ kính hiển 
vi điện tử quét (sEM). Vật liệu xúc tác Fe/AC 
được lưu trữ ở điều kiện thoáng mát, chống 
ẩm tốt.

nghiên cứu sử dụng nRR sau xử lý sinh 
học ở kXLCtRBD. Mẫu sau khi chuyển về 
phòng thí nghiệm được sục khí và lọc sơ bộ 
để loại bỏ BoD5 và cặn lơ lửng có trong nước 
thải trước khi tiến hành thí nghiệm.

sau khi đã có vật liệu Fe/AC và mẫu nước 
thải, thì tiến hành thực hiện phản ứng Fenton 
dị thể kết hợp đèn UV để khảo sát hoạt tính 
của vật liệu xúc tác. tiến hành khảo sát các 
yếu tố ảnh hưởng như ph, thời gian phản 
ứng, hàm lượng chất xúc tác, lượng h2o2 để 
xác định điều kiện phản ứng thích hợp cho 
quá trình Fenton dị thể.

Quy trình thực hiện thí nghiệm như sau:
- Thí nghiệm Fenton dị thể kết hợp đèn UV: 

đong chính xác 1.000ml nRR vào bình, sử 
dụng dung dịch naoh 1n để điều chỉnh ph 
đến giá trị khảo sát. Thêm các tác nhân trong 
quá trình Fenton dị thể là: h2o2 35% và vật 
liệu xúc tác Fe/AC theo liều lượng xác định 
vào bình phản ứng, khuấy trên máy khuấy từ 
ở tốc độ ổn định, kiểm tra hệ thống bảo vệ (để 
tránh sự rò rỉ của bức xạ UV) và bật đèn UV. 
Thời điểm bắt đầu phản ứng được tính là thời 
điểm bật đèn.

- Thí nghiệm xác định hiệu quả quá trình hấp 
phụ các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học lên 
vật liệu Fe/AC: quy trình thực hiện thí nghiệm 
tương tự như trên nhưng không sử dụng h2o2.

- Lấy mẫu trước và sau 
mỗi thí nghiệm phân tích 
CoD và độ màu.

iii. Kết quả Và thảo 
Luận

3.1. hình thái, cấu trúc 
và đặc tính hóa lý của vật 
liệu xúc tác

Vật liệu xúc tác chế tạo 
được có kích thước và hình 
thái bên ngoài tương tự như 
vật liệu than hoạt tính ban 
đầu. Có một điểm khác biệt 
duy nhất đó là vật liệu xúc tác 
chế tạo được có màu nâu đỏ 
nhạt. điều này chứng tỏ trên 
bề mặt của vật liệu xúc tác đã 
mang tác nhân Fe.

khi tiến hành xác định 
thành phần pha tinh thể của 
vật liệu xúc tác bằng phương 
pháp nhiễu xạ tia X (XRD), 
nhận thấy có các pic là pic 
đặc trưng của α-Fe2o3. kết 
quả này cho thấy, trong quá 
trình ngâm tẩm, thành phần 
sắt được ngấm vào than hoạt 
tính và nó là tác nhân chính 
trong quá trình Fenton dị 
thể. tiếp tục tiến hành xác 
định cấu trúc hình thái của 
vật liệu xúc tác bằng phương 
pháp kính hiển vi điện tử 
quét (sEM).

Qua đó, có thể kết luận 
rằng thành phần sắt được 
ngấm vào than hoạt tính tại 
các lỗ rỗng có sẵn trong cấu 
trúc của than hoạt tính. Các 
lớp tinh thể này xếp chồng 
lên nhau dày đặc và làm 
không gian các mao quản của 
vật liệu sau khi chế tạo sẽ bị 
lấp đầy, làm giảm diện tích bề 
mặt riêng của vật liệu xúc tác. 
Do đó, vật liệu được chế tạo 
sẽ có không gian mao quản 
ít hơn vật liệu than hoạt tính 
ban đầu. Bằng phương pháp 
quang phổ hấp thu nguyên tử 
AAs, phân tích thành phần 
sắt có trong vật liệu Fe/AC là 
3,24%.

3.2. Khảo sát ảnh hưởng 
của các yếu tố đến quá trình 
Fenton dị thể kết hợp đèn 
uV

3.2.1. Yếu tố ph
Quá trình khảo sát được 

tiến hành với các thông số 
điều kiện phản ứng như sau: 
ph: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; hàm 
lượng Fe/AC: 20 g/l; nồng độ 
h2o2: 1,9 g/l; Thời gian: 120 
phút.

kết quả sau quá trình 
thực nghiệm được thể hiện 
trong hình 2 và hình 3 cho 
thấy:

 V Hình 3. 
Hiệu suất xử 
lý độ màu 
ứng với các 
giá trị pH 
khác nhau

 V Hình 2. 
Hiệu suất xử 
lý COD ứng 
với các giá 
trị pH khác 
nhau
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 V Hình 4. Hiệu suất xử lý COD ứng với thời 
gian phản ứng khác nhau

 V Hình 5. Hiệu suất xử lý độ màu ứng với 
thời gian phản ứng khác nhau

khi sử dụng vật liệu Fe/AC nhưng không 
có sự tham gia của h2o2 thì hiệu suất xử lý 
CoD và độ màu không cao bằng khi sử dụng 
đồng thời với tác nhân h2o2. điều này chứng 
tỏ quá trình Fenton dị thể kết hợp đèn UV xảy 
ra trong thí nghiệm này rất mạnh mẽ và có hiệu 
suất cao.hiệu suất xử lý CoD và độ màu trong 
quá trình Fenton dị thể kết hợp đèn UV tăng 
theo độ tăng của ph từ 7 đến 8,5. trong đó 
ph = 8,5 cho hiệu suất xử lý cao nhất (CoD: 
71,70%; độ màu: 64,32%). Do đó, ph tối ưu có 
thể lựa chọn là 8,5 để làm các thí nghiệm tiếp 
theo.

3.2.2.Yếu tố thời gian
Lựa chọn kết quả ph tối ưu (ph = 8,5) của 

thí nghiệm trên để tiến hành thí nghiệm khảo 
sát thời gian tối ưu với các thông số còn lại như 
sau: hàm lượng Fe/AC: 20 g/l; nồng độ h2o2: 
1,9 g/l; Thời gian: 15; 30; 60; 90; 120; 150; 180 
phút.

kết quả sau quá trình thực nghiệm được 
thể hiện trong hình 4 và hình 5 cho thấy:

khi sử dụng xúc tác Fe/AC nhưng không 
có sự tham gia của h2o2 thì hiệu quả xử lý có 
được là do quá trình hấp phụ đã diễn ra trên bề 
mặt vật liệu xúc tác nên hiệu suất xử lý CoD 
và độ màu thấp hơn rất nhiều so với quá trình 

Fenton dị thể. tuy nhiên, 
trong quá trình Fenton dị thể, 
có sự chênh lệch về hiệu quả 
xử lý CoD và độ màu khi có 
hoặc không có chiếu đèn UV. 
điều này chứng tỏ khi có mặt 
tia UV thì phản ứng Fenton 
diễn ra mạnh mẽ và có hiệu 
suất cao hơn.

Xét về hiệu quả xử lý CoD, 
thời gian phản ứng cho kết quả 
cao nhất là 150 phút (71,70%). 
tuy nhiên, so sánh sự chênh 
lệch hiệu suất giữa thời gian 
phản ứng 120 phút và 150 phút 
là không đáng kể (chỉ 0,47%). 
điều này có thể được giải thích 
là do hiệu quả xử lý CoD của 
quá trình Fenton dị thể kết hợp 
đèn UV đã đạt mức bão hòa cho 
dù thời gian phản ứng tăng lên. 
Do đó, có thể kết luận rằng, thời 
gian phản ứng cho hiệu suất xử 
lý CoD cao nhất là 120 phút.

Xét về hiệu quả xử lý độ 
màu, tại thời gian phản ứng 

120 phút độ màu được xử lý 
64,32% (hiệu suất xử lý cao 
nhất trong tất cả các thời gian 
khảo sát). Thời gian phản ứng 
tăng lên quá 120 phút thì độ 
màu có xu hướng tăng. điều 
này có thể giải thích là thời 
gian phản ứng quá lâu làm cho 
vật liệu xúc tác Fe/AC tan ra 
làm tăng độ màu.

từ đó, có thể chọn thời 
gian 120 phút là thời gian tối 
ưu để thực hiện quá trình 
Fenton dị thể kết hợp chiếu 
đèn UV cho các thí nghiệm 
tiếp theo.

3.2.3. hàm lượng xúc tác
khảo sát được tiến hành 

với điều kiện phản ứng sau: 
ph = 8,5; nồng độ h2o2: 1,9 
g/l; Thời gian: 120 phút; hàm 
lượng Fe/AC: 5; 10; 15; 20; 25; 
30 g/l.

kết quả sau quá trình thực 
nghiệm được thể hiện trong 
hình 6 và hình 7 cho thấy:

 V Hình 6. Hiệu 
suất xử lý COD 
ứng với hàm 
lượng Fe/AC 
khác nhau

 V Hình 7. Hiệu 
suất xử lý độ 
màu ứng với 
hàm lượng Fe/
AC khác nhau

- khả năng xử lý CoD của vật liệu xúc tác (hay khả năng 
hấp phụ CoD của vật liệu xúc tác) khi không có mặt h2o2 tăng 
khi hàm lượng xúc tác tăng. điều này có thể giải thích vì đây 
chỉ là quá trình hấp phụ CoD lên bề mặt xúc tác. Theo lý thuyết 
của quá trình hấp phụ thì hiệu quả hấp phụ tác chất sẽ tăng theo 
độ tăng của hàm lượng chất hấp phụ. tuy nhiên, diễn biến thay 
đổi độ màu thì không như CoD. Lý do có thể là hàm lượng xúc 
tác càng cao thì mức độ tan của xúc tác cao làm ảnh hưởng đến 
độ màu của dung dịch.
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 V Hình 8. Hiệu suất xử lý COD ứng với hàm 
lượng H2O2 khác nhau

 V Hình 9. Hiệu 
suất xử lý độ màu 
ứng với hàm lượng 
H2O2 khác nhau

- hiệu suất phản ứng Fenton dị thể kết hợp đèn UV tăng khi 
nồng độ h2o2 tăng từ 0,9÷2,9 g/l và với nồng độ 1,9 g/l h2o2 cho 
hiệu suất xử lý đạt giá trị cao nhất (71,70%). nhưng khi nồng độ 
h2o2 tăng lên cao hơn nữa thì hiệu suất xử lý giảm. điều này có 
thể được giải thích như sau: khi tăng lượng h2o2 (0,9÷1,9 g/l) 
thì khả năng tiếp xúc giữa h2o2 với xúc tác tăng nên sinh ra 
nhiều gốc hydroxyl. nhưng khi tăng lượng h2o2 lên quá nhiều 
(2,4÷2,9 g/l) dẫn đến gốc tự do •oh bị mất đi và tạo ra gốc tự do 
•o2- không đóng góp vào bất kỳ phản ứng oxy hóa nào theo các 
phương trình sau:

•oh + h2o2→
•o2h/o2- + h2o

•o2- + Fe3+→ o2 + Fe2+

•o2h/o2- + Fe2+→ ho2- + Fe3+

- Với kết quả thu được ở bước khảo sát này thì có thể kết 
luận nồng độ h2o2 thích hợp được sử dụng là 1,9 g/l cho hiệu 
suất tương ứng 71,70%.

iV. Kết Luận
nghiên cứu đã chế tạo được vật liệu xúc tác Fe/AC với thành 

phần Fe trên chất mang than hoạt tính với hàm lượng Fe trong 
than hoạt tính chiếm 3,24% để sử dụng cho thực nghiệm. sử 
dụng vật liệu này trong phản ứng Fenton dị thể kết hợp đèn UV 
xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nRR cho hiệu quả cao, 
hiệu suất xử lý CoD đạt được trên 71%. nghiên cứu đã xác định 
được các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình Fenton trên bao 
gồm: ph = 8,5; Thời gian phản ứng: 120 phút; hàm lượng xúc 
tác Fe/AC: 20g/l; hàm lượng h2o2: 1,9 g/l. 

Việc sử dụng vật liệu xúc tác Fe/AC tự chế tạo có thể bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau: môi trường, hóa chất, chất 
lượng than hoạt tính sử dụng, điều kiện thực hiện thí nghiệm… 
Do đó, cần nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tạo vật liệu xúc 
tác để tạo ra vật liệu xúc tác có tính đồng nhất cao, chất lượng 
cao và ổn định hơnn
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- khi sử dụng xúc tác Fe/AC có sự tham 
gia của h2o2 thì hiệu suất xử lý CoD cũng như 
độ màu tăng cao hơn so với khi không có mặt 
h2o2. nguyên nhân là đã có quá trình Fenton 
dị thể diễn ra, nhưng khi kết hợp chiếu đèn UV 
thì hiệu suất cao hơn. hiệu suất xử lý CoD tăng 
từ 61,79% - 71,70% khi hàm lượng xúc tác tăng 
từ 15 đến 20 g/l. Và hiệu suất xử lý có xu hướng 
giảm khi tăng hàm lượng xúc tác từ 20 - 30 
g/l. điều này được lý giải là vì trong phản ứng 
Fenton, Fe có vai trò làm chất xúc tác để h2o2 
sinh ra gốc hydroxyl, vì vậy khi hàm lượng xúc 
tác tăng thì số lượng gốc hydroxyl sẽ tăng dẫn 
đến hiệu suất xử lý tăng. nhưng khi tăng hàm 
lượng xúc tác lên quá nhiều thì sẽ có một lượng 
gốc tự do hydroxyl được hình thành phản ứng 
với xúc tác Fe làm tiêu hao gốc tự do hydroxyl 
làm cho hiệu suất xử lý có xu hướng giảm. 
Mặt khác, khi tăng hàm lượng xúc tác lên trên 
20 g/l thì theo thực tế thí nghiệm, khả năng 
khuấy trộn của khuấy từ bị cản trở bởi vật liệu 
xúc tác quá nhiều. Dẫn đến khả năng tiếp xúc 
giữa nước thải, h2o2 và xúc tác bị ảnh hưởng. 
đây chính là nguyên nhân làm cho phản ứng 
Fenton dị thể kết hợp đèn UV không được diễn 
ra như mong muốn, kéo theo độ màu của dung 
dịch có xu hướng tăng lên.

- Dựa vào kết quả thu được, có thể lựa chọn 
hàm lượng vật liệu xúc tác tối ưu cho quá trình 
Fenton dị thể kết hợp đèn UV trong nghiên 
cứu này là 20 g/l và sử dụng kết quả này cho thí 
nghiệm tiếp theo (khảo sát lượng h2o2 tối ưu).

3.2.4. hàm lượng h2o2
Quá trình khảo sát được tiến hành với các 

thông số phản ứng sau:ph = 8,5; hàm lượng 
Fe/AC: 20 g/l;Thời gian: 120 phút; nồng độ 
h2o2: 0,9; 1,4; 1,9; 2,4; 2,9 g/l.

kết quả sau quá trình thực nghiệm được 
thể hiện trong hình 8 và hình 9:
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Phân tích chi phí - lợi ích khai thác  
điện gió khu vực Bạc Liêu

tS. trần thanh Lâm
Học viện Hành chính Quốc gia
Cn. nguyễn Linh Chi
Khoa Môi Trường, Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng nói chung đang ngày 
càng trở nên cấp thiết nhằm phục vụ hoạt động sống của con người. Những năm gần đây, thay 
vì sử dụng các nhiên liệu không tái tạo gây tác động tiêu cực cho môi trường, con người đang cố 
gắng chuyển sang khai thác và sử dụng nhiên liệu sạch như gió, mặt trời, nước… Việt Nam hiện 
có dự án điện gió Bạc Liêu đang hoàn thiện giai đoạn 2, xây dựng 62 turbine gió, phục vụ nhu cầu 
điện của người dân khu vực Bạc Liêu và quốc gia. 
Áp dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích, chúng ta có cái nhìn cụ thể tính hiệu quả về hoạt 
động khai thác năng lượng gió của Dự án điện gió Bạc Liêu. Đặc biệt, bài nghiên cứu sẽ tính toán 
lượng khí CO2 (quy đổi) giảm thiểu khi công trình đi vào hoạt động khai thác năng lượng gió để 
sản xuất điện. Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy dự án điện gió Bạc Liêu đóng góp hiệu quả kinh 
tế và môi trường cho khu vực, với các chỉ số kinh tế dự án trong giai đoạn 20 năm là NPV khoảng 
1.384 tỷ VND (r=10%) và khoảng 456,8 tỷ VNĐ (r=12%), BCR=1,263 (r=10%) và IRR=12,985 (> 
r); lượng khí CO2 giảm thiểu hàng năm là 181 440 000 (kg-CO2). Từ kết quả thu được, xin đóng 
góp một số khuyến nghị trong chính sách của Nhà nước nhằm hướng đến việc khai thác hiệu quả 
nguồn tài nguyên tái tạo năng lượng gió.

Nowadays, along with the development 
of science and technology, energy 
becomes increasingly crucial for human 

activities. In recent years, instead of using non-
renewable fuels causing negative impacts to 
the environment, new cleaner fuels from, for 
example, wind, sun, and water, etc have been 
being tried and used. Currently, the Wind Power 
Project in Bac Lieu, Viet Nam has completed 
phase 2 with the construction of 62 wind turbines 
serving the demand of the region and nationwide.

Applying the cost-benefit analysis 
approach, we can have a specific view on the 
operation efficiency of the Bac Lieu project. In 
particular, the study will calculate the amount 
of CO2 which is minimized by the Bac Lieu Wind 
Power project. Specifically, the research’s results 
show that wind projects effectively bring back 
economic and environmental benefits for the 
region, with economic indicators in 20 years 
are: NPV about 1.384 billion VND (r=10%) and 
about 456.8 billion VND (r=12%), BCR=1,263 
(r=10%) and IRR=12,985 (>r); the amount of CO2 
mitigation annually is 181 440 000 (kg-CO2). 
From the results, it is important to have some 
policy recommendations in Viet Nam for more 
effective wind energy development.

i. mở đầu
năng lượng gió trên 

thực tế đã được con người 
biết đến và khai thác nhằm 
phục vụ nhu cầu đời sống 
sinh hoạt hàng ngày từ hàng 
nghìn năm trước. Công 
dụng cổ xưa nhất của năng 
lượng gió được biết đến là 
chạy thuyền buồm. đến nay, 
việc nghiên cứu và phát triển 
rộng rãi hoạt động khai thác 
năng lượng gió đang được 
các nước trên thế giới nhận 
thức rất rõ ràng, rất nhiều 
nước đã xem năng lượng 
gió là chiến lược nòng cốt để 
phát triển kinh tế như đan 
Mạch, trung Quốc, Ba Lan, 
Thụy điển…

Ở Việt nam, hoạt động 
khai thác tài nguyên với quy 
mô lớn đã diễn ra từ khoảng 
giữa thế kỉ XiX - nửa đầu 
thế kỉ XX. Luật BVMt được 
Quốc hội ban hành năm 
1993, 2005, 2014 và nghị 

định 102/2003/nđ-CP của 
Chính phủ năm 2003 đã chỉ 
rõ chủ trương của nhà nước 
là ưu tiên khai thác nguồn 
năng lượng có khả năng tái 
tạo và không gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến môi trường. 
Theo kết quả khảo sát của 
Chương trình đánh giá về 
năng lượng cho châu Á, Việt 
nam có tiềm năng gió lớn 
nhất với tổng tiềm năng điện 
gió ước đạt 513.360MW, lớn 
gấp 200 lần công suất của 
nhà máy thủy điện sơn La 
và hơn 10 lần tổng công suất 
dự báo của ngành điện Việt 
nam năm 2020.

đối tượng được chọn 
trong nghiên cứu là “Dự án 
đầu tư xây dựng công trình 
điện gió Bạc Liêu” - một 
trong những dự án tiên 
phong trong việc áp dụng 
công nghệ nước ngoài khai 
thác điện gió tại Việt nam. 
trên cơ sở những nghiên 
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cứu tổng hợp về năng lượng gió, sản lượng điện 
khu vực, các luật và nghị định về buôn bán khí 
thải, nhóm tác giả đã phân tích chi phí - lợi ích của 
dự án, đồng thời tính toán được lượng giảm phát 
thải khí Co2 khi sản xuất điện bằng các turbine 
gió Dự án điện gió Bạc Liêu. 

ii. giải quyết Vấn đề
a. đặc điểm dự án điện gió Bạc Liêu
Dự án điện gió Bạc Liêu được xây dựng tại ấp 

Biển đông, xã Vĩnh trạch đông, tP. Bạc Liêu trên 
tổng diện tích đất vào khoảng 500 ha, nằm ở vị trí 
trung chuyển trên tuyến đường giao thông huyết 
mạch quan trọng của cả nước (quốc lộ 1A), thích 
hợp cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang 
thiết bị, cũng như nối mạng lưới điện quốc gia.

khu vực Dự án là dải đất cát ven biển, được 
hình thành do quá trình phong hóa tại chỗ của 
trầm tích biển cũ hoặc trên đá mẹ giàu silíc và bị 
cuốn trôi từ sản phẩm phong hóa của các vùng 
núi lân cận,cấu trúc đất là tổ hợp đất đồi núi, đất 
đỏ vàng, đất nâu vùng bán khô hạn. như vậy, đất 
ở khu vực đặt Dự án rất phù hợp cho mục đích 
xây dựng.

Dự án điện gió Bạc Liêu khởi công vào tháng 
9/2010 với diện tích 500 ha. ngày 2/10/2013, 10 
turbine gió giai đoạn 1 Dự án đã hoàn thành với 
công suất 16MW, điện năng sản xuất 56 triệu kWh/
năm. Theo kế hoạch, dự kiến quý ii/2016 sẽ hoàn 
thành giai đoạn ii của Dự án là 62 trụ điện, với 3 
đợt đóng điện. trong đó, đóng điện đợt 1 vào ngày 
29/5/2015, gồm 20 turbine gió, nâng công suất phát 
điện lên 48 MW, tăng thêm 28 triệu kWh điện so 
với giai đoạn 1; đợt 2 vào ngày 2/9/2015, gồm 16 
turbine gió, nâng công suất phát điện lên 73,6 MW 
và đợt 3 vào ngày 30/4/2016, gồm 16 turbine gió, 
nâng công suất phát điện dự án là 99,2 MW.

b. phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp CBA mở rộng sử dụng các kết 

quả phân tích, đánh giá về tác động môi trường, từ 
đó đi sâu phân tích về mặt kinh tế. Việc phân tích 
này có ưu điểm là so sánh được những lợi ích mà 
việc thực hiện Dự án sẽ đem lại và những chi phí 
và tổn thất sẽ gặp phải. những chi phí, tổn thất và 
lợi ích ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm 
cả chi phí và lợi ích tài nguyên, môi trường. để 
biết hiệu quả của một dự án, phương pháp CBA 
tính toán 3 giá trị: hiện tại ròng (nPV); tỷ suất lợi 
ích chi phí (B/C = BCR) và tỷ số hoàn vốn nội tại 
(iRR)

Bên cạnh đó, để có góc nhìn chính xác, bài 
báo sử dụng phương cách tính hệ số phát thải Co2 
dựa trên đề tài “nghiên cứu, xây dựng hệ số phát 
thải EF của lưới điện Việt nam” ban hành tháng 
2/2015 của Bộ tn&Mt. 

iii. Kết quả nghiên Cứu Và thảo Luận
a. tính toán chi phí và lợi ích dự án điện gió Bạc Liêu
Dự án điện gió Bạc Liêu hiện tại đã hoàn thành giai đoạn 1 và 

đang tiến hành giai đoạn 2. sau khi giai đoạn 2 hoàn thành, tổng 
cộng sẽ có 62 turbine gió được xây dựng ở khu vực xã Vĩnh trạch 
đông, tP. Bạc Liêu. Với mục đích tính toán hiệu quả kinh tế sau khi 
thực hiện Dự án điện gió Bạc Liêu, cần lượng hóa thành tiền các chi 
phí và lợi ích mà Dự án mang lại (được liệt kê ở bảng 1) 

Bảng 1. phân loại chi phí và lợi ích trong dự án điện gió Bạc 
Liêu

cHi PHí lợi ícH

Năm đầu

- Phí đầu tư ban đầu
- Phí thuê công nhân xây dựng
- Chi phí cơ hội
- Phí môi trường: Phí xử lý không khí (xử lý bụi 
trong quá trình xây dựng, lắp đặt); phí xử lý nước 
trong quá trình lắp đặt turbine trên biển
- Chi phí khác

(không có)

Các năm 
sau

- Phí bảo trì máy móc, thiết bị
- Tiền lương cán bộ
- Thuế doanh nghiệp
- Phí môi trường: Phí nước sử dụng để phục vụ 
sinh hoạt của các cán bộ trong dự án. Các thành 
phần môi trường khác ít bị tác động.

- Doanh thu bán 
điện
- Lượng giảm 
phát thải khí 
CO2 

Năm cuối (không có) - 10% chi phí thiết 
bị cuối đời dự án

Dựa vào các dữ liệu về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
của khu vực, dữ liệu về chi phí 
đầu tư ban đầu của dự án, nghị 
định của Chính phủ “quy định 
mức lương tối thiểu vùng đối 
với người lao động làm việc ở 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, trang trại, hộ gia đình, 
cá nhân và các cơ quan, tổ chức 
cho thuê mướn lao động”; giá 
thực tế của các doanh nghiệp 
xử lý môi trường nước và môi 
trường không khí, giá bán khí 

thải nhà kính là 454.540 Vnđ/
tấn Co2 (20UsD/tấn với tỷ giá 
UsD/VnD = 22.727) và giá bán 
điện là 1.764 Vnđ/kWh (tương 
đương 9,8 Uscent/kWh) (theo 
chính sách hỗ trợ giá mua 
điện gió còn quy định EVn có 
trách nhiệm mua điện gió với 
hợp đồng kéo dài 20 năm chưa 
tính thời gian gia hạn với mức 
giá là 7,8 cent/kWh đối với dự 
án điện gió trên đất liền và 9,8 
cent/kWh với Dự án điện gió 
trên biển).

Bảng 2. Chi phí - lợi ích hàng năm của dự án điện gió  
Bạc Liêu 

cHi PHí (triệu Vnđ) lợi ícH (triệu Vnđ)
chi phí ban đầu

Doanh thu bán 
điện

(tính từ năm thứ 2 
của dự án, trong 13 

năm)

102.312 
÷ 

564.480

Chi phí cơ hội 35.000
Chi phí đầu tư (hạ tầng cơ sở, 
thiết bị, máy móc) 5.258.707 

Tiền lương công nhân
(trong năm đầu xây dựng) 2.600 ÷ 28.800

Chi phí khác 102 011
chi phí vận hành

Bảo trì máy móc, thiết bị 13.335 10% chi phí thiết bị 
cuối đời dự án (thu 

được năm cuối)

108.720Tiền lương cán bộ 1.860 ÷ 3.744
Thuế doanh nghiệp 9.361 ÷ 51.648

chi phí môi trường
Không khí (năm đầu) 708 

Giảm phát thải khí 
CO2

14.913 ÷ 
82.471

Đất -
Nước (hàng năm) 122 ÷ 805
Tiếng ồn -
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b. áp dụng công thức và tính toán 3 giá trị 
npV, BCr và irr

để tính được các giá trị nPV, BCR và iRR 
phải xác định tỷ lệ chiết khấu là một yếu tố rất 
quan trọng. tỷ lệ chiết khấu được hiểu là tỷ lệ 
mà nhờ đó các dòng tiền của dự án được quy 
về hiện tại. Bài viết nghiên cứu này tính 3 giá trị 
nPV, BCR và iRR theo 2 phương án, dựa trên 
2 tỷ lệ chiết khấu đã được sử dụng ở các Dự án 
khác, sau đó xem xét, đánh giá kết quả thu được 
trong 2 phương án:

• Phương án 1: r = 10 %: tỷ lệ chiết khấu 
được sử dụng trong dự án điện gió tuy Phong 
tỉnh Bình Thuận năm 2012.

• Phương án 2: r = 12 %: tỷ lệ chiết khấu 
được sử dụng trong dự án điện mặt trời-diesel 
ở thôn Bãi hương, Cù Lao Chàm, Quảng nam 
năm 2011.

từ đó, dựa theo tỷ lệ chiết khấu của 2 
phương án trên, tính được các giá trị nPV, 
BCR, iRR của dự án điện gió Bạc Liêu giai đoạn 
20 năm (bảng 3)

Bảng 3. Các giá trị npV, BCr, irr giai 
đoạn 2 dự án điện gió Bạc Liêu

r (%) nPV (Vnđ) Bcr irr (%)
10 1.384.684.900.000 1,263

12,985
12 456.843.930.000 1,089

Đánh giá: Với cả 2 tỷ lệ chiết khấu, nPV đều 
lớn, điều này cho thấy, Dự án thu được lợi nhuận 
cao sau khi đã chiết khấu hàng năm, khoản đầu 
tư có lời do giá trị của dòng tiền mặt sau khi khấu 
hao cao hơn mức đầu tư ban đầu; tỷ lệ lợi ích/
chi phí BCR >1 cho thấy sau khi đã chiết khấu, 
một đồng vốn bỏ ra có thể thu lại được 1,263 
đồng (với r = 10%) và 1,089 đồng (với r = 12%), 
dự án có hiệu quả. Bên cạnh đó, nhận thấy iRR = 
12,985>11,5 (lãi suất ngân hàng theo ngân hàng 
Vietcombank 10/2010) cho thấy, khả năng thực 
thi dự án cao. tổng hợp kết quả từ 3 chỉ số kinh 
tế nPV, BCR và iRR có thể đưa đến kết luận rằng, 
Dự án điện gió Bạc Liêu mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. đây là yếu tố mang tính quyết định đến việc 
đầu tư xây dựng một Dự án điện gió.

c. đề xuất một số giải pháp
- nhà nước cần bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính 

sách khuyến khích đầu tư phát triển điện gió nói 
riêng và tài nguyên tái tạo nói chung, trong đó 
kiến nghị về Quyết định số 37/2011/Qđ-ttg của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/6/2011, 
điều 14, không khuyến khích các nhà tiêu dùng 
điện đầu tư vào các dự án năng lượng gió để sử 
dụng nội bộ, mà cần có trợ cấp cho các dự án 
năng lượng gió phục vụ nhu cầu nội bộ như các 
dự án điện gió cung cấp điện cho điện lưới quốc 
gia. từng bước nâng giá điện gió ngang bằng với 
giá khu vực. 

- khuyến khích các nhà 
khoa học, các trường đại học, các 
doanh nghiệp nghiên cứu phát 
triển công nghệ điện gió phù hợp 
với điều kiện Việt nam, sản xuất 
các phụ kiện, trang thiết bị, phụ 
tùng thay thế cho các thiết bị phải 
nhập khẩu, từng bước nội địa hóa 
các loại trang thiết bị này.

- nhà nước và địa phương 
tiếp tục nâng cấp, sửa chữa cơ 
sở hạ tầng nhất là giao thông, 
lưới điện quốc gia ở các vùng 
sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo 
tạo điều kiện thu hút các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước đầu 
tư phát triển điện gió ở những 
vùng có tiềm năng về tài nguyên 
gió vừa tăng sản lượng điện quốc 
gia, giảm phát thải nhà kính phù 
hợp với xu thế của thế giới, vừa 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương và tăng cường bảo vệ 
chủ quyền biên giới, hải đảo của 
tổ quốc. 

- Phát triển ngành du lịch 
địa phương nhờ các cánh đồng 
turbine gió, ngoài chức năng là 
nguồn cung cấp điện sạch cho 
khu vực và quốc gia, các cánh 
đồng turbine gió còn có thể khai 
thác như là một ngành du lịch, 
phục vụ học tập tương tự các địa 
điểm du lịch nổi tiếng ở Ba Lan. 

Theo đó, nhà nước và người dân 
tuyên truyền văn hóa du lịch của 
địa phương, mục đích hướng tới 
giao hòa giữa nguồn phát điện và 
du lịch. điều này, có thể mang lại 
nguồn thu nhập đáng kể cho địa 
phương và góp phần cải thiện rõ 
rệt đời sống của người dân.

iV. Kết Luận
- Dự án điện gió Bạc Liêu là 

dự án khả thi, mang lại lợi ích 
kinh tế to lớn cho khu vực cũng 
như quốc gia. Bên cạnh việc sản 
xuất nguồn điện sạch cho người 
dân, dự án còn góp phần giảm 
thải lượng Co2 ra môi trường 
lên đến 181.400.00 kg-Co2 hàng 
năm.

- nhằm thúc đẩy sự phát 
triển năng lượng gió trong tương 
lại, nhà nước cần giảm thiểu tối 
đa các thủ tục hành chính trong 
đầu tư xây dựng năng lượng 
sạch, thu hút khuyến khích các 
nhà đầu tư hoạt động khai thác 
nguồn năng lượng này; Chính 
quyền địa phương cần có công 
tác chuẩn bị đầy đủ, chi tiết 
quảng bá về các khu du lịch địa 
phương, trong đó có trang trại 
gió, cũng như xây dựng cơ sở hạ 
tầng tạo điều kiện thuận lợi thu 
hút khách du lịchn

TàI LIệu ThaM khảo
 O Tập thể tác giả, “Tiềm năng và phương hướng khai thác các dạng năng lượng 

tái tạo ở Việt Nam”, năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 O Tập thể tác giả, “Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải EF của lưới điện Việt 

Nam năm 2013”, năm 2015, Bộ TN&MT
 O Công ty TNHH Xây dựng, năm 2012, “Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, Dự án đầu tư xây dựng công trình Phong điện Bạc Liêu”.
 O Các Nghị định về “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 

động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia 
đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức cho thuê mướn lao động” của Chính 
phủ: Nghị định: 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009; 108/2010/NĐ-CP ngày 
29/10/2010; 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010, 70/20101/NĐ-CP ngày 
22/8/2011, 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, 182/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013; 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 và nghị định 122/2015/
NĐ-CP ngày 14/11/2015 

 O Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 
29/6/2011

 O Phan Thanh Tùng, Vũ Chi Mai và Angelika Waslekle “Tình hình phát triển 
điện gió và khả năng cung ứng tài chính cho các dự án ở Việt Nam” năm 2012

 O Patrick Luckow, Elizabet A.Stanton, Spencer Fields, Bruce Biewald, Sarah 
Jackson, Jeremy Fisher, Rachel Wilson, 2015, “Carbon Dioxide Price Forcast”.



65Số 11/2015

nghiên CỨU

Phương pháp lượng giá thiệt hại tài 
nguyên rừng do chất diệt cỏ của Mỹ  
sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

phạm Văn Lợi, Bùi hoài nam
Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường
nguyễn huy dũng, trần Văn Châu
Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Bộ NN&PTNT

Trong những năm chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng một lượng lớn các chất 
diệt cỏ (CDC) gây hậu quả nghiêm trọng cho con người và môi trường. Để xây dựng phương 
pháp đánh giá ảnh hưởng của CDC đối với TNR (cây gỗ) cần phải kế thừa và vận dụng hệ thống 
các phương pháp thích hợp và các kết quả nghiên cứu đã có và tiếp cận theo đa ngành, đa lĩnh 
vực: lâm nghiệp, sinh thái, kinh tế môi trường, thủy văn... trong việc xác định ảnh hưởng và 
xác định giá trị thiệt hại. Kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp tính giá trị thiệt hại đối 
với TNR góp phần làm cơ sở để xây dựng phương pháp tính thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi 
trường do CDC của Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam.

During the war in Viet 
Nam, the American 
army used a large 

volume of herbicides 
that have caused serious 
impacts to human and 
the environment. To 
develop a method for 
evaluation of the impacts 
of herbicides on forest 
resources (timber trees) 
it is necessary to inherit 
and apply the system of 
appropriate methods and 
existing research results 
and to follow inter-
sectoral and multi-sectoral 
approaches: forestry, 
ecology, environmental 
economics, hydrology, etc 
in identifying impacts and 
damage values. The study 
results in development of 
the evaluation method for 
forest resource damages 
will contribute to develop 
the method for evaluating 
economic, social and 
environmental impacts 
of herbicides used by the 
American during the war in 
Viet Nam. 

i. mở đầu
trong cuộc chiến tranh 

Việt nam, quân đội Mỹ đã sử 
dụng một lượng lớn các chất 
diệt cỏ (CDC) gây hậu quả 
nghiêm trọng cho con người 
và môi trường ở Việt nam. 
để có cơ sở khoa học tính 
toán và lượng giá thiệt hại tài 
nguyên rừng (tnR) do CDC, 
các tác giả đã nghiên cứu mô 
hình và phương pháp tính 
toán, lượng giá thiệt hại rừng 
do CDC trong bối cảnh sự 
việc đã xảy ra cách đây hơn 
40 năm. Do hạn chế về thông 
tin, dữ liệu và khuôn khổ đề 
tài, việc nghiên cứu và đề xuất 
phương pháp phù hợp tính 
toán thiệt hại tnR do CDC 
của Mỹ chỉ mới giới hạn đối 
với thiệt hại cây gỗ, cácbon 
và đất rừng (do xói mòn). kết 
quả này sẽ làm cơ sở cho bước 
nghiên cứu tiếp theo để tính 
toán thiệt hại môi trường tại 
các vùng bị phun rải CDC.

ii. phương pháp 
nghiên Cứu

nhóm tác giả đã sử dụng 
các phương pháp thu thập, 

đánh giá và kế thừa tài liệu 
thứ cấp, sử dụng ảnh viễn 
thám; điều tra trên thực địa; 
phương pháp chuyên gia, hội 
thảo; phương pháp phân tích, 
tổng hợp; nghiên cứu bản đồ 
sử dụng đất năm 1965, 1990 
miền nam và chồng xếp bản 
đồ các băng rải với bản đồ sử 
dụng đất năm 1965 để xác 
định diện tích các loại rừng 
bị rải chất độc hóa học theo 
các mức độ khác nhau với tỷ 
lệ 1/1.000.000.

iii. Cơ Sở Khoa họC 
xây dựng phương 
pháp 

3.1. phương pháp luận
a. Kế thừa các kết quả 

điều tra nghiên cứu trong và 
ngoài nước: Cuộc chiến tranh 
CDC đã xảy ra trên 40 năm, 
hiện trường nơi bị rải CDC 
đã có nhiều biến đổi do tác 
động của cả tự nhiên và con 
người. Các thông tin, số liệu 
liên quan trong thời gian từ 
trước và sau khi bị rải CDC 
đều được xem xét một cách 
hệ thống. Các số liệu điều tra, 
đánh giá về tài nguyên, các 
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loại bản đồ, ảnh viễn thám, về ảnh hưởng của 
CDC đều được xem xét, hồi cứu, kiểm định để 
có được cách nhìn sát với thực tế tài nguyên và 
các tác động cụ thể.

b. Đánh giá tác động của CDC theo nguyên 
tắc tiếp cận hệ thống: để đánh giá sát với thực 
tế các hệ thống phân chia tự nhiên và nhân 
tạo liên quan đến sinh thái, tài nguyên được 
xem xét một cách tổng thể và hệ thống như: hệ 
thống phân chia các vùng kinh tế; hệ sinh thái 
(rừng ngập mặn, rừng nội địa…); các trạng 
thái rừng (rừng giàu, rừng nghèo…); các loại 
gỗ theo nhóm... 

c. Đánh giá thiệt hại cây gỗ dựa quy luật 
sinh trưởng và phát triển của cây rừng. đánh 
giá và lượng giá trên cơ sở cây gỗ rừng bị chết 
và do mất khả năng sinh trưởng (thông qua 
suất tăng trưởng lâm phần) vì ảnh hưởng của 
CDC. khối lượng gỗ của từng trạng thái bị tác 
động được tính trên cơ sở trữ lượng của các 
trạng thái rừng ở khu vực đối chứng không bị 
rải CDC (theo các ô nghiên cứu trước đây đã 
thiết lập). 

d. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo lợi 
ích sử dụng để định giá thiệt hại TNR cây gỗ: 
Việc lượng giá thiệt hại dựa trên giá trị sử 
dụng của các nhóm gỗ được thị trường chấp 
nhận, thông qua giá bán cây đứng. 

tóm lại, để xây dựng phương pháp đánh 
giá ảnh hưởng của CDC đối với tnR (cây gỗ) 
cần phải kế thừa và vận dụng hệ thống các 
phương pháp thích hợp và các kết quả nghiên 
cứu đã có và tiếp cận theo đa ngành, đa lĩnh 
vực: lâm nghiệp, sinh thái, kinh tế môi trường, 
thủy văn... trong việc xác định ảnh hưởng và 
xác định giá trị thiệt hại. 

3.2. nguyên tắc tính lượng gỗ bị thiệt hại
a. đảm bảo công khai, minh bạch, khách 

quan và khoa học;
b. giá trị sử dụng lâm sản sát với giá trị 

của lâm sản gỗ theo giá bán cây đứng hoặc 
theo giá thị trường thời điểm tính toán;

c. Các ảnh hưởng sẽ được lựa chọn để 
lượng hóa là những ảnh hưởng lớn, chủ yếu, 
kéo dài và có thể tính toán một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp có cơ sở;

d. đối với tnR đánh giá ảnh hưởng chủ 
yếu tính các giá trị kinh tế bị thiệt hại của 
rừng: thực vật cây gỗ rừng có đường kính 
ngang ngực D1,3 ≥8 cm;

e. Diện tích rừng bị phá hủy hoàn toàn 
do CDC được tính từ diện tích các trạng thái 
rừng giàu, trung bình bị chuyển thành đất 

trống và diện tích rừng trồng 
trên 2 trạng thái rừng đó, số 
liệu được tính trên bản đồ sử 
dụng đất năm 1965, 1990.

g. Diện tích thiệt hại do 
rừng bị ảnh hưởng của CDC 
không phục hồi bằng phương 
pháp tái sinh tự nhiên mà 
phải trồng lại rừng được tính 
theo diện tích rừng bị phá 
hủy hoàn toàn;

f. Các hệ số tính toán 
như: suất tăng trưởng, mức 
độ thiệt hại theo số lần rải... 
trong đánh giá cây gỗ sẽ được 
xác định thông qua vùng sinh 
thái hoặc cùng điều kiện sinh 
thái kế thừa kết quả của đề tài 
cấp nhà nước: “đánh giá tác 
hại của chất độc hóa học đối 
với thảm thực vật rừng vùng 
trọng điểm” (Viện điều tra 
quy hoạch rừng 2004). 

k. trữ lượng bình quân 
của các trạng thái rừng sẽ 
được tính dựa trên cơ sở 
các số liệu tính bình quân 
trữ lượng của Viện điều tra 
quy hoạch rừng (đtQhR) 
thực hiện tính cho từng tỉnh 
(2010).

iV. đề xuất phương 
pháp tính toán, 
Lượng giá thiệt 
hại tnr (Cây gỗ, 
CáCBon), đất rừng 
(xói mòn) do CdC 
Của mỹ Sử dụng 
trong Chiến tranh 
ở Việt nam.

Do nhiều nguyên nhân 
hiện trường đã có nhiều thay 
đổi, để lượng giá các thiệt 
hại tnR bị ảnh hưởng của 
CDC cần phải áp dụng nhiều 
phương pháp tính toán, đặc 
biệt các phương pháp hồi cứu, 
phỏng vấn các nhân chứng tại 
các địa phương, thu thập số 
liệu có ý nghĩa rất lớn đối với 
việc đánh giá các thiệt hại. 

kết quả nghiên cứu cho 

thấy, có nhiều cách tiếp cận 
và có các phương pháp để 
tính giá trị cây gỗ. từ phân 
tích, đánh giá một số phương 
pháp chúng tôi đã chọn 
phương pháp phù hợp với 
đối tượng, thời gian, phạm 
vi nghiên cứu và áp dụng để 
đánh giá thiệt hại gỗ rừng, 
bao gồm:

- Phương pháp giá thị 
trường: để định giá cho tất 
cả các loại tài nguyên bị phá 
hủy, khi tính được khối lượng 
thiệt hại.

- Phương pháp thay đổi 
năng suất (so sánh): so sánh 
để tính khối lượng sản phẩm 
bị thiệt hại tại những nơi bị 
rải CDC và nơi không bị rải.

- Phương pháp chi phí 
thay thế: tính thiệt hại tại 
những vùng đất bị ô nhiễm 
CDC không sản xuất được.

4.1. phương pháp tính 
toán thiệt hại đối với cây gỗ

tính toán và lượng giá 
tổng giá trị thiệt hại đối với 
tài nguyên gỗ sẽ bao gồm 
rừng gỗ nội địa, rừng ngập 
mặn, rừng tràm bị thiệt hại 
do CDC trong chiến tranh.

4.1.1. Xác định thiệt hại 
cây gỗ rừng nội địa

trước tiên cần phải phân 
vùng kinh tế, sinh thái lâm 
nghiệp với mục đích phân 
định địa lý tự nhiên, không 
gian môi trường, xác định các 
quy luật sinh thái đặc thù của 
từng vùng, tiểu vùng. từ đó, 
tính theo các trạng thái rừng 
và diện tích bị thiệt hại theo 
các loại đất, loại rừng.

a. xác định lượng tăng 
trưởng 

Để đánh giá ảnh hưởng 
của CDC đến TNR cây gỗ, 
các chỉ số tăng trưởng tại các 
vùng sinh thái được áp dụng 
theo các kết quả nghiên cứu 
đã thực hiện trước đây của 
Viện ĐTQHR, cụ thể: đối 
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với Bắc trung bộ, Duyên hải nam trung bộ, 
tây nguyên và đông nam bộ: Rừng lá rộng 
thường xanh; đối với tây nam bộ: Rừng ngập 
mặn tây nam bộ. 

b. Lượng gỗ bị thiệt hại đối với rừng gỗ 
nội địa do CdC

- Xác định các trạng thái rừng: Diện tích 
các trạng thái rừng trước lúc bị rải CDC kết 
hợp với bản đồ rải CDC để xác định diện tích 
các trạng thái rừng bị rải CDC. Rừng nội địa 
bao gồm các loại rừng lá rộng thường xanh, 
rừng rụng lá và 1/2 rụng lá... phân bố trong 
vùng nội địa.

- Xác định khối lượng gỗ bị thiệt hại: tổng 
lượng gỗ bị thiệt hại do CDC gây ra sẽ căn cứ 
vào lượng gỗ thiệt hại trực tiếp và thiệt hại 
gián tiếp. 

Xác định lượng gỗ bị mất trực tiếp: do bị 
hủy diệt hoàn toàn và bị mất do mức độ rải 
CDC theo các mức độ cao, trung bình, thấp 
(1, 2 và 3). 

+ Lượng gỗ rừng bị mất hoàn toàn được 
tính dựa trên diện tích rừng bị phá hủy hoàn 
toàn và trữ lượng trung bình cho 1 ha rừng bị 
mất theo trạng thái.

+ Lượng gỗ bị thiệt hại theo các mức độ rải 
khác nhau được tính trên lượng gỗ mất theo 
mức độ bị rải, diện tích bị rải và tỷ lệ lượng gỗ 
bị mất của các trạng thái rừng theo các mức độ 
rải 1, 2, 3 (Áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài 
cấp nhà nước của Viện đtQhR-2004).

Xác định lượng gỗ bị mất gián tiếp: Lượng 
gỗ mất gián tiếp là lượng gỗ bị mất do khi rừng 
bị phá hủy một phần thì lượng tăng trưởng 
rừng bị mất đi. Áp dụng suất tăng trưởng đã 
tính toán theo các vùng sinh thái, các tỉnh có 
cùng một vùng sinh thái sẽ tính cùng hệ số suất 
tăng trưởng. Cách xác định dựa vào lượng gỗ 
bị thiệt hại theo mức độ rải 1, 2 và 3. suất tăng 
trưởng bình quân của lâm phần Pv(%) và thời 
gian tính theo số năm tính cho 1 chu kỳ phục 
hồi rừng 25 năm. tính lượng gỗ gián tiếp bị 
thiệt hại theo lượng tăng trưởng, với thời gian 
tính cho 1 chu kỳ phục hồi rừng thường xanh 
là 25 năm, tính từ lúc bị khai thác. như vậy ở 
đây sẽ tính từ năm 1971 - 1996.

c. phương pháp lượng giá các thiệt hại 
tnr thành tiền 

Áp dụng phương pháp giá thị trường, đây 
là phương pháp đơn giản, thông dụng. giá trị 
gỗ thiệt hại sẽ được tính theo từng nhóm gỗ 
theo địa phương. Dựa trên kết quả tính lượng 
gỗ bị mất để lượng giá cho toàn bộ khối lượng 

gỗ bị mất theo 4 mức độ: 
- nếu rải 1 lần thì mất 

khoảng 4,7% trữ lượng gỗ; 
Rải từ 2-3 lần, lượng gỗ mất 
khoảng 9,5%; Rải >3 lần, 
lượng gỗ mất khoảng 28,5 
%. nếu rải > 5 lần và bị bom 
napan ném xuống thì diện 
tích rừng bị mất hoàn toàn 
100%, tỷ lệ các nhóm gỗ được 
tính theo kết quả nghiên cứu 
trước đây cho từng vùng từ 
nhóm i-Viii. (Phùng tửu Bôi 
và cộng sự, 1995 “đánh giá 
ảnh hưởng của chiến tranh 
hoá học đối với tài nguyên 
rừng nam Việt nam”). 

tổng giá trị bằng tiền của 
lượng gỗ thiệt hại sẽ được 
tính dựa trên tổng của giá trị 
gỗ bị thiệt hại trực tiếp tính 
theo nhóm gỗ (trữ lượng 
tính theo nhóm gỗ nhân với 
đơn giá tiền theo m3 của mỗi 
nhóm gỗ và giá trị gỗ bị thiệt 
hại gián tiếp tính theo nhóm 
gỗ).

4.1.2. Phương pháp tính 
toán thiệt hại đối với rừng gỗ 
ngập mặn

Rừng ngập mặn (RnM) 
trước đây chủ yếu là rừng tự 
nhiên, tùy theo từng vùng địa 
lý RnM có thành phần loài 
cũng như mức độ phát triển 
khác nhau. trên ảnh vệ tinh 
và máy bay, cũng như các 
loại bản đồ trước đây không 
phân biệt được các trạng 
thái RnM. Do vậy, đối với 
RnM không chia theo trạng 
thái mà phân chia theo vùng 
phân bố (Phương pháp tiếp 
cận này cũng giống như cách 
tính toán đánh giá trữ lượng 
gỗ mất đi của Phan nguyên 
hồng - 2007). Diện tích này 
sẽ được chồng xếp tính theo 
các loại bản đồ số hóa năm 
2014.

Do có sự khác nhau về giá 
giá trị gỗ RnM nên chia gỗ 
RnM làm 2 loại gỗ đước và 

gỗ các loài cây khác. Phương 
pháp đánh và lượng giá thiệt 
hại giá trị của RnM áp dụng 
như phương pháp đánh giá 
đối với rừng nội địa. Lượng 
gỗ bị mất bao gồm cả lượng 
gỗ bị phá hủy trực tiếp và 
lượng gỗ bị mất gián tiếp do 
tăng trưởng. 

4.1.3. Phương pháp tính 
toán thiệt hại đối với rừng gỗ 
Tràm

trên các bức ảnh vệ tinh 
có thể thấy các loài cây rừng 
tràm khi bị rải thường bị chết 
theo các băng rải rất rõ ràng, 
do vậy phương pháp đánh 
giá thiệt hại của rừng tràm 
cũng giống như RnM. để 
tính tổng trữ lượng gỗ rừng 
tràm bị thiệt hại do CDC sẽ 
dựa trên bao gồm: tổng lượng 
gỗ tràm bị thiệt hại trực tiếp 
(diện tích bị phá hủy hoàn 
toàn nhân với trữ lượng trung 
bình cho 1 ha rừng tràm mất) 
với tổng lượng gỗ tràm bị 
thiệt hại gián tiếp (căn cứ vào 
suất tăng trưởng hàng năm). 
Và phương pháp xác định 
thiệt hại thành tiền dựa trên 
tổng lượng gỗ rừng tràm bị 
phá hủy (tính theo m3) nhân 
với giá trị 1m3 gỗ rừng tràm 
tại thời điểm đánh giá.

4.2. phương pháp lượng 
giá thiệt hại cácbon 

- Theo hướng dẫn của 
iPCC, có hai phương pháp 
tính toán sự thay đổi trữ 
lượng cácbon đối với rừng. 
Qua kết quả phân tích, đánh 
giá phương pháp thấy trong 
trường hợp này để tính 
toán giá trị giảm trữ lượng 
cácbon do CDC ở giai đoạn 
1965-1990 thì phương pháp 
áp dụng phù hợp nhất là 
“Phương pháp đánh giá thay 
đổi trữ lượng: Phương pháp 
này tính toán thay đổi trữ 
lượng cácbon tại một bể chứa 
cácbon tại hai thời điểm khác 
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nhau” với công thức tính toán MCth = MCtrước 
- MCsau.

- Ước lượng giá trị thiệt hại lưu trữ cácbon 
thành tiền: Phương pháp đánh giá thiệt hại sử 
dụng giá cả thị trường để xác định tổng khối 
lượng cácbon mất đi do tác động của CDC, 
được quy thành tiền theo giá thị trường hiện 
tại. giá trị quy đổi thành tiền giá trị cácbon 
của rừng các năm trước và sau phun rải xác 
định theo tổng trữ lượng cácbon rừng tính 
bằng tấn Co2e /ha; và giá bán tín chỉ cácbon 
(CER) trên thị trường tính bằng UsD hoặc 
Vnđ/tấn Co2e.

4.3. phương pháp lượng giá trị thiệt hại 
xói mòn đất

Xác định tổng lượng xói mòn gia tăng: 
CDC tác động làm thay đổi lớp phủ của rừng, 
làm giảm diện tích rừng và cấu trúc của rừng 
dẫn đến việc tăng lượng bùn đất xói mòn rửa 
trôi. Thiệt hại sẽ được ước tính là chi phí cho 
việc nạo vét lượng bùn đất gia tăng do tác 
động của CDC.

Các giá trị chống xói mòn đất các năm 
trước và sau phun rải 1965, 1990 được tính 
toán dựa theo tiêu chuẩn tCVn 5299:2009 về 
Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức 
độ xói mòn đất do mưa. tổng lượng xói mòn 
gia tăng do tác động của CDC được xác định 
theo tổng lượng xói mòn tiềm năng trước phun 
rải 1965 so với 1990. giá trị thiệt hại xói mòn 
do tác động của CDC dựa trên tổng lượng xói 
mòn gia tăng (đơn vị m3) nhân với đơn chi phí 
nạo vét lòng hồ giai đoạn 1965-1990. 

4.4. đánh giá khó khăn và hạn chế khi áp 
dụng phương pháp tính toán

4.4.1. khó khăn:
- nguồn số liệu, bản đồ ở quá khứ khó thu 

thập; độ chính xác, tỷ lệ bản đồ nhỏ gây khó 
khăn cho việc áp dụng gis; các mô hình phân 
tích không gian làm giảm độ chính xác cho 
các khu vực nghiên cứu, đặc biệt là tính toàn 
bộ khu vực từ vĩ tuyến 17 trở vào.

- Thiếu số liệu đo đếm trữ lượng gỗ tại 
thời điểm trước, sau phun rải. Việc thu thập 
mẫu tại hiện trường, thu thập thông tin là ít 
khả thi vì nghiên cứu hồi quy tại thời điểm 
quá khứ.

- Việc quy đổi lượng giá thành tiền cho 
thời điểm quá khứ là khó thực hiện.

- ngoài CDC còn có các tác nhân khác như 
bom đạn, cháy rừng, khai thác rừng, nương 
rẫy, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng... Do 
thiếu cơ sở dữ liệu về diễn biến rừng trước 

và sau phun rải CDC nên 
dẫn đến việc xác định, bóc 
tách các nguyên nhân khác 
nhau là khó có thể thực 
hiện được. 

4.4.2. hạn chế:
- Phương pháp được 

xây dựng để đánh giá ảnh 
hưởng của CDC đối với 
cây gỗ, chưa đánh giá được 
thiệt hại đối với các giá trị 
khác của rừng như tre nứa, 
giá trị lâm sản ngoài gỗ... 
đồng thời trong tnR có 
tài nguyên sinh vật do vậy 
không thể xây dựng một 
phương pháp đánh giá 
được hết tất cả các thiệt hại 
do CDC gây ra. 

- hiện trường bị rải 
CDC đã có rất nhiều thay 
đổi, kết quả nghiên cứu 
trực tiếp gặp nhiều khó 
khăn, nên đã phần nào ảnh 
hưởng đến kết quả nghiên 
cứu.

- Do thời gian và kinh 
phí nên các phương pháp 
đánh giá ảnh hưởng của 
CDC đối với tài nguyên 
đDsh và tài nguyên nông 
nghiệp chưa được khảo 
nghiệm thực tế.

V. Kết Luận
- Phương pháp đánh giá, 

lượng giá thiệt hại tnR do 
CDC được nghiên cứu xây 
dựng dựa trên cơ sở khoa 
học và thực tiễn về quá trình 
rải CDC, các ảnh hưởng đến 
nguồn tài nguyên, thực tiễn 
các nghiên cứu, đánh giá 
trong thời gian qua và hiện 
trường thực tế hiện nay. kết 
quả nghiên cứu xây dựng 
phương pháp tính giá trị 
thiệt hại đối với tnR (cây 
gỗ) góp phần làm cơ sở để 
xây dựng phương pháp tính 
thiệt hại về kinh tế, xã hội và 
môi trường do CDC của Mỹ 
trong chiến tranh tại Việt 
nam. 

- đã nghiên cứu đề xuất 
được phương pháp đánh giá 
ảnh hưởng và lượng giá thiệt 
hại tnR do CDC bao gồm: 
rừng gỗ tự nhiên trong nội 
địa, rừng ngập mặn, rừng 
tràm. Phương pháp đánh 
giá, lượng giá thiệt hại về các 
bon, thiệt hại về xói mòn đất 
đã được nghiên cứu đề xuất, 
làm cơ sở đánh giá thiệt hại 
do CDC gây ra đối với môi 
trườngn
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