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lượng khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính toàn cầu phê chuẩn. 
về mục tiêu, Thỏa thuận đặt 
ra mức tăng nhiệt độ của trái 
đất đến năm 2100 là thấp hơn 
đáng kể so với ngưỡng 2oC và 
sẽ tiến tới ngưỡng thấp hơn 
1,5oC. Các nước phát triển sẽ 
cung cấp nguồn lực tài chính 
hỗ trợ các nước đang phát triển 
thích ứng và giảm phát thải khí 
nhà kính trên cơ sở tự nguyện. 
mặt khác, Chính phủ các nước 
quyết định sẽ cùng xây dựng 
một lộ trình cụ thể để đóng 
góp 100 tỷ usd/năm từ năm 
2020. 

để giải quyết vấn đề về 
bđkH, cùng với việc xác định 
phương hướng hành động dài 
hạn, các nước tiếp tục đưa ra 

các kế hoạch hành động quốc 
gia với những mục tiêu cụ thể 
trong thời gian tới. đến nay, 
có 188 nước đưa ra kế hoạch 
hành động quốc gia tại CoP 
21, theo đó, sẽ giảm đáng 
kể khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính.

 đặc biệt, từ nay đến năm 
2020, các nước phát triển và 
các tổ chức tài chính sẽ hỗ trợ 
những nước dễ bị tổn thương 
nhất thực hiện chương trình 
và dự án về giảm nhẹ và thích 
ứng với bđkH. Thỏa thuận 
mới cũng đề cập đến sự hợp 
tác quốc tế về phát triển các 
công nghệ thân thiện môi 
trường và xây dựng khả năng 
chống bđkH cho các nước 
đang phát triển.

bên cạnh đó, Thỏa thuận 
Pari còn đề ra cơ chế để mỗi 
nước tự nguyện rà soát. Theo 
đó, từ năm 2023, Liên hợp 
quốc sẽ tổ chức đánh giá 5 
năm/lần về các nỗ lực chống 
bđkH của các nước nhằm 
trao đổi thông tin giữa các 
nước và tăng cường các cam 
kết…

Hội ngHị COP 21: 
Thế giới chung tay giảm thiểu tác động  
của biến đổi khí hậu

Ngày 16/12/2015, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức họp báo công bố 
kết quả Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21). Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà, Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam về 
biến đổi khí hậu (BĐKH) chủ trì cuộc họp báo. Tham dự buổi họp 
báo còn có các thành viên đoàn đàm phán; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Bộ cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo 
chí.

Cop 21 thông quA thỏA 
thuận LịCh Sử để bẢo Vệ 
nhân Loại Và hành tinh

từ ngày 29/11 - 12/12/2015, Hội 
nghị CoP 21 diễn ra tại Pari, Pháp với 
sự tham dự của hơn 36.000 đại biểu. sau 
hai tuần đàm phán, đại diện 195 nước 
tham dự CoP 21 đã chính thức thông 
qua Thỏa thuận Pari. đây là thỏa thuận 
mang tính lịch sử sau hơn 20 năm, 
nhằm thuyết phục Chính phủ các nước 
hợp tác để giảm lượng khí thải gây ô 
nhiễm, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của 
trái đất.

Thỏa thuận gồm 31 trang, 29 điều 
khoản và sẽ thay thế nghị định thư 
kyoto từ năm 2020. Thỏa thuận Pari sẽ 
có hiệu lực trong vòng 30 ngày sau khi 
ít nhất 55 quốc gia, chiếm ít nhất 55% 

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp báo
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ngày 8/12/2015, tại Hà 
nội, tổng cục môi 

trường và Công ty Panasonic 
việt nam đã tổ chức Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác về bvmt. 
Tham dự Lễ ký kết có tổng 
Cục trưởng tổng cục môi 
trường nguyễn văn tài và 
tổng giám đốc Panasonic việt 
nam Eiji Fukumori cùng lãnh 
đạo, đại diện của 2 đơn vị.

Theo bản thỏa thuận, tổng 
cục môi trường và Công ty 
Panasonic việt nam sẽ phối 
hợp với lãnh đạo địa phương 
triển khai chiến dịch nâng cao 
nhận thức về sản phẩm sinh 
thái không chứa hóa chất độc 
hại thông qua các hoạt động 
thu hồi pin thải bỏ, đổi pin 
mới là sản phẩm sinh thái của 
Panasonic. đồng thời, tổ chức 
chuỗi các hoạt động về môi 
trường như ngày hội trồng 
cây, Lớp học giáo dục môi 
trường, Cuộc thi bvmt, Hành 
động vì một việt nam xanh và 
Chiến dịch đổi pin sinh thái.

Phát biểu tại Lễ ký kết, 
tổng cục trưởng tổng cục môi 
trường nguyễn văn tài cho 
biết, quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội cùng với xu hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đã gây ra nhiều sức ép lên môi 

trường, vì vậy, bvmt đóng vai 
trò quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững của đất nước. 
do đó, thỏa thuận hợp tác 
giữa hai bên nhằm phối hợp 
thực hiện các chương trình 
dài hạn và bền vững giữa tổng 
cục môi trường và Panasonic 
việt nam. tổng cục trưởng 
nguyễn văn tài khẳng định, 
tổng cục môi trường sẽ ủng 
hộ Panasonic tăng cường các 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
và tiêu dùng bền vững, đồng 
thời mong muốn, Công ty 
Panasonic việt nam sẽ không 
ngừng nâng cao trách nhiệm 
xã hội, trách nhiệm đối với 
công tác bvmt và ứng phó 
với biến đổi khí hậu… góp 
phần vào sự phát triển chung 
của đất nước.

Theo tổng giám đốc 
Panasonic việt nam Eiji 
Fukumori, mục tiêu của 
Panasonic là đến tháng 3/2016, 
thông qua cải tiến sản phẩm và 
công nghệ sinh thái sẽ giảm 
8 triệu tấn khí Co2 phát thải 
và 700.000 tấn Co2. tổng 
giám đốc hy vọng, thông qua 
chương trình phối hợp cùng 
các hoạt động cụ thể, cộng 
đồng sẽ nhận thức tốt hơn về 
bvmt. thu hằng

CAM Kết CủA Việt nAM Cùng 
Cộng đồng quốC tế ứng phó 
Với bđKh

tại CoP 21, Thủ tướng Chính phủ nguyễn 
tấn dũng đã đưa ra cam kết của việt nam, 
cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với bđkH. 
Theo đó, việt nam sẽ đóng góp 1 triệu usd 
vào quỹ khí hậu xanh giai đoạn 2016-2020 
và cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà 
kính vào năm 2030 và có thể giảm đến 25% 
nếu nhận được hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng 
quốc tế. bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020, 
việt nam sẽ tích cực triển khai các chiến lược, 
chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với 
bđkH trên nhiều lĩnh vực.

ngoài ra, Thủ tướng nguyễn tấn dũng 
cùng với Thủ tướng vương quốc Hà Lan 
mark rutte và Phó Chủ tịch ngân hàng Thế 
giới (Wb) Laura tusk đồng chủ trì phiên đối 
thoại cấp cao “việt nam chung tay cùng các 
đối tác quốc tế ứng phó với các thách thức của 
bđkH tại đồng bằng sông Cửu Long” nhằm 
thảo luận và đề xuất các cơ chế, phương thức 
hợp tác để ứng phó với bđkH và phát triển 
kinh tế - xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu 
Long.

Cũng tại CoP 21, việt nam lần đầu tiên 
sau 20 kỳ họp CoP đã tổ chức thành công 
chuỗi sự kiện bên lề về việt nam ứng phó 
với bđkH, bao gồm các phiên đối thoại cấp 
cao; hội thảo; cuộc họp song phương; triển 
lãm hình ảnh, ấn phẩm về nỗ lực ứng phó 
bđkH, về đất nước con người việt nam. 

sự tham gia tích cực cũng như cam kết 
mạnh mẽ của việt nam trong cuộc chiến 
chống bđkH tại CoP 21 đã được nhiều 
quốc gia chia sẻ và đánh giá cao, qua đó đóng 
góp thiết thực cho thành công của Hội nghị 
lịch sử này. hồng nhung

 V Niềm vui của Đoàn Chủ tịch COP 21 
sau khi Thỏa thuận Pari được thông qua

LỄ Ký KếT THỏA THUẬN HợP TÁC 
GIỮA TỔNG CụC MÔI TRƯỜNG VÀ 
CÔNG Ty PANASONIC VIỆT NAM

 V Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài 
(trái) và Giám đốc Kế hoạch kinh doanh Công ty Panasonic 
Việt Nam Yamamoto Masahiro ký kết thỏa thuận hợp tác 
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Tăng cường năng lực quản lý hóa chất  
bảo vệ thực vật tồn lưu tại Việt Nam

từ ngày 14 - 15/12/2015, tại Hà nội, 
tổng cục môi trường, bộ tn&mt 

tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “xây 
dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo 
vệ thực vật (bvtv) PoP tồn lưu tại việt 
nam” (dự án PoP-PEst) và đánh giá 5 
năm thực hiện quyết định số 1946/qđ-
ttg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết 
Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai 
đoạn 2012 - 2015. 

sau 5 năm triển khai quyết định số 
1946/qđ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành kế hoạch xử lý, phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường do hóa chất bvtv tồn 
lưu trên phạm vi cả nước, bộ tn&mt cùng 
các địa phương đã tích cực triển khai nhiều 
hoạt động và đạt được một số kết quả quan 
trọng như: từng bước hoàn thiện cơ chế 
chính sách pháp luật, xây dựng và ban hành 
các hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế 
- kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý, 
hình thành cơ chế phối hợp từ trung ương 
đến địa phương về xử lý ô nhiễm, cải tạo và 
phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm 
hóa chất bvtv tồn lưu. qua đó, nhận thức 
về ô nhiễm môi trường do hóa chất bvtv 
tồn lưu của các cấp chính quyền và người 
dân được tăng lên rõ rệt… 

Theo thống kê của bộ tn&mt năm 
2010, trên cả nước có 1.153 khu vực ô 
nhiễm môi trường do hóa chất bvtv tồn 
lưu và tính đến tháng 12/2015 đã phát hiện 
thêm 403 khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn 
27 tỉnh, tP. đến nay, bộ tn&mt cùng các 
địa phương đã và đang xử lý được 60 khu 
vực ô nhiễm do hóa chất bvtv tồn lưu 
nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

để góp phần tăng cường năng lực 
quản lý, xử lý hóa chất bvtv tồn lưu 
dạng PoP, tổng cục môi trường đã phối 
hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (undP) và quỹ môi trường toàn cầu 
(gEF) thực hiện dự án PoP-PEst. qua 
4 năm triển khai, dự án đã xử lý được 7 
khu vực bị ô nhiễm với 1.000 tấn chất thải 
PoP/nguồn tồn lưu PoP. từ năm 2011 
đến năm 2015, dự án đã tổ chức hơn 25 
khóa tập huấn, tăng cường năng lực cho 

cán bộ quản lý của các bộ, 
ngành và địa phương về quản 
lý ô nhiễm môi trường do 
hóa chất bvtv tồn lưu; xây 
dựng Chương trình quản lý 
bao bì rỗng hóa chất bvtv 
và áp dụng thí điểm tại các 
tỉnh Hải Phòng, Lâm đồng, 
Hậu giang…; xây dựng tài 
liệu “Hướng dẫn kỹ thuật 
quản lý bền vững các khu vực 
ô nhiễm hóa chất bvtv tồn 
lưu dạng khó phân hủy” và 
bộ chỉ số giám sát, đánh giá 
quản lý điểm ô nhiễm hóa 
chất bvtv tồn lưu… 

ngoài ra, Chương trình 
mục tiêu quốc gia về khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường giai đoạn 2012 - 
2015 đã hỗ trợ 126,35 tỷ đồng 
để triển khai 21 dự án khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường do hóa chất bvtv tồn 
lưu tại 7 tỉnh/tP bao gồm: bắc 
giang, nam định (1 dự án); 
quảng trị (2 dự án); Thanh 
Hóa, Hà tĩnh, quảng bình (3 
dự án); nghệ an (8 dự án). 

tại Hội thảo, các đại biểu 
đánh giá cao những kết quả 
đã đạt được của dự án PoP-
PEst và quá trình triển khai 

quyết định số 1946/qđ-ttg 
của Thủ tướng Chính phủ, 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia về khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường giai 
đoạn 2012 - 2015. tuy nhiên, 
việc xử lý dứt điểm ô nhiễm 
môi trường do tồn lưu thuốc 
bvtv là vấn đề phức tạp; đòi 
hỏi phải có thời gian, nguồn 
kinh phí lớn và công nghệ 
xử lý phù hợp. trong khi đó, 
hầu hết các địa phương có tồn 
lưu hóa chất bvtv đều khó 
khăn trong việc cân đối ngân 
sách và nâng cao nhận thức 
người dân về tác hại của hóa 
chất bvtv. đặc biệt, tại việt 
nam, hiện nay, chưa có công 
nghệ hữu hiệu để xử lý đất ô 
nhiễm hóa chất bvtv tồn 
lưu. vì thế, biện pháp mà các 
địa phương cần ưu tiên thực 
hiện là tăng cường truyền 
thông, nâng cao nhận thức 
cộng đồng về hóa chất bvtv 
và có một kế hoạch quản lý 
bền vững theo quy trình quản 
lý thống nhất từ điều tra, 
đánh giá; lập kế hoạch xử lý, 
đến tiến hành xử lý; quan trắc 
và giám sát sau xử lýn

 giáng hương

 V Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội thảo 
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sự kiện & Hoạt động

Kết nối, bảo tồn và biến đổi khí hậu  
Tiểu vùng Mê Công mở rộng

trong hai ngày 10-11/12/2015, tại Hà nội, 
tổng cục môi trường đã phối hợp với 

trung tâm Hoạt động môi trường - tiểu vùng 
mê Công mở rộng (gms), ngân hàng Phát 
triển Châu á (adb) và trung tâm giám sát 
bảo tồn thế giới - Chương trình môi trường 
Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo khu vực về tiếp 
cận cảnh quan: kết nối, bảo tồn và biến đổi khí 
hậu tiểu vùng mê Công mở rộng. 

trong những năm qua, hợp tác trong khu 
vực gms luôn được chú trọng và đẩy mạnh 
nhằm mục tiêu thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa 
các nước Campuchia, Lào, myanma, Thái Lan, 
việt nam và hai tỉnh vân nam và quảng tây 
(trung quốc), đưa khu vực gms nhanh chóng 
trở thành vùng phát triển nhanh và thịnh vượng 
ở đông nam á. trong đó, cảnh quan đa dạng 
sinh học (đdsH) xuyên biên giới tại các nước 
khu vực gms được đánh giá là vùng có đdsH 
cao. Các hệ sinh thái tự nhiên của khu vực này 
có khả năng bảo vệ để tránh những thảm họa 
và thích ứng với các tác động của bđkH và các 
rủi ro khác. tuy nhiên do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, đdsH ở khu vực này đang bị suy 
thoái với tốc độ nhanh. diện tích các khu vực 
có các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị thu 
hẹp dần. số loài và số lượng cá thể của các loài 
hoang dã bị suy giảm mạnh. Các nguồn gen 
hoang dã cũng đang trên đà suy thoái. suy thoái 

đdsH dẫn đến mất cân bằng 
sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp 
đến môi trường sống của con 
người, đe dọa sự phát triển 
bền vững của khu vực. 

để bvmt và bảo tồn 
đdsH tại các nước thuộc khu 
vực gms, adb đã huy động 
nguồn lực thực hiện Chương 
trình môi trường trọng điểm 
(gms-CEP) giai đoạn 1, tập 
trung hỗ trợ các nước gms 
tạo lập các cảnh quan hành 
lang xuyên biên giới giữa các 
nước nhằm bảo tồn và phát 
triển bền vững đdsH, phục 
hồi các hệ sinh thái, tăng 
cường năng lực quản lý cho 
cán bộ Chính phủ và tạo sinh 
kế bền vững cho cộng đồng. 
từ năm 2012, adb đã hỗ 
trợ thực hiện gms- CEP giai 
đoạn 2, trong đó tập trung hỗ 
trợ xây dựng kế hoạch quản 
lý tổng hợp một số cảnh quan 
xuyên biên giới ưu tiên thích 
ứng với bđkH. Thông qua 
đó, các quốc gia trong khu vực 
gms cũng đã nhận thức được 
tầm quan trọng của tài nguyên 

đdsH và dịch vụ hệ sinh thái; 
đồng thời đưa ra các công cụ, 
giải pháp quản lý thích ứng 
và giảm thiểu tác động của 
bđkH. 

tại Hội thảo, các báo cáo 
tham luận của các chuyên 
gia quốc tế đã đề cập tới các 
nội dung liên quan đến tiếp 
cận cảnh quan như: sử dụng 
cách tiếp cận cảnh quan trong 
thực tiễn; quản lý cảnh quan 
để phát triển bền vững; tăng 
cường quản lý đdsH ở cấp 
cảnh quan đất liền và biển; 
quản lý cảnh quan và hợp tác 
trong các nước gms; quản 
lý cảnh quan, đdsH và kinh 
nghiệm của một số nước… 
qua đó, các đại biểu cũng đã 
trao đổi và thảo luận về các giải 
pháp hợp tác để bảo vệ cảnh 
quan hiệu quả và thể chế hóa 
cách tiếp cận cảnh quan trong 
Chương trình nghị sự quốc 
gia và khu vực; đồng thời đưa 
ra các điều kiện cần thiết để có 
thể lồng ghép bđkH vào tiếp 
cận quản lý cảnh quan.
 nguyễn hằng
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Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại
nguyễn thượng hiền - Cục trưởng
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
Tổng cục Môi trường
Cùng với quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, lượng chất thải nguy 
hại (CTNH) ngày càng gia tăng, tạo 
sức ép lớn đối với công tác BVMT, đe 
dọa đến sức khỏe người dân. Vì thế, 
việc hoàn thiện các quy định trong 
công tác quản lý CTNH là rất cần 
thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

ngày 30/6/2015, bộ trưởng bộ tn&mt 
đã ban hành Thông tư số 36/2015/tt-
btnmt về quản lý CtnH (Thông tư 

số 36), với 6 chương, 36 điều, thay thế Thông 
tư số 12/2011/tt-btnmt ngày 14/4/2011 quy 
định về quản lý CtnH. Thông tư số 36 được 
ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện các quy 
định về quản lý CtnH của Luật bvmt năm 
2014 và nghị định số 38/2015/nđ-CP của 
Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế 
liệu.

1. Một Số điểM Mới CủA thông 
tư Số 36/2015/tt-btnMt

đối với cơ sở phát sinh Ctnh
Thông tư số 36 quy định thống nhất giới 

hạn không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ 
đăng ký để được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải 
CtnH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản 
lý CtnH định kỳ nếu tổng lượng CtnH phát 
sinh thường xuyên, hay định kỳ hàng năm thấp 
hơn 600 kg/năm, trừ trường hợp CtnH thuộc 
danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy (PoP) theo Công ước stốckhôm. 

ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, Thông tư số 36 cũng nêu rõ, thủ tục đăng 
ký chủ nguồn thải CtnH chỉ thực hiện một lần 
(không gia hạn, điều chỉnh) khi bắt đầu có hoạt 
động phát sinh CtnH. sổ đăng ký chỉ cấp lại 
trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn 
thải, hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh 
CtnH; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử 
dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng 
lượng từ CtnH tại cơ sở. sau khi được cấp sổ 
đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải 

được cập nhật bằng báo cáo 
quản lý CtnH định kỳ với kỳ 
báo cáo 1 lần/năm.

đối với việc phân loại, 
lưu giữ CtnH, Thông tư số 
36 quy định cụ thể, cơ sở phát 
sinh CtnH chỉ phải phân loại 
bắt đầu từ thời điểm khi đưa 
vào khu vực lưu giữ CtnH tại 
cơ sở, hoặc khi chuyển giao 
CtnH đi xử lý bên ngoài cơ 
sở mà không đưa vào khu vực 
lưu giữ CtnH tại cơ sở phát 
sinh CtnH; được sử dụng 
chung bao bì hoặc thiết bị lưu 
chứa đối với các mã CtnH có 
cùng tính chất, không có khả 
năng gây phản ứng, tương tác 
lẫn nhau và xử lý cùng một 
phương pháp.

đối với hoạt động thu 
gom, xử lý Ctnh

nhằm tăng cường công 
tác quản lý đối với hoạt động 
thu gom, xử lý CtnH, Thông 
tư số 36 quy định về địa 
điểm cơ sở xử lý CtnH (trừ 
trường hợp cơ sở sản xuất có 
hoạt động đồng xử lý CtnH) 
phải thuộc các quy hoạch 
có nội dung về quản lý, xử lý 
chất thải do cơ quan có thẩm 
quyền từ cấp tỉnh trở lên phê 
duyệt theo quy định pháp luật. 
người đảm nhiệm quản lý, 

điều hành, hướng dẫn chuyên 
môn, kỹ thuật không những 
phải có trình độ chuyên môn 
thuộc chuyên ngành liên quan 
đến môi trường, hoặc hóa học 
mà còn phải được cấp chứng 
chỉ quản lý CtnH theo quy 
định. điều này sẽ trang bị 
cho người quản lý, điều hành, 
hướng dẫn các quy định về 
quản lý CtnH, cũng như 
quy trình vận hành an toàn 
phương tiện, thiết bị xử lý 
CtnH, nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý CtnH 
tại các cơ sở xử lý đã được cấp 
phép, giảm thiểu tác động xấu 
tới môi trường.

bộ tn&mt là cơ quan có 
thẩm quyền xem xét cấp phép 
xử lý CtnH trên toàn quốc 
với tên mới của giấy phép là 
giấy phép xử lý CtnH. bên 
cạnh đó, một số thủ tục liên 
quan đến hoạt động về quản 
lý chất thải của cơ sở được tích 
hợp và thay thế bằng thủ tục 
cấp giấy phép xử lý CtnH 
như: kiểm tra, xác nhận việc 
hoàn thành các công trình bảo 
vệ môi trường theo báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(đtm), kiểm tra việc thực 
hiện các công trình bvmt 
theo đề án bvmt chi tiết của 

 V CTNH phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào 
khu vực lưu giữ CTNH
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dự án có hạng mục xử lý CtnH; xác nhận bảo 
đảm yêu cầu về bvmt đối với cơ sở xử lý chất 
thải rắn (Ctr) sinh hoạt, Ctr công nghiệp thông 
thường trong trường hợp cơ sở xử lý CtnH kết 
hợp xử lý Ctr sinh hoạt, Ctr công nghiệp thông 
thường.

ngoài ra, để phù hợp với thực tế, Thông tư 
số 36 cũng quy định kỳ báo cáo quản lý CtnH 
là 1 năm thay vì 6 tháng theo quy định trước đây, 
đồng thời bỏ quy định về việc cấp phép đối với 
đại lý vận chuyển và xe vận chuyển CtnH chính 
chủ.

2. Một Số quy định KháC 
trước đây, việc triển khai các quy định về 

quản lý CtnH theo Thông tư số 12/2011/tt-
btnmt của bộ tn&mt gặp một số khó khăn 
trong việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung 
chuyển chất thải y tế; thu gom, xử lý đối với chủ 
nguồn thải ở vùng sâu, vùng xa, trong khu vực 
chưa đủ điều kiện xử lý CtnH… nhằm tháo gỡ 
các khó khăn nêu trên, Thông tư số 36 quy định 
giao cho sở tn&mt chủ trì lập kế hoạch và trình 
ubnd tỉnh phê duyệt, đảm bảo phù hợp với điều 
kiện địa phương, cũng như quy định pháp luật 
về bvmt, từ đó sẽ tăng tính chủ động của địa 
phương trong công tác quản lý CtnH, góp phần 
nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý CtnH.

việc thu gom, vận chuyển CtnH từ các công 
trình dầu khí ngoài biển vào đất liền không yêu 
cầu phải cấp giấy phép mà chỉ cần lập phương án 
trình tổng cục môi trường xem xét chấp thuận 
bằng văn bản trước khi thực hiện. với quy định 
mới này đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện, 
nhưng vẫn đảm bảo về công tác quản lý theo quy 
định.

đối với sổ đăng ký chủ nguồn thải CtnH 
cấp trước ngày 1/9/2015 được tiếp tục sử dụng, 
trừ trường hợp phải cấp lại theo quy định. 
riêng giấy phép quản lý CtnH cấp trước ngày 
1/9/2015 được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời 
hạn ghi trên giấy phép đã được cấp, trường hợp 
có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì phải lập thủ tục 
đăng ký cấp lại, hoặc điều chỉnh giấy phép theo 
quy định của Thông tư số 36. 

Có thể nói, việc xây dựng và ban hành Thông 
tư số 36 là cần thiết, giúp hướng dẫn cụ thể các 
nội dung về quản lý CtnH, đồng thời chỉnh sửa, 
bổ sung một số quy định nhằm tháo gỡ các khó 
khăn, bất cập để quản lý chặt chẽ hơn đi đôi với 
đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanhn

Quảng Trị ban hành 
quy định về quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt 
ngày 17/12/2015, ubnd tỉnh quảng 

trị đã ban hành quyết định số 
33/2015/qđ-ubnd về quản lý chất thải 
rắn (Ctr) sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, quyết định quy định về nguyên 
tắc quản lý Ctr sinh hoạt. Các tổ chức, 
cá nhân có hoạt động làm phát sinh Ctr 
sinh hoạt phải nộp phí cho việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý; Ctr sinh hoạt phải 
được phân loại tại nguồn phát sinh; được 
thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo 
theo quy định của pháp luật về bvmt.

Đối với hoạt động phân loại, lưu giữ 
CTR sinh hoạt: Ctr sinh hoạt sau khi 
được phân loại được lưu giữ trong các bao 
bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp, đảm bảo 
vệ sinh môi trường, đảm bảo lưu giữ không 
bị hư hỏng, rách vỡ vỏ. bao bì mềm được 
buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín 
để đảm bảo không phát tán chất ô nhiễm 
(mùi, chất ô nhiễm) ra môi trường…

Đối với hoạt động thu gom và vận 
chuyển: Ctr sinh hoạt phát sinh từ các 
cá nhân, hộ gia đình phải được phân loại, 
lưu giữ, thu gom và chuyển đến các điểm 
tập kết đúng thời gian, đúng nơi quy định; 
Ctr sinh hoạt phát sinh trong các tổ chức, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải 
được bố trí phương tiện, dụng cụ thu gom; 
bố trí điểm tập kết, lưu giữ và phải ký hợp 
đồng với chủ thu gom vận chuyển để đưa 
đi xử lý theo quy định; trên các tuyến 
đường, tuyến phố, quảng trường, nơi tập 
trung đông người phải đặt các thùng rác 
công cộng để phục vụ việc thu gom, lưu 
giữ Ctr sinh hoạt; đảm bảo vệ sinh môi 
trường, mỹ quan đô thị và trật tự giao 
thông.

CTR sinh hoạt được xử lý theo các công 
nghệ: phải được chôn lấp hợp vệ sinh, 
đốt, chế biến thành phân hữu cơ, sản xuất 
nhiên liệu hoặc các công nghệ khác phù 
hợp với đặc tính Ctr sinh hoạt đã phân 
loại. Công nghệ xử lý phải đảm bảo vệ sinh 
môi trường, đáp ứng các quy chuẩn quốc 
gia về môi trường và được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt… C.L
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Nâng cao hiệu quả công tác cải tạo,  
phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
hồ Kiên trung - Phó Cục trưởng 
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
Tổng cục Môi trường

năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành quyết định số 71/2008/qđ-
ttg về ký quỹ và phục hồi môi trường 

(PHmt) đối với hoạt động khai thác khoáng 
sản (ktks). đến năm 2013, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quyết định số 18/2013/qđ-ttg 
ngày 19/3/2013 về cải tạo, PHmt và ký quỹ cải 
tạo PHmt đối với hoạt động khoáng sản (thay 
thế quyết định số 71/2008/qđ-ttg). sau quá 
trình triển khai thực hiện, công tác bvmt và 
ký quỹ cải tạo, PHmt đối với hoạt động ktks 
đã có những kết quả đáng ghi nhận, góp phần 
quan trọng cho sự nghiệp bvmt của đất nước. 

tuy nhiên, công tác cải tạo, PHmt và ký 
quỹ cải tạo, PHmt vẫn còn những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác lập, thẩm định hồ 
sơ cải tạo, PHmt trong hoạt động ktks; Cách 
tính toán, xác định khoản tiền ký quỹ không 
thống nhất giữa các cơ quan, đặc biệt là trong 
vấn đề tính toán trượt giá cho khoản tiền ký 
quỹ; công tác quản lý bvmt, cải tạo, PHmt 
trong hoạt động ktks chưa đáp ứng được tình 
hình thực tiễn khai thác…

để công tác quản lý đạt hiệu quả, phù hợp 
với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, 
ngày 30/6/2015, bộ tn&mt ban hành Thông 

tư số 38/2015/tt-btnmt 
về cải tạo, PHmt trong hoạt 
động ktks (Thông tư số 
38), nhằm hướng dẫn chi tiết 
một số điều của nghị định 
số 19/2015/nđ-CP ngày 
14/2/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật bvmt năm 2014. 
Thông tư có hiệu lực thi hành 
từ ngày 17/8/2015.

Một Số nội Dung 
Chính CủA thông 
tư Số 38 

Thông tư số 38 bao gồm 5 
Chương, 22 điều, 20 Phụ lục, 
thay thế Thông tư số 34/2009/
tt-btnmt ngày 31/12/2009 
của bộ tn&mt quy định về 
lập, phê duyệt, kiểm tra, xác 
nhận dự án cải tạo, PHmt 
và ký quỹ cải tạo, PHmt đối 
với hoạt động ktks. Thông 
tư số 38 hướng dẫn trình tự, 
thủ tục, nội dung thẩm định, 

phê duyệt, kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành phương án cải tạo, 
PHmt (gọi là phương án) và 
phương án cải tạo, PHmt 
bổ sung (gọi là phương án bổ 
sung) và ký quỹ cải tạo, PHmt 
đối với hoạt động ktks.

Trình tự, thủ tục thẩm 
định, phê duyệt phương án và 
phương án bổ sung 

theo điểm a, khoản 
1, điều 5 và điểm a khoản 
2, điều 5, nghị định số 
19/2015/nđ-CP, tổ chức, 
cá nhân ktks lập hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép ktks; 
tổ chức, cá nhân đã có giấy 
phép ktks và phương án 
được phê duyệt nhưng thay 
đổi diện tích, độ sâu, công 
suất ktks khi có phương 
án, hoặc phương án bổ sung 
và báo cáo đtm thuộc cùng 
một cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt thì lập phương án, 
hoặc phương án bổ sung, 
sau đó, nộp trực tiếp, hay gửi 
qua đường bưu điện cho cơ 
quan có thẩm quyền để tiếp 
nhận và thẩm định. thẩm 
quyền phê duyệt phương án, 
phương án bổ sung đã được 
quy định tại khoản 1, điều 
7 của nghị định số 19/2015/
nđ-CP, cụ thể: bộ tn&mt 
tổ chức thẩm định, phê 
duyệt phương án, phương 
án bổ sung đối với các dự 
án ktks thuộc thẩm quyền 
của bộ cấp giấy phép ktks; 
ubnd các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương 
(ubnd cấp tỉnh) tổ chức 
thẩm định, phê duyệt đối 
với các dự án ktks thuộc 
thẩm quyền của ubnd cấp 

 V Hoạt động KTKS phải gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo và PHMT
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tỉnh cấp giấy phép ktks. với các trường 
hợp này, trình tự, thủ tục thẩm định, phê 
duyệt được thực hiện theo trình tự, thủ 
tục thẩm định báo cáo đmt.

đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân 
đang ktks nhưng chưa có phương án được 
phê duyệt, chưa ký quỹ cải tạo, PHmt, hoặc 
đã có phương án nhưng không triển khai dự 
án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm 
được phê duyệt; tổ chức đã có giấy phép 
ktks, phương án đã phê duyệt nhưng thay 
đổi diện tích, độ sâu, công suất ktks, thay 
đổi nội dung cải tạo, PHmt so với phương 
án đã được phê duyệt (điểm b, điểm c, khoản 
1, điều 5, điểm b, khoản 2, điều 5, nghị 
định số 19/2015/nđ-CP) thì lập phương 
án, phương án bổ sung gửi cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt.

Thời gian thẩm định đối với các hồ sơ 
phương án, phương án bổ sung là 35 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và 15 
ngày đối với hồ sơ đề nghị phê duyệt trường 
hợp phương án, phương án bổ sung được 
hội đồng thẩm định thông qua với điều 
kiện chỉnh sửa, bổ sung. Hội đồng thẩm 
định được thành lập để thẩm định cho từng 
phương án, phương án bổ sung, có trách 
nhiệm tư vấn cho cơ quan thẩm định, phê 
duyệt phương án, phương án bổ sung; chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ 
quan thẩm định, phê duyệt về kết quả thẩm 
định. 

Ký quỹ cải tạo, PHMT
về cơ bản, phương thức và thời điểm 

ký quỹ vẫn được quy định giống như trước 
đây, tuỳ thuộc vào thời hạn trong giấy phép 
ktks được cấp. tổ chức, cá nhân có giấy 
phép ktks dưới 3 năm thì ký quỹ 1 lần với 
tổng số tiền được phê duyệt và có tính tới 
yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ. trường 
hợp giấy phép ktks có thời hạn từ 3 năm 
trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần, trong 
đó số tiền ký quỹ lần đầu phải tính tới yếu tố 
trượt giá và được xác định bằng 25%, 20%, 
15% tổng số tiền ký quỹ tương ứng với thời 
gian trong giấy phép là dưới 10 năm, từ 10 
năm đến 20 năm và từ 20 năm trở lên. 

đối với số tiền ký quỹ hàng năm, Thông 
tư số 38 đã quy định tổ chức, cá nhân nộp 
số tiền ký quỹ có tính đến yếu tố trượt giá 
và được xác định bằng số tiền ký quỹ nhân 
với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước 
đó tính từ thời điểm phương án, phương án 

bổ sung được phê duyệt. Chỉ 
số giá tiêu dùng hàng năm áp 
dụng theo công bố của tổng 
cục Thống kê cho địa phương 
nơi ktks, hoặc cơ quan có 
thẩm quyền.

ngoài ra, các tổ chức, 
cá nhân phải tự kê khai, nộp 
tiền ký quỹ và làm văn bản 
thông báo cho quỹ bvmt 
địa phương nơi ký quỹ. quỹ 
bvmt có trách nhiệm kiểm 
tra tính chính xác của khoản 
tiền ký quỹ và cấp giấy xác 
nhận đã ký quỹ cho tổ chức, cá 
nhân. việc ký quỹ lần đầu phải 
được thực hiện trong thời hạn 
không quá 30 ngày sau khi 
được phê duyệt phương án, 
phương án bổ sung đối với tổ 
chức, cá nhân đang ktks và 
trước ngày đăng ký bắt đầu 
xây dựng cơ bản mỏ đối với tổ 
chức, cá nhân được cấp giấy 
phép ktks mới. từ lần thứ 
hai trở đi, việc ký quỹ được 
thực hiện trước ngày 31/1 của 
năm ký quỹ.

Trình tự, thủ tục xác 
nhận hoàn thành phương án, 
phương án bổ sung

Thông tư số 38 quy định, 
tổ chức, cá nhân sau khi hoàn 
thành từng phần nội dung cải 
tạo, PHmt theo phương án, 
phương án bổ sung thì lập hồ 
sơ xác nhận hoàn thành cải 
tạo, PHmt và gửi cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định tại khoản 2, điều 9, 
nghị định số 19/2015/nđ-CP 
(là cơ quan phê duyệt phương 
án, phương án bổ sung). Theo 
đó, thời hạn xác nhận hoàn 
thành từng phần phương án, 
phương án bổ sung tối đa là 
40 ngày làm việc kể từ ngày 
cơ quan xác nhận nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. trong 
quá trình kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành, trường hợp cần 
thiết, cơ quan xác nhận mời 
thêm đơn vị giám sát công 

trình, chất lượng công trình, 
chất lượng môi trường, các 
đơn vị có liên quan và lấy ý 
kiến bằng văn bản của cơ 
quan đầu mối cấp phép ktks 
về trữ lượng khoáng sản nằm 
trong diện tích khu vực đã 
thực hiện cải tạo, PHmt.

sau khi được cấp giấy 
xác nhận hoàn thành từng 
phần hoặc toàn bộ phương án, 
phương án bổ sung, tổ chức, 
cá nhân ktks sẽ được hoàn 
trả khoản tiền đã ký quỹ tương 
ứng với khối lượng, nội dung 
hạng mục công trình đã hoàn 
thành cải tạo, PHmt. Các 
khoản tiền đã ký quỹ không 
liên quan trực tiếp đến kinh 
phí thực hiện các công trình 
cải tạo, PHmt được hoàn trả 
một lần sau khi xác nhận hoàn 
thành toàn bộ phương án, 
phương án bổ sung. 

đồng thời, Thông tư số 
38 quy định, tổng cục môi 
trường là cơ quan thẩm định, 
trình bộ tn&mt phê duyệt 
phương án, phương án bổ 
sung; tổ chức kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành từng phần 
phương án, phương án bổ 
sung thuộc thẩm quyền kiểm 
tra, xác nhận của bộ. ở cấp 
địa phương, cơ quan thực hiện 
công tác này là sở tn&mt.

Có thể thấy, Thông tư 
số 38 đã quy định đầy đủ, 
chi tiết các quy định về cải 
tạo, PHmt trong hoạt động 
ktks. tuy nhiên, để các quy 
định này được triển khai hiệu 
quả, trong thời gian tới, bộ 
tn&mt sẽ hướng dẫn cụ 
thể quy trình kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành phương 
án, phương án bổ sung khi 
được thực hiện cùng với đề 
án đóng cửa mỏ và bộ tài 
chính sẽ ban hành hướng dẫn 
về quản lý và sử dụng tiền ký 
quỹ cải tạo, PHmt tại các 
quỹ bvmtn
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Bộ chỉ thị môi trường - Cơ sở dữ liệu quan trọng  
để xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường
Lê hoàng Anh - MạC thị Minh trà
Trung tâm Quan trắc Môi trường,
Tổng cục Môi trường

xây dựng báo cáo môi trường là một 
trong những hoạt động đã được triển 
khai ở các cấp từ những năm 1995, sau 

khi Luật bvmt năm 1993 được ban hành và 
có hiệu lực. đến giai đoạn 2009 - 2010, nhằm 
hướng dẫn chi tiết điều 98, 99, 100, 101 Luật 
bvmt năm 2005, bộ trưởng bộ tn&mt đã 
ban hành Thông tư số 09/2009/tt-btnmt 
quy định về xây dựng và quản lý các chỉ thị 
môi trường quốc gia, Thông tư 10/2009/tt-
btnmt quy định về bộ chỉ thị môi trường 
quốc gia đối với môi trường không khí, nước 
mặt lục địa, nước biển ven bờ và Thông tư số 
08/2010/tt-btnmt quy định việc xây dựng 
báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình 
tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và 
báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. Theo 
đó, bộ chỉ thị môi trường được xem là nguồn 
cơ sở dữ liệu để xây dựng báo cáo hiện trạng 
môi trường.

 qua thời gian triển khai thực hiện, các văn 
bản nêu trên đã hỗ trợ tích cực cho công tác xây 
dựng báo cáo hiện trạng môi trường các cấp. 
tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
các văn bản này còn bộc lộ những hạn chế nhất 
định như quy định về quy trình lập báo cáo 
chưa cụ thể, một số quy định chưa phù hợp với 
điều kiện thực tế của các địa phương; bộ chỉ thị 
môi trường chưa phát huy hiệu quả như mục 
tiêu đã đặt ra, mới chỉ quy định cho 3 thành 
phần môi trường (không khí, nước mặt lục địa 
và nước biển ven bờ)…

song song với đó, hệ thống quan trắc môi 
trường ngày càng được đầu tư, nhưng vấn đề 
quản lý các số liệu quan trắc môi trường vẫn 
chưa có văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
biệt quy định cụ thể. trong khi đó, số liệu quan 
trắc môi trường là dạng dữ liệu chuyên đề, 
mang tính đặc thù, đối tượng tham gia lớn, rất 
cần có các quy định, hướng dẫn, cụ thể, chi tiết 
để thuận tiện cho việc triển khai áp dụng từ cấp 
trung ương đến địa phương.

Luật bvmt năm 2014 được ban hành đã 
có những điều chỉnh đối với các quy định liên 
quan đến hoạt động xây dựng báo cáo hiện 

trạng môi trường, xây dựng và 
quản lý bộ chỉ thị môi trường 
các cấp. đồng thời, giao bộ 
tn&mt ban hành quy định 
hướng dẫn kỹ thuật quản lý số 
liệu quan trắc môi trường. 

ngày 29/9/2015, bộ 
trưởng bộ tn&mt đã ban 
hành Thông tư số 43/2015/
tt-btnmt về báo cáo hiện 
trạng môi trường, bộ chỉ thị 
môi trường và quản lý số liệu 
quan trắc môi trường. Thông 
tư gồm 4 chương, 27 điều, 
hướng dẫn chi tiết các điều 
127, khoản 2 điều 132 và 
khoản 3 điều 137 của Luật 
bvmt năm 2014.

đối với hoạt động xây 
dựng báo cáo hiện trạng môi 
trường, các quy định tập trung 
vào các vấn đề như thời gian, 
phương pháp xây dựng báo 
cáo, cấu trúc, nội dung của 
báo cáo. Theo đó, quy định về 
cấu trúc của báo cáo sẽ được 
vận dụng linh hoạt, tùy theo 
điều kiện thực tế nhưng yêu 
cầu phải đảm bảo đầy đủ các 
nội dung đã được quy định 
trong Luật bvmt. đặc biệt, 
Thông tư cũng tập trung làm 
rõ trình tự các bước xây dựng 

báo cáo và trách nhiệm của 
đơn vị chịu trách nhiệm xây 
dựng báo cáo, từ cấp trung 
ương đến địa phương.

tương ứng với các quy 
định về báo cáo hiện trạng môi 
trường, các quy định đối với 
nội dung bộ chỉ thị môi trường 
cũng tập trung vào các vấn đề 
về trách nhiệm xây dựng, quản 
lý và cập nhật thông tin cho bộ 
chỉ thị môi trường ở các cấp. 
đặc biệt, danh sách bộ chỉ thị 
môi trường cấp quốc gia đã 
được điều chỉnh, bổ sung so 
với 3 bộ chỉ thị môi trường đã 
được ban hành tại Thông tư 
số 10/2009/tt-btnmt. bộ 
chỉ thị môi trường quốc gia 
được quy định tại Thông tư số 
43/2015/tt-btnmt là 1 bộ 
chỉ thị môi trường tổng hợp, 
bao gồm tất cả các thành phần 
môi trường tuân theo mô hình 
động lực - áp lực - hiện trạng 
- tác động - đáp ứng (mô hình 
dPsir). Thông tư cũng quy 
định bắt buộc, bộ chỉ thị môi 
trường phải được sử dụng 
để thu thập thông tin số liệu 
trong quá trình xây dựng báo 
cáo hiện trạng môi trường.

đối với hoạt động quản lý 

 V Hoạt động lấy mẫu tại hiện trường
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số liệu quan trắc môi trường, 
Thông tư quy định về trách 
nhiệm quản lý số liệu quan trắc 
môi trường, chế độ, hình thức, 
tần suất thực hiện báo cáo số 
liệu quan trắc, vấn đề lưu trữ và 
công bố số liệu quan trắc môi 
trường. Thông tư cũng đưa ra 
quy định cụ thể các mẫu báo 
cáo quan trắc môi trường đối 
với các chương trình quan trắc 
môi trường định kỳ và chương 
trình quan trắc môi trường tự 
động, liên tục. 

đối tượng áp dụng của 
Thông tư gồm 2 nhóm chính: 
Cơ quan quản lý nhà nước về 
bvmt, các tổ chức, cá nhân 
có hoạt động liên quan đến 
báo cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia, báo cáo chuyên đề 
về môi trường quốc gia, báo 
cáo hiện trạng môi trường của 
địa phương, báo cáo chuyên 
đề về môi trường của địa 
phương; Cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước thực hiện chương 
trình quan trắc môi trường 
quốc gia; chương trình quan 
trắc môi trường trên địa bàn 
các tỉnh; chương trình quan 
trắc môi trường của các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, cụm công 
nghiệp, làng nghề, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ trên 
lãnh thổ việt nam.

Thông tư số 43/2015/tt-
btnmt có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/12/2015 và thay 
thế cho Thông tư số 08/2010/
tt-btnmt; Thông tư số 
09/2009/tt-btnmt và Thông 
tư 10/2009/tt-btnmt. Thông 
tư là cơ sở pháp lý quan trọng 
hỗ trợ cho công tác quản lý nhà 
nước về bvmt; tăng cường 
quản lý thống nhất thông tin, số 
liệu quan trắc môi trường, cung 
cấp các số liệu, thông tin tin 
cậy về chất lượng môi trường 
cho công tác hoạch định chính 
sách, bvmtn

Tuyên Quang chú trọng phát triển 
kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường
nguyễn hoàng hẢi 
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang

tuyên quang có diện tích tự 
nhiên 5.867 km2 (trong đó, 
đất sản xuất nông nghiệp 

82.509 ha, chiếm 14% diện tích 
đất tự nhiên, diện tích đất trồng 
lúa trên 26.555 ha; đất lâm nghiệp 
trên 446.926 ha, chiếm 76% diện 
tích tự nhiên). những năm qua, 
kinh tế của tỉnh tuyên quang đã có 
những bước phát triển quan trọng, 
tuy nhiên cùng với xu thế phát triển 
kinh tế - xã hội (kt - xH) đã có 
những thách thức trong công tác 
quản lý nhà nước về bvmt.

nhận thức được vấn đề đó, tỉnh 
tuyên quang xác định rõ phát triển 
kinh tế phải gắn với bvmt theo 
hướng quản lý chặt chẽ có hiệu quả, 
tiết kiệm, sử dụng bền vững nguồn 
tài nguyên (đất đai, khoáng sản, 
nước, tài nguyên rừng, đa dạng sinh 
học…) và bvmt. 

trong giai đoạn 2011 - 2015, 
sở tn&mt tham mưu, đề xuất 
với tỉnh ủy, Hđnd và ubnd tỉnh 
ban hành một số văn bản chỉ đạo, 
văn bản quy phạm pháp luật quan 
trọng như kế hoạch hành động ứng 
phó với bđkH trên địa bàn tỉnh tại 
quyết định số 475/qđ-ubnd ngày 

26/12/2012; kế hoạch số 87-kH/
tu ngày 9/9/2013 của ban chấp 
hành đảng bộ tỉnh (khóa xv) về 
chủ động ứng phó với bđkH, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bvmt.

đối với công tác quy hoạch, đến 
nay tỉnh đã hoàn thành quy hoạch 
sử dụng đất; quy hoạch khoáng sản; 
quy hoạch tài nguyên nước; quy 
hoạch bvmt; quy hoạch bảo tồn 
bảo tồn đa dạng sinh học (đdsH)... 

bên cạnh đó, tỉnh cũng đã di 
chuyển các nhà máy xí nghiệp có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
ra khỏi địa bàn tP đến địa điểm 
mới hoặc khu, cụm công nghiệp 
tập trung như: nhà máy đường 
tuyên quang, nhà máy giấy nông 
tiến, bệnh viện Lao và phổi, nhà 
máy nghiền bột barite Hòa an, nhà 
máy sản xuất bột kẽm tràng đà, cơ 
sở chế biến lâm sản phường minh 
xuân, nhà máy chế biến thức ăn gia 
súc. đặc biệt, tỉnh xử lý dứt điểm 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng trên địa bàn theo 
quyết định số 64/2003/qđ-ttg 
của Thủ tướng Chính phủ với 7 cơ 
sở: kho thuốc trừ sâu nông trường 
chè tân trào, bệnh viện Lao và 

 V Khu di tích lịch sử Tân Trào, Tuyên Quang
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phổi, bệnh viện đa khoa tuyên quang, bãi rác 
tP. tuyên quang, xí nghiệp thiếc sơn dương, 
bãi thải mỏ antimon đầm Hồng (huyện 
Chiêm Hóa), bệnh viện y dược cổ truyền 
tuyên quang. đến nay, tỉnh đã hoàn thành 
việc xử lý 7/7cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. năm 2013, tỉnh tuyên quang 
hoàn thành và xử lý 2 điểm tồn lưu thuốc bảo 
vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường gồm: kho 
thuốc bảo vệ thực vật của Chi cục bảo vệ thực 
vật, kho ghềnh giềng thuộc xã an tường, 
tP. tuyên quang nhằm ngăn chặn nguồn gây 
ô nhiễm môi trường.

bên cạnh đó, sở tn&mt đã tham mưu 
các cấp ngành triển khai các hoạt động thu 
gom, xử lý rác thải nông thôn như xây dựng 
bãi chôn lấp rác và lò đốt rác thải sinh hoạt, 
đặc biệt là rác thải nguy hại từ vỏ bao bì, chai 
lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật. đồng thời, 
thực hiện theo lộ trình, đảm bảo đến năm 
2020 xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công, 
dùng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi 
trường.

ngoài ra, tỉnh đã duy trì nâng cao chất 
lượng che phủ rừng trên 60%; tăng cường quản 
lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi 
tái sinh rừng tự nhiên kết hợp với trồng rừng, 
bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ. tỉnh tuyên 
quang đã triển khai thực hiện quy hoạch các 
khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh như quy 
hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, 
sản xuất); quy hoạch bảo tồn và phát triển 
rừng bền vững khu bảo tồn loài sinh cảnh 
Cham Chu; quy hoạch bảo tồn và phát triển 
bền vững khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên na 
Hang đến năm 2020.

để nâng cao nhận thức cộng đồng trong 
công tác bvmt, hàng năm, sở tn&mt phối 
hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể; ubnd 
các huyện/tP tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng ngày môi trường thế giới 5/6; Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn; ngày đdsH; ngày 
nước thế giới... với nhiều hình thức như tổ 
chức lễ mít tinh, thi tìm hiểu về môi trường, 
thi vẽ tranh về chủ đề bvmt… thu hút đông 
đảo nhân dân, học sinh, cán bộ công chức, viên 
chức tham gia. 

 triển khai thực hiện nghị quyết số 41-nq/
tW, ubnd tỉnh chỉ đạo sở tn&mt ký kết các 
Chương trình phối hợp hành động về bảo vệ tài 
nguyên, bvmt với các ngành, tổ chức đoàn thể 
như: Công an; Hội nông dân; Liên đoàn lao 
động; đoàn tnCs Hồ Chí minh; Liên minh 

Htx; Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
ủy ban mặt trận tổ quốc; Hội 
người cao tuổi của tỉnh nhằm 
phối hợp thực hiện công tác 
tuyên truyền về môi trường. 

đồng thời, sở tham mưu 
và duy trì thực hiện giao 
lưu trực tuyến giải đáp pháp 
luật liên quan đến các lĩnh 
vực như: khoáng sản, tài 
nguyên nước, môi trường, 
đất đai trên trang website của 
sở (mỗi năm giao lưu trực 
tuyến 2/đợt; Hàng tuần tổng 
hợp các câu hỏi trên trang 
website để trả lời độc giả). 
qua đó nhận thức về bvmt 
trong các cấp, các ngành và 
nhân dân ngày càng được 
nâng lên, mức độ gia tăng 
ô nhiễm, suy thoái và sự cố 
môi trường từng bước được 
hạn chế; công tác bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng sinh 
học đã đạt được những tiến 
bộ rõ rệt. 

tuy nhiên, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau 
trong quá trình phát triển ô 
nhiễm môi trường vẫn còn 
tồn tại. môi trường đất đã 
có dấu hiệu bị ô nhiễm cục 
bộ chủ yếu do chất thải công 
nghiệp, khai thác khoáng 
sản và hoạt động sản xuất 
nông nghiệp; môi trường 
nước hàm lượng sắt và 
canxicacbonat có dấu hiệu 
tăng cao, chất lượng môi 
trường không khí theo chiều 
hướng xấu… ảnh hưởng đến 
hệ sinh thái và biến đổi khí 
hậu (bđkH). Các hiện tượng 
thời tiết dị thường không 
theo quy luật, các sự cố môi 
trường xuất hiện với tần suất 
cao dần như: lũ quét, bão, 
lốc, hạn hán, rét đậm, rét hại 
kéo dài, nứt, sụt lở đất, xói lở 
bờ sông, rửa trôi đất màu… 
ảnh hưởng tiêu cực đến phát 
triển kt - xH, đời sống sức 
khỏe và sản xuất của nhân dân. 

để xây dựng tuyên quang 
thành một tỉnh phát triển hài 
hòa giữa tăng trưởng kinh tế 
và bvmt cần có sự quan tâm 
của lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, sự quản lý chặt 
chẽ của nhà nước, sự tham 
gia tích cực của các sở, ban, 
ngành; các tổ chức đoàn thể 
và sự hưởng ứng của nhân 
dân trong toàn tỉnh. bên cạnh 
đó, cần triển khai một số giải 
pháp chủ yếu:

tăng cường công tác tuyên 
truyền về bvmt để người dân 
cũng như các doanh nghiệp 
trên địa bàn nắm bắt thông 
tin và thực hiện tốt các quy 
định, chính sách pháp luật về 
môi trường, góp phần cùng 
hệ thống chính trị, thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kt - 
xH của tỉnh. 

 nâng cao trình độ chuyên 
môn và bổ sung nhân lực cho 
tP, huyện, xã đáp ứng yêu 
cầu công tác bvmt tại địa 
phương.

quản lý chặt chẽ các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, các khu, cụm công nghiệp. 
ứng dụng các biện pháp khoa 
học công nghệ trong xử lý 
ô nhiễm nhất là tại các khu, 
cụm công nghiệp tập trung, 
các khu đô thị.

tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử lý 
nghiêm các sai phạm gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng theo quy định của pháp 
luật.

bảo vệ, phát triển các khu 
bảo tồn thiên nhiên: khu tát 
kẻ - bản bung (nà Hang), 
khu rừng đặc dụng Cham Chu 
(huyện Hàm yên), khu di tích 
lịch sử tân trào (huyện sơn 
dương), khu di tích lịch sử đá 
bà (huyện yên sơn) nhằm bảo 
vệ các loài động thực vật quý 
hiếm và bảo tồn nguồn gen 
trên địa bàn tỉnhn
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Thái Nguyên nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức 
truyền thông bảo vệ môi trường

truyền thông môi trường được xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 
bvmt. trong những năm qua, các 

hoạt động truyền thông môi trường luôn được 
tỉnh Thái nguyên đổi mới, nhằm đa dạng hóa 
về hình thức, nội dung phong phú, hướng tới 
nhiều đối tượng khác nhau. nhằm triển khai 
đồng bộ, hiệu quả hoạt động truyền thông môi 
trường, năm 2012, ubnd tỉnh Thái nguyên đã 
ban hành “kế hoạch truyền thông môi trường 
tỉnh Thái nguyên đến 2015 và định hướng đến 
năm 2020”.

triển khai kế hoạch truyền thông môi 
trường, hàng năm tỉnh đều tổ chức các hoạt 
động ý nghĩa như mở các lớp tập huấn, đào tạo 
nâng cao nhận thức về bvmt; truyền thông 
môi trường gắn với các hoạt động có tính chất 
phong trào như tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng ngày môi trường thế giới, Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn, giờ trái đất; truyền thông 
môi trường gắn với các mô hình sinh kế; truyền 
thông môi trường trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. qua đó góp phần nâng cao nhận 
thức, thu hút sự quan tâm, tham gia bvmt của 
các cấp ngành, doanh nghiệp và người dân. 

bên cạnh đó, nhằm thu hút sự quan tâm 
và khuyến khích việc phản ánh các vấn đề môi 
trường trên nhiều góc nhìn khác nhau, trong 
những năm gần đây tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt 
động truyền thông môi trường thông qua tổ 
chức các cuộc thi. từ năm 2010 đến nay, tỉnh 
đã tổ chức 6 cuộc thi về môi trường gồm: Cuộc 
thi sinh viên với môi trường, vẽ tranh, sáng tác 
tranh cổ động, ảnh và làm video clip về môi 
trường. 

trong năm 2015, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc 
thi “sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường 
năm 2015” và cuộc thi ảnh "khai thác khoáng 
sản vì sự phát triển bền vững năm 2015". mỗi 
cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng trăm thí 
sinh với hơn 700 tác phẩm tham dự, các tác 
phẩm phản ánh đa dạng phong phú các vấn đề 
môi trường với nhiều khía cạnh, góc nhìn khác 
nhau, đã thể hiện được tiếng nói của tác giả với 
những vấn đề môi trường hiện nay. qua đó giúp 
cho cơ quan quản lý có thêm nhiều thông tin, 
góc nhìn về các vấn đề môi trường kịp thời có 
các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong 
công tác bvmt. 

 đinh đương

 V Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012

HìNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRUyỀN THÔNG 
BVMT TỈNH THÁI NGUyêN

 V Tọa đàm truyền thông về ngăn ngừa kiểm soát ô nhiễm  
môi trường nước

 V Lễ trao giải và triển lãm cuộc thi sáng tác tranh cổ động, 
ảnh về môi trường năm 2015
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QUẢng nAM: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước  
về bảo vệ môi trường

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT, trong giai đoạn 2011 
- 2015, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ban, ngành đề 
xuất UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, 
Nhà nước thuộc lĩnh vực BVMT như: Chiến lược BVMT, Kế hoạch hành động kiểm soát ô 
nhiễm môi trường (ÔNMT), Kế hoạch hành động đa dạng sinh học (ĐDSH), quy hoạch 
mạng lưới quan trắc môi trường, quy hoạch chất thải rắn (CTR), Đề án quản lý CTR các 
vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh… 

Công táC KiểM Soát  
ô nhiễM Và quẢn Lý  
Chất thẢi

trong công tác kiểm soát, ngăn 
ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô 
nhiễm, hàng năm sở tn&mt đã 
chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 
phương trong công tác thanh, kiểm 
tra tình hình ônmt tại các cơ sở 
sản xuất kinh doanh, công tác quản 
lý bvmt tại các khu, cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
tập trung theo dõi, giám sát 
tiến độ xử lý ô nhiễm triệt 
để của các cơ sở sản xuất gây 
ônmt nghiêm trọng; Thực 
hiện thường xuyên công tác 
quan trắc, lấy mẫu đánh giá 
tình hình ônmt theo kế 
hoạch.  

Công tác thẩm định và 
phê duyệt hồ sơ môi trường 

từng bước đi vào nề nếp. từ 
năm 2011 đến nay, sở đã 
tham mưu ubnd tỉnh phê 
duyệt hơn 160 hồ sơ đánh giá 
tác động môi trường (đtm), 
60 hồ sơ đề án bvmt chi 
tiết; 40 đề án cải tạo phục hồi 
môi trường, cấp 1 hồ sơ cho 
cơ sở hành nghề xử lý chất 
thải nguy hại và hơn 163cơ 
sở là chủ nguồn thải chất 

 V Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, nơi lưu giữ giá trị đa dạng cao của tỉnh Quảng Nam



19Số 12/2015

Luật PHáP & CHínH sáCH

thải nguy hại, cấp giấy xác nhận hoàn thành 
các công trình bvmt cho 32 cơ sở, cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về nhập khẩu phế 
liệu làm nguyên liệu sản xuất cho 6 đơn vị.

nhờ có quy hoạch quản lý Ctr, công tác 
chỉ đạo và theo dõi, hướng dẫn hoạt động thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác thải đi vào nề nếp 
và có hiệu quả. việc đầu tư phương tiện thu 
gom, vận chuyển, công trình xử lý rác thải 
được tăng cường góp phần giải quyết lượng 
rác thải phát sinh trên địa bàn. ngoài hình 
thức xử lý Ctr chủ yếu là chôn lấp hợp vệ 
sinh, với chi phí đầu tư thấp, dễ vận hành, 
hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư 1 nhà 
máy chế biến rác thành phân vi sinh tại tP. 
Hội an và đang triển khai đầu tư một số khu 
xử lý rác thải bằng công nghệ đốt.

để triển khai đề án quản lý Ctr tại các 
vùng nông thôn có hiệu quả, sở tn&mt đã 
tham mưu ubnd ban hành quyết định số 
231/qđ-ubnd ngày 20/1/2014 về việc lập 
thiết kế mẫu công trình điểm tập kết và trạm 
trung chuyển rác thải sinh hoạt; quyết định 
số 409/qđ-ubnd ngày 7/2/2014 về xây 
dựng sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom, 
xử lý rác thải vùng nông thôn trên địa bàn 
tỉnh. sau gần 2 năm triển khai đề án, đến nay 
trên địa bàn tỉnh có 153 xã, phường, thị trấn 
tổ chức triển khai các mô hình thu gom rác 

thải.việc triển khai đề án đã 
huy động được trách nhiệm 
của các cấp chính quyền, 
đoàn thể và cộng đồng dân 
cư trong việc chung tay 
bvmt, góp phần đáng kể 
trong việc giải quyết Ctr 
khu vực nông thôn, ý thức 
của người dân được nâng 
cao và vai trò chủ thể của 
người dân về giữ gìn vệ sinh 
môi trường vùng nông thôn 
được xác định. kết quả triển 
khai đề án đánh dấu thành 
công bước đầu trong công 
tác xã hội hóa quản lý Ctr 
trên địa bàn tỉnh.

Công táC KhắC 
phụC ônMt đối Với 
CáC Cơ Sở gây ônMt 
nghiêM trọng

Theo tiêu chí của Thông 
tư số 07/2007/tt-btnmt 
ngày 3/7/2007 và Thông tư số 
04/2012/tt-btnmt ngày 
8/5/2012 của bộ tn&mt, 
trên địa bàn tỉnh có 25 cơ 
sở gây ônmt nghiêm trọng 

cần xử lý (trong đó có 9 
cơ sở công ích và 16 cơ sở 
thuộc khu vực tư nhân). để 
khắc phục tình trạng trên, 
trong thời gian qua, sở đã 
tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát việc khắc phục 
ônmt của các cơ sở, từ đó, 
đưa ra khỏi danh sách 19/25 
cơ sở gây ônmt nghiêm 
trọng.

Công táC truyền 
thông Và nâng 
CAo nhận thứC

sở tn&mt tỉnh quảng 
nam đã chủ động xây dựng 
kế hoạch và phối hợp tổ chức 
nhiều hoạt động ý nghĩa và 
thiết thực hưởng ứng các 
ngày lễ về môi trường, góp 
phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm cho người dân 
về công tác bvmt, cụ thể: 
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày 
môi trường thế giới (5/6), 
Chiến dịch Làm cho thế 
giới sạch hơn, Chiến dịch ra 
quân làm sạch môi trường, 

 V Huy động cộng đồng cùng tham gia BVMT
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bãi biển, thu gom, xử lý chất thải, 
rác thải trồng cây xanh,trồng rừng 
ngập mặn ứng phó với bđkH, phát 
động phong trào ra quân diệt sinh 
vật ngoại lai (cây mai dương)…. 
ngoài ra, tổ chức nhiều hội thảo phổ 
biến các chính sách pháp luật, công 
tác bvmt, quản lý chất thải nguy 
hại, Ctr sinh hoạt cho cán bộ các 
huyện, thị xã, tP; tổ chức các cuộc 
thi tham gia tìm hiểu pháp luật về 
bvmt cho cán bộ địa chính cấp xã, 
cán bộ đoàn các huyện, tP trên địa 
bàn tỉnh; tổ chức thành công nhiều 
Hội thi như “Phụ nữ với công tác 
bvmt”, “Thanh niên, sinh viên với 
công tác bvmt.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 
website về tn&mt để chia sẻ, phục 
vụ hoạt động của ngành và cập nhật 
các thông tin thường xuyên về môi 
trường. từ năm 2011, sở tn&mt 
đã tham mưu ubnd tỉnh ban hành 
phương án thực hiện chuyên mục 
phát thanh, truyền hình về tn&mt 
và phát sóng trên đài phát thanh và 
truyền hình tỉnh. mặt khác, sở cũng 
tiến hành ký kết với các tổ chức đoàn 
thể trên địa bàn tỉnh, như: Hội nông 
dân, Hội Phụ nữ, Liên đoàn lao 
động, Hội Cựu chiến binh, Liên hiệp 
các Hội khoa học kỹ thuật… qua đó 
cho thấy, việc triển khai thực hiện 
chương trình liên tịch về bvmt góp 
phần tăng cường sự phối hợp, thống 
nhất hành động giữa các tổ chức 
chính trị xã hội, sự phối hợp, chia 
sẻ trách nhiệm của ngành tn&mt 
trong việc huy động toàn dân tham 
gia vào sự nghiệp bvmt của đất 
nước, địa phương. bên cạnh đó, tỉnh 
cũng phối hợp với các tổ chức quốc 
tế và bộ tn&mt triển khai thực 
hiện hiệu quả các dự án về bvmt 
như: kiểm soát ô nhiễm khu vực dân 
cư nghèo, sáng kiến hành lang bảo 
tồn đdsH...

Công táC bẢo tồn đDSh
từ năm 2011, sở đã tham mưu 

tỉnh ban hành kế hoạch hành động 
đdsH tỉnh quảng nam đến năm 
2015, định hướng đến năm 2020 

nhằm xây dựng và phát 
triển mô hình sử dụng bền 
vững tài nguyên sinh vật; 
kiểm soát, phòng ngừa, 
ngăn chặn và loại trừ việc 
khai thác, kinh doanh, 
tiêu thụ các động thực vật 
hoang dã quý, hiếm, nguy 
cấp; kiểm soát, đánh giá và 
ngăn chặn các loài ngoại lai 
xâm hại (điều tra và thống 
kê các loài ngoại lai xâm 
hại, thiết lập bộ phận tiếp 
nhận, kết nối và xử lý thông 
tin nhằm cảnh báo, ngăn 
chặn, quản lý và kiểm soát 
loài ngoại lai xâm hại; xây 
dựng và thực hiện chiến 
lược phòng ngừa, kiểm soát 
sinh vật ngoại lai xâm hại 
và xử lý các sự cố do chúng 
gây ra).

để cụ thể hóa việc triển 
khai các mục tiêu, nhiệm 
vụ của kế hoạch hành động 
đdsH, tỉnh cũng xác định 
14 đề tài, dự án ưu tiên và 
giao nhiệm vụ cụ thể cho 
các ngành, địa phương 
tham mưu triển khai thực 
hiện, trong đó có dự án 
điều tra, đánh giá thực hiện 
biện pháp phòng trừ các 
loài ngoại lai xâm hại trên 
địa bàn tỉnh quảng nam 
được giao cho sở tn&mt 
chủ trì tham mưu thực 
hiện.

xác định dự án xây 
dựng cơ sở dữ liệu đdsH 
tỉnh là nhiệm vụ nền tảng 
phục vụ công tác quản lý 
bảo tồn đdsH trên địa 
bàn, cụ thể là làm nền tảng 
để triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án còn 
lại trong triển khai thực 
hiện kế hoạch hành động 
đdsH trên địa bàn tỉnh 
quảng nam cũng như của 
cả nước. do đó, năm 2014, 
sở tn&mt đã tham mưu 
ubnd tỉnh phê duyệt dự 

án xây dựng cơ sở dữ liệu 
đdsH tỉnh quảng nam 
trong đó có lồng ghép 
nhiệm vụ điều tra hiện 
trạng sinh vật ngoại lai xâm 
hại ở tỉnh quảng nam với 
tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng; 
đồng thời, nghiên cứu tham 
khảo các bảo tàng đdsH 
(bảo tàng thiên nhiên) 
trong và ngoài nước để lập 
hồ sơ thiết kế chi tiết xây 
dựng bảo tàng thiên nhiên 
tỉnh quảng nam.

mặt khác, ngày 
12/12/2014 ubnd tỉnh đã 
ban hành Chỉ thị số 25/
Ct-ubnd về ngăn ngừa, 
kiểm soát và tổ chức diệt 
trừ cây mai dương trên 
địa bàn tỉnh (một trong số 
các loài ngoại lai xâm hại 
lớn đến diện tích canh tác 
nông nghiệp). Hiện nay, 
sở tn&mt đang xây dựng 
kế hoạch triển khai thực 
hiện Chỉ thị, trong đó, bao 
gồm xây dựng biện pháp 
kỹ thuật diệt trừ, nguồn 
kinh phí, lộ trình thực hiện 
và công tác tuyên truyền 
nhằm đảm bảo huy động 
mọi cấp, mọi ngành và 
người dân tham gia thường 
xuyên, phấn đấu đến năm 
2020, 100% cây mai dương 
được diệt trừ.

nhờ sự nỗ lực của tập 
thể công chức, viên chức, 
người lao động, sở tn&mt 
tỉnh quảng nam đã vinh 
dự được ubnd tỉnh, bộ 
tn&mt tặng thưởng 
nhiều danh hiệu thi đua về 
công tác bvmt, đặc biệt, 
năm 2015, sở tn&mt tỉnh 
được bộ tn&mt tuyên 
dương là điển hình tiên 
tiến về bvmt, góp phần 
đẩy mạnh phong trào toàn 
dân tham gia bvmtn

 Minh tùng - 
Lưu trAng
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trao đổi - diễn đàn

Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế 
ứng phó với biến đổi khí hậu

trần Mạnh hùng
Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Bộ TN&MT
Đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí 
nhà kính (KNK) so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận 
được hỗ trợ quốc tế. Đồng thời, Việt Nam sẽ thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng 
khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn 
cho giảm nhẹ phát thải KNK. Đây là cam kết nêu trong Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia 
tự quyết định (INDC) được Việt Nam gửi cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về 
BĐKH (UNFCCC) vừa qua. 

báo cáo indC của việt nam gồm hợp 
phần giảm nhẹ phát thải knk và hợp 
phần thích ứng với biến đổi khí hậu 

(bđkH). Hợp phần giảm nhẹ phát thải knk 
bao gồm các đóng góp vô điều kiện và đóng 
góp có điều kiện. Các đóng góp vô điều kiện 
là các hoạt động sẽ được thực hiện bằng nguồn 
lực trong nước, trong khi đó các đóng góp có 
điều kiện là những hoạt động có thể được thực 
hiện nếu nhận được nguồn hỗ trợ tài chính 
mới và bổ sung, chuyển giao công nghệ, tăng 
cường năng lực từ quốc tế. 

Hợp phần thích ứng với bđkH gồm các 
hoạt động thích ứng với bđkH hiện tại đang 
được thực hiện; những thiếu hụt so với nhu 
cầu thích ứng về thể chế, chính sách, tài chính, 
nguồn nhân lực, công nghệ; và các biện pháp 
thích ứng ưu tiên cho giai đoạn 2021-2030. ước 
tính rằng ngân sách quốc gia có thể đóng góp 
khoảng 1/3 nhu cầu tài chính để thực hiện các 

giải pháp thích ứng với bđkH 
giai đoạn này, đồng thời sẽ tìm 
kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng 
quốc tế và đầu tư tư nhân đối 
với phần còn lại. 

1. hợp phần giẢM 
nhẹ phát thẢi KnK 

trong những năm qua, 
việt nam đã rất nỗ lực ứng 
phó với bđkH, thể hiện qua 
các chính sách quốc gia và 
các hoạt động cụ thể đã và 
đang được triển khai trong 
suốt thập kỷ qua về giảm nhẹ 
phát thải knk và thích ứng 
với bđkH thực hiện chủ yếu 
từ nguồn vốn ngân sách. việt 
nam ủng hộ một thỏa thuận 
pháp lý với sự tham gia của tất 

cả các bên thành viên Công 
ước khung của Liên hợp quốc 
về bđkH (unFCCC), gọi tắt 
là Công ước khí hậu, nhằm 
giữ mức tăng nhiệt độ khí 
quyển trung bình toàn cầu vào 
cuối thế kỷ ở mức dưới 2oC so 
với thời kỳ tiền công nghiệp. 
việt nam đã ký Công ước khí 
hậu năm 1992, phê chuẩn năm 
1994; nghị định thư kyoto 
năm 1998 và phê chuẩn năm 
2002; và thành lập ban chỉ 
đạo quốc gia thực hiện Công 
ước khí hậu và nghị định thư 
kyoto. 

việt nam cũng đã ban 
hành nhiều chính sách về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, như “Chương trình 

 V Triển khai các giải pháp 
về phòng chống thiên tai, bảo 
vệ đời sống nhân dân là một 
trong những hành động ưu 
tiên thích ứng với BĐKH
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mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả” (2006), Luật “sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả” (2010). Chính phủ 
đã có các chính sách ưu tiên như: Phát triển 
năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng, điều 
kiện quốc gia góp phần bảo đảm an ninh năng 
lượng, bvmt. Các chính sách này khuyến 
khích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong sản 
xuất và sinh hoạt thông qua các công nghệ tiết 
kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo. 

tính đến tháng 6/2015, việt nam có 254 
dự án Cơ chế phát triển sạch (Cdm) được 
ban chấp hành quốc tế về Cdm (Eb) công 
nhận. việt nam xếp thứ 4 trên thế giới về số 
lượng dự án, với tổng lượng knk tiềm năng 
giảm khoảng 137,4 triệu tấn Co2 tương đương 
(Co2tđ) trong thời kỳ tín dụng. trong số 254 
dự án, các dự án về năng lượng chiếm 87,6%, 
xử lý chất thải chiếm 10,2%, trồng rừng và tái 
trồng rừng chiếm 0,4% và các loại khác chiếm 
1,8%. số Chứng chỉ giảm phát thải được chứng 
nhận (CEr) được Eb cấp đến nay là trên 12 
triệu, đứng thứ 11 trên thế giới. 

việt nam đã có nhiều nỗ lực trong bảo vệ 
rừng, trồng rừng và tái trồng rừng và là một 
trong những quốc gia tham gia thực hiện 
Chương trình giảm phát thải knk thông qua 
các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, 
quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao 
trữ lượng các-bon rừng (rEdd+). việt nam 
đang xây dựng và chuẩn bị thực hiện các hành 
động giảm nhẹ phát thải knk phù hợp với 
điều kiện quốc gia (nama); đăng ký thực 
hiện dự án tín chỉ các-bon theo tiêu chuẩn 
các-bon được thẩm tra (vCs) và tiêu chuẩn 
vàng (gs). 

tuy đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các 
hoạt động giảm nhẹ phát thải knk, nhưng 
hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối 
với các vấn đề như: Thiết lập hệ thống quốc gia 
về kiểm kê knk, hệ thống đo đạc, báo cáo và 
Thẩm định (mrv) các cấp; xây dựng và thực 
hiện nama; áp dụng các công nghệ giảm 
nhẹ phát thải knk, đặc biệt là trong lĩnh vực 
nông nghiệp; tiếp cận nguồn tài chính trong 
và ngoài nước cho các hoạt động giảm nhẹ phát 
thải knk. 

trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 
của một nước đang phát triển, chịu nhiều tác 
động của bđkH, indC của việt nam đã thể 
hiện nỗ lực cao nhất của quốc gia trong góp 
phần giảm nhẹ bđkH toàn cầu nhằm thực hiện 
mục tiêu của Công ước khí hậu và mục tiêu giữ 

cho nhiệt độ khí quyển trung 
bình toàn cầu tăng dưới 2oC 
vào cuối thế kỷ 21. 

năm 2010, lượng phát 
thải knk của việt nam chỉ 
chiếm khoảng 0,5% tổng 
phát thải knk toàn cầu và 
mức phát thải bình quân đầu 
người là 2,84 tấn Co2tđ. tuy 
nhiên, việt nam đã tích cực 
thực hiện các hoạt động ứng 
phó với bđkH, định hướng 
phát triển nền kinh tế các-bon 
thấp, tăng trưởng xanh và tăng 
cường thực hiện các phương 
án giảm nhẹ phát thải knk 
tiềm năng trong năng lượng, 
công nghiệp, giao thông vận 
tải, nông nghiệp và chất thải 
cũng như tăng cường khả 
năng hấp thụ các-bon trong 
LuLuCF. 

để đạt được các mục tiêu 
giảm nhẹ phát thải knk, 
indC đã đề ra các giải pháp 
cần được tập trung thực hiện 
như: tăng cường vai trò chủ 
đạo của nhà nước trong ứng 
phó với bđkH; nâng cao hiệu 
suất và hiệu quả sử dụng năng 
lượng, giảm mức tiêu hao 
năng lượng; Thay đổi cơ cấu 
nhiên liệu trong công nghiệp 
và giao thông vận tải; đẩy 
mạnh khai thác có hiệu quả và 
tăng tỷ trọng các nguồn năng 
lượng tái tạo trong sản xuất 
và tiêu thụ năng lượng; giảm 
nhẹ phát thải knk thông 
qua phát triển nông nghiệp 
bền vững, nâng cao hiệu quả 
và tính cạnh tranh trong sản 
xuất nông nghiệp; quản lý 
và phát triển rừng bền vững, 
tăng cường hấp thụ các bon và 
dịch vụ môi trường; bảo tồn 
đa dạng sinh học gắn với phát 
triển sinh kế và nâng cao thu 
nhập cho cộng đồng và người 
dân phụ thuộc vào rừng; tăng 
cường công tác quản lý chất 
thải; tăng cường hợp tác quốc 
tế…

2. hợp phần  
thíCh ứng Với bđKh 

Thích ứng với bđkH 
sẽ làm giảm tính dễ bị tổn 
thương và bất bình đẳng 
trong mỗi quốc gia và giữa 
các quốc gia với nhau. Lợi 
ích của thích ứng với bđkH 
sẽ vượt ra khỏi phạm vi mỗi 
địa phương, mỗi cộng đồng 
và mỗi quốc gia. Chủ động 
thích ứng với bđkH cũng là 
đóng góp của việt nam cùng 
cộng đồng thế giới giải quyết 
vấn đề bđkH. Thích ứng với 
bđkH sẽ giúp tăng khả năng 
chống chịu với bđkH và sẽ 
có đóng góp nhiều hơn cho 
giảm nhẹ phát thải knk. 

nội dung thích ứng với 
bđkH trong indC bao gồm 
những kế hoạch được xây 
dựng phù hợp với bối cảnh 
hiện tại và dự tính đến năm 
2030 và có thể được điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp 
với điều kiện cụ thể của từng 
giai đoạn. việc thực hiện 
các kế hoạch này phụ thuộc 
nhiều vào nguồn lực quốc 
gia, đặc biệt là sự hỗ trợ quốc 
tế. 

việt nam xác định thích 
ứng với bđkH phải được 
tiến hành có trọng tâm, trọng 
điểm; ứng phó với những tác 
động cấp bách trước mắt và 
những tác động tiềm tàng 
lâu dài. Thích ứng với bđkH 
phải gắn liền với phát triển 
bền vững, hướng tới nền 
kinh tế các bon thấp và bảo 
đảm tính hệ thống, tổng 
hợp, liên ngành, liên vùng, 
bình đẳng giới, xóa đói, giảm 
nghèo. 

nhiều hoạt động có liên 
quan tới thích ứng với bđkH 
và quản lý rủi ro thiên tai đã 
và đang được thực hiện trên 
phạm vi cả nước. tuy nhiên, 
nguồn lực quốc gia đầu tư 
cho thích ứng với bđkH còn 
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hạn chế. trong khi đó, chi phí khắc phục 
những thiệt hại dự kiến sẽ tăng lên đáng 
kể dưới tác động của bđkH, nước biển 
dâng và xâm nhập mặn. Chi phí cho thích 
ứng với bđkH ước tính sẽ vượt quá 3-5% 
gdP vào năm 2030. vì vậy, việc đa dạng 
hóa nguồn đầu tư công, nguồn đầu tư từ 
khu vực tư nhân cũng như hỗ trợ quốc tế 
cho thích ứng với bđkH là cần thiết. 

việt nam đặt mục tiêu giảm thiểu 
thiệt hại về người và tài sản do bđkH. 
Các hành động ưu tiên thích ứng với 
bđkH giai đoạn 2021 - 2030 bao gồm các 
nội dung:

Chủ động ứng phó với thiên tai và 
giám sát khí hậu: Hiện đại hóa hệ thống 
quan trắc và công nghệ dự báo khí tượng 
thủy văn bảo đảm dự báo và cảnh báo 
sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực 
đoan và thiên tai; xây dựng hệ thống đánh 
giá, giám sát bđkH và nước biển dâng; 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 
hoạch ngành dựa trên kịch bản bđkH có 
chú trọng đến các ngành và vùng trọng 
điểm; triển khai các phương án và giải 
pháp về phòng chống thiên tai, bảo vệ đời 
sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an 
ninh; Củng cố, xây dựng các công trình 
phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp 
bách; tăng cường năng lực cho lực lượng 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Phát triển cơ 
sở hạ tầng và quy hoạch các khu dân cư; 
di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những 
vùng thường xuyên bị tác động của bão, 
nước dâng do bão, lũ lụt, xói lở bờ sông, 
bờ biển hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, 
sạt lở đất. Phân bổ và huy động nguồn lực 
cho thích ứng với bđkH và quản lý rủi 
ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao 
nhận thức và tăng cường năng lực thích 
ứng với bđkH và quản lý rủi ro thiên tai. 

 Đảm bảo an sinh xã hội: rà soát, điều 
chỉnh, phát triển sinh kế và quá trình sản 
xuất phù hợp với điều kiện bđkH gắn với 
xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội; xây 
dựng các cơ chế, chính sách, tăng cường 
hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu 
và thiên tai; Hoàn thiện các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, các 
công trình công cộng và dân sinh phù hợp 
với bối cảnh bđkH; Thích ứng dựa vào hệ 
sinh thái, thông qua phát triển dịch vụ hệ 
sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, trong 

đó ưu tiên bảo tồn nguồn 
gen, các loài có nguy cơ bị 
tuyệt chủng và các hệ sinh 
thái quan trọng; Thích ứng 
dựa vào cộng đồng, sử dụng 
kiến thức bản địa, ưu tiên 
cộng đồng dễ bị tổn thương 
nhất; quản lý tổng hợp tài 
nguyên nước lưu vực sông; 
bảo đảm an toàn hồ chứa; 
tăng cường hợp tác quốc tế 
giải quyết các vấn đề nước 
xuyên biên giới; đảm bảo an 
ninh nguồn nước; đảm bảo 
an ninh lương thực thông 
qua bảo vệ, duy trì hợp lý 
và quản lý bền vững quỹ đất 
cho nông nghiệp; chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 
tạo giống mới thích ứng với 
bđkH; hoàn thiện hệ thống 
kiểm soát, phòng chống dịch 
bệnh; quản lý rừng bền 
vững; nâng cao chất lượng 
rừng tự nhiên nghèo kiệt; 
trồng và phục hồi rừng, chú 
trọng phát triển rừng trồng 
gỗ lớn; ngăn chặn mất rừng 
và suy thoái rừng; bảo vệ, 
phục hồi, trồng mới và nâng 
cao chất lượng rừng ven biển 
(bao gồm rừng ngập mặn), 
đặc biệt là ở vùng cửa sông 
và ven biển đồng bằng sông 
Cửu Long và sông Hồng. 

Ứng phó với nước biển 
dâng và ngập lụt đô thị: 
quản lý tổng hợp dải ven 
bờ; quy hoạch đô thị và sử 
dụng đất, cơ sở hạ tầng, khu 
công nghiệp, khu tái định cư 
ven biển và hải đảo trên cơ 
sở kịch bản nước biển dâng; 
Chống ngập cho các thành 
phố lớn ven biển; xây dựng 
các cơ sở hạ tầng đô thị chống 
chịu với tác động của bđkH; 
củng cố và xây mới các công 
trình cấp, thoát nước đô thị 
lớn; Củng cố, nâng cấp và 
hoàn thiện các tuyến đê biển, 
đê sông xung yếu; kiểm soát 
xâm nhập mặn các vùng bị 

ảnh hưởng nặng nề nhất. 
bên cạnh đó, các hoạt 

động thích ứng với bđkH 
đến 2030 được đánh giá theo 
các chỉ tiêu chủ yếu: đạt ít 
nhất 90% các quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội được lồng ghép 
vấn đề quản lý rủi ro thiên 
tai và thích ứng với bđkH; 
giảm 2%/năm tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân cả nước, riêng các 
huyện xã nghèo giảm 4%/
năm; Hoàn thành 100% việc 
xây dựng các khu neo đậu 
tầu, thuyền tránh trú bão và 
100% tầu, thuyền đánh bắt 
xa bờ có đủ thiết bị thông 
tin liên lạc; nâng độ che phủ 
rừng lên 45%; nâng diện tích 
rừng phòng hộ ven biển lên 
380.000 ha, trong đó trồng 
thêm rừng ngập mặn từ 
20.000 đến 50.000 ha; đạt ít 
nhất 90% dân cư thành thị 
và 80% dân cư nông thôn 
sử dụng nước sạch, hợp vệ 
sinh. 100% số dân được tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. việc theo dõi, đánh giá 
triển khai thực hiện các hoạt 
động thích ứng với bđkH 
sẽ được thể hiện trong các 
“Thông báo quốc gia” và 
“báo cáo cập nhật hai năm 
một lần” của việt nam cho 
Công ước khí hậu. 

Thông qua indC, việt 
nam tái khẳng định đóng 
góp của quốc gia nhằm ứng 
phó với bđkH, góp phần 
thực hiện mục tiêu của Công 
ước khí hậu. việt nam tin 
rằng đóng góp này là công 
bằng, thể hiện nỗ lực cao 
nhất, khả thi, có thể đạt được 
và cam kết tiếp tục giải quyết 
vấn đề bđkH dựa trên các 
nguồn lực trong nước và 
với sự hỗ trợ của cộng đồng 
quốc tến
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Hiện trạng và đề xuất giải pháp  
phòng ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam
pgS.tS. nguyễn hồng Sơn
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

sinh vật ngoại lai xâm hại (nLxH) là loài 
ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây 
hại đối với các loài sinh vật bản địa, làm 

mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện 
và phát triển. sinh vật nLxH có mặt trong tất 
cả các nhóm phân loại chủ yếu, bao gồm các 
loài vi rút, nấm, tảo, rêu, dương xỉ, thực vật 
cao, động vật không xương sống, cá, lưỡng cư, 
bò sát, chim và thú. khoảng 10% của 3.000 
loài thực vật có mạch, có tiềm năng xâm hại 
các hệ sinh thái khác nhau và ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến các hệ sinh vật bản địa. 
sự xâm lấn của svnL có thể dẫn đến sự tuyệt 
chủng của nhiều loài, tác động tiêu cực tới kinh 
tế - xã hội và sức khỏe của con người.

1. hiện trạng CáC Loài Sinh Vật 
nLxh tại Việt nAM

ở việt nam, các loài sinh vật nLxH chỉ 
được chú ý vào nửa đầu thập kỷ 1990, khi dịch 
ốc bươu vàng bùng phát từ đồng bằng sông Cửu 
Long (đbsCL) đến đồng bằng bắc bộ, tác động 
trực tiếp đến đời sống của nông dân việt nam.

Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về sinh 
vật ngoại lai nói chung và sinh vật nLxH nói 
riêng tại việt nam. nghiên cứu đáng kể nhất có 
thể liệt kê là về cây trinh nữ thân gỗ và một số 
thực vật nLxH khác ở đbsCL.

Cây trinh nữ thân gỗ còn được gọi là cây 
trinh nữ nhọn, cây mắt mèo, cây xấu hổ hay cây 
mai dương, là loài thực vật ngoại lai có nguồn 
gốc từ trung mỹ và nam mỹ (Lewin và Elias, 
1981). do có khả năng sinh trưởng, phát triển 
và phát tán ra quần thể rất lớn, nó được xếp vào 
loài cỏ dại nguy hiểm thứ 3 trên thế giới và nằm 
trong danh sách 100 loài sinh vật gây hại nguy 
hiểm nhất đối với hầu hết các quốc gia, đặc biệt 
là các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới.

ở việt nam, cây trinh nữ thân gỗ phát triển 
khá nhanh và có mặt ở hầu hết các địa phương 
trong cả nước. đặc biệt tại các vùng bán ngập 
thuộc đbsCL, các khu vực lòng hồ thủy điện 
như trị an, Thác bà, Hòa bình…, chúng mọc 
dày tạo thành những vành đai rộng lớn và trở 
thành đối tượng cỏ dại nguy hiểm khó phòng 

trừ, gây ảnh hưởng lớn cho 
sản xuất nông nghiệp, ảnh 
hưởng tới cảnh quan và môi 
trường. mặc dù vấn nạn về 
cây trinh nữ thân gỗ đã được 
nhiều phương tiện thông tin 
đại chúng đăng tải nhưng cho 
đến nay vẫn chưa có được giải 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn 
sự lây lan của chúng. 

tại khu vực sông La ngà 
(đồng nai), nông dân phải bỏ 
xấp xỉ 1.800.000 đ/ha cho chi 
phí bổ sung để chặt cây trinh 
nữ thân gỗ trong mỗi vụ gieo 
trồng. đa số các công trình 
xây dựng đều sử dụng cát để 
san lấp nền và mặt bằng, ngay 
sau khi san lấp cây mai dương 
đã mọc kín toàn bộ mặt bằng, 
gây khó khăn cho việc thi 
công hoặc tăng chi phí phòng 
trừ trước khi tiến hành xây 
dựng.

ốc bươu vàng là một 
trong những loài gây hại mạnh 
nhất ở việt nam (birdlife việt 
nam, 2006). Loài này đã được 

nhập vào việt nam từ trước 
năm 1975 với mục đích làm 
cảnh. năm 1989, hai trang trại 
nuôi ốc bươu vàng được thành 
lập tại Củ Chi, tP. Hồ Chí 
minh để nhân nuôi và xuất 
khẩu ốc bươu vàng. đến năm 
1990, việc nuôi thử nghiệm 
ốc bươu vàng được bắt đầu 
ở miền bắc việt nam. do có 
vòng đời ngắn, dưới các điều 
kiện phù hợp, ốc bươu vàng có 
thể phát tán nhanh chóng dọc 
theo các thủy vực và hiện đã 
được ghi nhận ở hầu hết các 
vùng tại việt nam. do có thể 
ăn được hầu hết các loài thực 
vật, ốc bươu vàng gây ra mối 
đe dọa nghiêm trọng đối với 
đdsH cũng như đối với sản 
xuất nông nghiệp.

bèo lục bình (bèo nhật 
bản, bèo tây): được nhập vào 
việt nam từ nhật bản vào 
năm 1902 với mục đích làm 
cảnh. trong điều kiện thuận 
lợi, loài này có thể phát triển 
gấp đôi diện tích trong khoảng 

 V Bèo Nhật Bản là loài NLXH được du nhập vào Việt Nam từ 
năm 1902 làm chết cá và các loài thủy sinh khác
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mười ngày và hiện đã phát triển phân bố rộng 
khắp các thủy vực nước ngọt ở việt nam. Lục 
bình che phủ mặt nước, thối mục làm giảm 
ô-xy hòa tan trong nước, dẫn đến làm chết cá 
và các loài thủy sinh khác. Cũng như các loài 
sinh vật nLxH khác, nó còn gây ra những hậu 
quả xấu đối với nền kinh tế. Chúng không chỉ 
cản trở hoạt động giao thông đường thủy mà 
còn làm chậm dòng chảy, làm giảm khả năng 
phát điện, sức tưới tiêu và tăng kinh phí bảo trì 
các hồ chứa.

2. đề xuất CáC giẢi pháp quẢn 
Lý hiệu quẢ CáC Loài Sinh Vật 
nLxh 

Thứ nhất, tăng cường hoạt động điều tra, 
phát hiện thường xuyên và lập bản đồ phân bổ 
để kiểm soát và xử lý kịp thời các vùng mới bị 
xâm nhiễm. việc điều tra cần phải được tiến 
hành thường xuyên để phát hiện những khu 
vực mới bị xâm nhiễm và lập kế hoạch kiểm 
soát phù hợp. qua điều tra cũng có thể xác 
định đầy đủ về điều kiện, quy luật phát tán, lây 
lan của cây sinh vật ngoại lai (svnL). trên cơ 
sở điều tra và phân tích hệ sinh thái, phải cảnh 
báo được các vùng có nguy cơ xâm nhiễm cao 
để có kế hoạch kiểm soát kịp thời. song song 
với các phương pháp quan trắc, đo đếm cần sử 
dụng hệ thống thông tin địa lý gis để điều tra 
và lập bản đồ phân bố.

Thứ hai, áp dụng triệt để và nghiêm ngặt 
các biện pháp kiểm dịch. kiểm soát chặt chẽ và 
chủ động ngăn chặn các con đường lây lan của 
svnL. đây là một biện pháp khó thực hiện vì 
ngoài con đường phát tán qua nông sản, nhiều 
loài svnL còn phát tán qua nước, không khí. 
tuy vậy, trong khuôn khổ hoạt động của con 
người, có kiểm soát và hạn chế sự phát tán qua 
nhập khẩu nông sản, qua các phương tiện giao 
thông, phân gia súc... từ vùng bị nhiễm sang 
vùng không bị nhiễm. Hạn chế sự di chuyển 
của nguồn hạt từ những vùng đã bị xâm nhiễm 
nặng ra bên ngoài. 

Thứ ba, tăng cường thông tin, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng 
tham gia phát hiện và ngăn chặn sớm sự phát 
tán của svnL. Hiệu quả ngăn ngừa cây trinh 
nữ cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức 
và sự tham gia chủ động của công chúng. Cần 
tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân về khả năng phát tán, các con 
đường lây lan, tác động của svnL đến đời 
sống, kinh tế, xã hội và môi trường và những 

việc người dân có thể làm 
hoặc tham gia được vào chiến 
lược ngăn chặn sự lây lan. 
đặc biệt, không nuôi trồng 
và sử dụng svnL vào các 
mục đích có thể gây nguy cơ 
phát tán (ví dụ trồng cây làm 
cây cảnh, hàng rào, chống xói 
mòn, nuôi ốc bươu vàng, rùa 
tai đỏ, chuột hải ly làm thực 
phẩm...). 

Thứ tư, tiến hành các hoạt 
động kiểm soát và ngăn chặn 
kịp thời các khu vực mới bị 
xâm nhiễm hoặc tái nhiễm. 
đối với thực vật, tận dụng mọi 
khả năng có thể để phủ kín 
mặt đất bằng các loài thực vật 
thích hợp vì đa số các loài thực 
vật ngoại lai đều ưa sáng. Phải 
chủ động trồng các loại thực 
vật phù hợp để lấn át sự xâm 
nhiễm của thực vật ngoại lai 
ngay từ đầu. Các loài thực vật 
hay cây trồng được lựa chọn 
để sử dụng làm cây cạnh tranh 
phải phù hợp với từng vùng 
sinh thái. Còn các loài động 
vật, cần huy động lực lượng 
cộng đồng để tìm diệt sớm. 
Có thể khuyến khích thu bắt 
để làm thức ăn cho người hay 
gia súc hoặc áp dụng các biện 
pháp bẫy bắt khi mật độ còn 
thấp.

Thứ năm, đối với các loài 
thực vật (trinh nữ thân gỗ, 
móc, bèo tây...) và động vật 
nLxH (bọ cánh cứng hại 
dừa, ốc bươu vàng) có thể sử 
dụng thuốc trừ cỏ không chọn 
lọc, có khả năng lưu dẫn cao 
(glyphosate) để phun trừ. 
trường hợp cây quá to, già, 
việc sử dụng thuốc kém hiệu 
quả có thể sử dụng biện pháp 
chặt và chờ cho cây mọc tái 
sinh, sau đó sử dụng thuốc 
trừ cỏ không chọn lọc như 
glyphosate hay thuốc chọn 
lọc như metsulfuron methyl 
để phun trừ mầm mới mọc tái 
sinh.

3. Kết Luận 
quản lý sinh vật nLxH 

đóng vai trò quan trọng góp 
phần bảo vệ đdsH, bảo vệ 
sản xuất nông nghiệp trong 
nước. do tính chất phức tạp 
và mức độ gây hại nghiêm 
trọng của các loài svnL, việc 
phòng trừ cần được tiến hành 
thường xuyên, liên tục thông 
qua công tác kiểm dịch thực 
vật, đánh giá nguy cơ dịch 
hại, tăng cường tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cộng 
đồng, giáo dục kiến thức bảo 
vệ đdsH và quản lý svnL 
cho học sinh phổ thông.

việc phòng trừ các đối 
tượng svnL cần tiến hành 
sớm bằng các biện pháp phù 
hợp với từng vùng sinh thái và 
mức độ xâm lấn cụ thể. việc 
phòng trừ sớm không chỉ đạt 
hiệu quả cao, chi phí thấp mà 
còn cho phép áp dụng nhiều 
giải pháp khác nhau đặc biệt 
có thể lựa chọn các biện pháp 
an toàn như biện pháp thủ 
công hay sử dụng tác nhân 
sinh học. 

không khuyến khích sử 
dụng svnL làm nguồn giống 
cây trồng, vật nuôi (ngoại trừ 
việc nuôi trồng có kiểm soát) 
nhưng khi cần phòng trừ có 
thể khuyến khích giải pháp sử 
dụng svnL như một nguồn 
vật liệu sản xuất (sử dụng làm 
đồ thủ công, mỹ nghệ... làm 
thức ăn cho người hoặc gia 
súc. trường hợp đặc biệt buộc 
phải sử dụng đến các loại hóa 
chất có thể sử dụng một cách 
có kiểm soát và lựa chọn các 
hóa chất ít độc, ưu tiên sử 
dụng các chế phẩm sinh học, 
không nên quá tiêu cực với 
giải pháp sử dụng thuốc hóa 
học khi mức độ xâm lấn của 
svnL đã ở mức không thể 
khống chế bằng các biện pháp 
khácn
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Thực trạng và giải pháp phát triển  
tài nguyên rừng ngập mặn ở Sóc Trăng
tS. nguyễn Song tùng, tS. nguyễn thị bíCh nguyệt
Viện Địa lí nhân văn 

rừng ngập mặn (rnm) có vai trò quan 
trọng như bvmt, duy trì tính ổn định 
và độ màu mỡ của đất, hạn chế lũ lụt, 

hạn hán, ngăn chặn xói mòn đất, làm giảm nhẹ 
sức tàn phá khốc liệt của các thiên tai, bảo tồn 
nguồn nước và làm giảm mức ô nhiễm không 
khí... rnm ven biển ở đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung và sóc trăng nói riêng đang 
chịu nhiều tác động do con người cũng như 
thiên tai gây ra. trong thời kỳ kháng chiến 
chống mỹ, một diện tích lớn rừng bị hủy diệt 
và sự tàn phá này lại tiếp tục gia tăng. diện tích 
rnm của tỉnh sóc trăng đã giảm đáng kể, từ 
1.791,9 ha năm 1965 xuống chỉ còn 719,3 ha 
năm 1995. trong những năm gần đây, diện tích 
và chất lượng của rnm tỉnh sóc trăng bị suy 
giảm nhanh chóng. trước vai trò to lớn của 
rnm và tác động ngày càng mạnh mẽ của con 
người, báo cáo này đề cập đến một số nguyên 
nhân làm suy giảm diện tích rnm do con 
người gây ra và đề xuất giải pháp nhằm phát 
triển rnm ở tỉnh sóc trăng.

1. hiện trạng Và Diễn biến tài 
nguyên rnM ở SóC trăng

diện tích đất rừng vùng ven biển hiện có 
khoảng là 5.684 ha, chiếm 4,8% diện tích tự 
nhiên của vùng ven biển và khả năng có thể lên 
đến 12.312 ha, chiếm 9,8% diện tích tự nhiên 
của vùng ven biển và bằng 88,0% đất rừng của 
tỉnh sóc trăng, điều này cho thấy vị trí quan 
trọng của rừng vùng ven biển đối với cả tỉnh 
sóc trăng trong cân bằng sinh thái đặc thù 
rừng ven biển. 

rnm ở sóc trăng chủ yếu là rừng phòng 
hộ bvmt có diện tích rừng là 280,9 ha; rừng 
phòng hộ chắn sóng lấn biển có tổng diện tích 
rnm phòng hộ là 5.300 ha trong đó Cù Lao 
dung: 1.000 ha; Long Phú: 800 ha; vĩnh Châu: 
3.500 ha. tuy nhiên, qua đo đạc bằng công cụ 
viễn thám, diện tích rừng ven biển của sóc 
trăng đạt 9.338 ha, trong đó, diện tích rừng 
trong phạm vi đường bờ (ranh giới triều trung 
bình) là 3.209 ha, ngoài ranh giới đường bờ là 
6.129 ha. trong đất rnm, rừng phòng hộ chủ 
yếu là rừng tràm (4.300 ha) tập trung nhiều 

ở Cù Lao dung và trần đề; 
rừng đước, rừng mắm ở thị 
xã vĩnh Châu. với sự phân 
bố cây rừng như vậy, có thể 
thấy hệ sinh thái (Hst) rnm 
trong vùng ven biển rất phong 
phú về chủng loại thực vật và 
động vật. đây là nơi có sản 
lượng sinh khối động thực vật 
lớn, nơi sinh đẻ, nuôi dưỡng 
và cung cấp thức ăn quan 
trọng cho các loài cua, cá, tôm 
biển và nhiều loại khác có giá 
trị kinh tế lớn; bồi đắp đất đai, 
bảo vệ vùng ven biển; tạo ra 
nơi cư trú cho nhiều loại động 
vật hoang dã. 

rnm ven biển sóc trăng 
có 2 loài thuộc sách đỏ việt 
nam, đó là: đối với loài đước: 
đước và mắm là hai loài chiếm 
ưu thế trong rnm sóc trăng. 
trong rnm, mắm và bần đắng 
là hai loài cây tiên phong lấn 
biển, tiếp đến là đước chúng 
tạo thành quần thể hỗn giao 
với mắm và thay thế dần mắm 
để tạo nên quần thể đước đơn 
loài. đước cũng là loài có giá 
trị kinh tế cao của rừng ngập 
mặn, nên thường được chọn 

là cây để trồng rừng. do đó, 
loài cây này hiện trong tình 
trạng phát triển tốt; đối với 
loài quao nước, đây là loài cây 
sống trong môi trường nước 
lợ. do cây không có giá trị 
kinh tế nên ít bị chặt phá.

Hàng năm, lượng phù 
sa lớn do sông Hậu mang lại 
được bồi lắng ở cửa sông và 
trong các dải rnm ven biển, 
bãi biển nên diện tích vùng 
này ngày càng được mở rộng 
ra biển. những năm gần đây, 
dưới nhiều tác động của tự 
nhiên và con người, Hst 
vùng ngập mặn đang bị suy 
giảm nghiêm trọng. Theo 
số liệu thống kê năm 2003 
của Phân viện điều tra quy 
hoạch rừng nam bộ, toàn 
tỉnh chỉ còn 2.990,79 ha đất 
có rnm, trong đó, diện tích 
rừng tự nhiên là 884,07 ha, 
gồm rừng bần 721,91 ha và 
rừng mắm 162,16 ha. diện 
tích rừng trồng là 2.106,72 ha, 
gồm 1.354,87 ha rừng bần, 
199,6 ha rừng đước, và 440,14 
ha rừng đước trồng xen trong 
rừng mắm. từ năm 2000 đến 

 V RNM Sóc Trăng có tác dụng phòng hộ chắn sóng, bảo vệ vùng 
ven biển, tạo ra nơi cư trú cho nhiều loài động vật hoang dã
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2007 tỉnh sóc trăng thực hiện dự án khôi phục 
rnm (CWPd) tại phía nam tại vùng ven biển 
của bốn tỉnh: trà vinh, sóc trăng, bạc Liêu và 
Cà mau với hỗ trợ tín dụng của ngân hàng Thế 
giới và tài trợ bởi Chính phủ đan mạch. dự án 
nhằm mục đích khôi phục rnm ven biển để 
cải thiện chức năng dinh dưỡng của rnm và 
bảo vệ bờ biển. dự án đã trồng được 1.085 ha 
rừng ở vùng phòng hộ xung yếu ven biển tỉnh 
sóc trăng, góp phần làm tăng độ phủ xanh của 
vùng ven biển. 

tuy có nhiều dự án phát triển và trồng rừng 
rnm tại sóc trăng nhưng tình trạng Hst rừng 
tại sóc trăng đang dần bị suy giảm như nhiều 
cây, con bị mất dần, chẳng hạn như cây mắm, 
cây đước bị thoái hóa, riêng cây chà là- nơi trú 
ngụ của con đuôn không còn tồn tại. tại khu 
vực đuôi cồn Cù Lao dung, theo thống kê mới 
nhất, quần thể dơi ngựa lớn chỉ còn không tới 
1.000 con. Loài rái cá lông mượt trước đây sinh 
sống rất nhiều, hiện nay đã biến mất, các loài 
cá ngát, nghêu rất hiếm, chim trời trước đây 
thường về đậu và làm tổ, hiện nay không còn 
thấy về nữa. một số khu vực rnm ven biển bị 
thu hẹp diện tích do xói mòn dưới tác động của 
sóng biển, do cây cối trong rừng đã bị già cỗi….

2. nguyên nhân gây Suy giẢM 
tài nguyên rnM ở SóC trăng

 Khai phá RNM để nuôi tôm
Phong trào nuôi tôm trong rnm ở tỉnh 

sóc trăng bắt đầu năm 1997 khi ngành thủy 
sản mới bắt đầu xuất khẩu tôm khô và tôm 
đông lạnh ra thị trường của các nước. điển 
hình vào thập kỷ 90, vĩnh Châu là một trong 
những huyện sử dụng nhiều diện tích đất rnm 
để nuôi tôm tại các xã ven biển. một diện tích 
đáng kể của rừng ngập mặn bị phá, sau này trở 
thành đất hoang hóa với toàn bộ cây bụi thấp 
như lức, ô rô, cóc kèn, chà là. những lợi ích của 
nghề nuôi tôm làm những người giàu bỏ tiền 
ra thuê nhân công và mua cơ giới để lập các 
trại nuôi tôm trong rnm. nhiều cơ quan chính 
phủ và các cá nhân được giao đất trong rnm 
và cũng đã cố gắng để chuyển đổi những vùng 
đất này thành các trang trại nuôi tôm hay cho 
thuê đất để nuôi tôm. việc giao đất để nuôi tôm 
thì tùy ý không theo bất kỳ phương pháp lập kế 
hoạch nào. Cấp huyện và thậm chí chính quyền 
cấp xã có thể giao đất lâm nghiệp cho nông dân 
mà không có bất kỳ xem xét hay đánh giá quy 
hoạch sử dụng đất, điều này cũng đã góp phần 
làm suy thoái rnm.

Khai phá RNM  
để sản xuất nông nghiệp

đất thuộc rnm có độ 
mặn cao và không phù hợp 
cho hầu hết bất kỳ cây trồng 
nào, nhưng đất bồi thì rất 
mầu mỡ. trong mùa mưa và 
ở những nơi có nước ngọt, 
người dân khai phá rừng 
để trồng rẫy khô. rnm ở 
các vùng cửa sông ven biển 
thường bị chặt phá để trồng 
cây nông nghiệp như: hành, 
thuốc lá, dưa hấu, bí, ớt, đậu 
xanh... những nơi nào có 
địa hình thuận lợi, chủ động 
nguồn nước tưới thì hiệu quả 
cao hơn. những người dân 
di cư dần dần phá rừng ngập 
mặn để canh tác nông nghiệp 
trong khu vực Hồ Lạng gần 
cửa sông mỹ Thanh. 

một số nơi khác phá rừng 
để lấy đất trồng dừa nhưng 
không thành công và gây hậu 
quả sinh thái xấu, do không 
nắm vững quá trình diễn biến 
của đất. điển hình nhất là việc 
trồng dừa tại ấp giồng Chùa, 
xã vĩnh Hải, thị xã vĩnh Châu. 
Theo kế hoạch của tỉnh sẽ khai 
phá diện tích 550 ha rnm tại 
cửa sông mỹ Thanh để trồng 
dừa. sau 5 năm trồng dừa thì 
đất cũng thoái hóa, tất cả dừa 
đều chết. tương tự, hai hợp 
tác xã muối tại vĩnh Phước, 
vĩnh tiến đã phá rnm và 
đầu tư hàng chục triệu đồng 
để lên líp trồng dừa và để lại 
hậu quả là mặt đất cứng, nứt 
nẻ, muối kéo lên mặt đất trắng 
xóa, đất lại tiếp tục bốc hơi 
nước mạnh vào mùa khô, do 
đó nồng độ muối tăng lên, làm 
cho đất không phù hợp cho 
việc canh tác.

Chính sách, thể chế quản 
lý rừng chưa hiệu quả 

Chính sách kinh tế - xã 
hội chưa khuyến khích người 
dân bảo vệ rừng vì giá trị và lợi 
ích của rừng, trong khi là vô 

giá, đã bị bỏ qua trong chiến 
lược phát triển kinh tế- xã hội. 
việc đầu tư tái tạo rừng trong 
những năm qua chưa phù hợp 
với điều kiện thực tế tại từng 
địa phương. những khoản 
đầu tư cho các khu rừng chỉ 
nhằm mục đích trồng, bỏ qua 
việc bảo vệ và cải thiện môi 
trường rừng.

bên cạnh đó, mức đầu tư 
cho quản lý bảo vệ rừng còn 
quá thấp. Các hoạt động trồng 
rừng, khôi phục rừng cũng 
chưa mang lại đủ thu nhập 
trực tiếp đáp ứng nhu cầu cơ 
bản của nông dân. Các kỹ thuật 
tiên tiến cho canh tác bền vững 
đã không được hướng dẫn cho 
nông dân hay đưa đến kết quả 
cải thiện sinh kế của họ. Công 
tác tuyên truyền, tập huấn, 
giáo dục bvmt rừng chưa 
được quan tâm.

3. Một Số giẢi pháp 
phát triển rnM ở 
SóC trăng

nhận thức được vai trò 
quan trọng của lâm nghiệp 
đối với việc giảm thiểu và 
thích ứng với biến đổi khí hậu 
(bđkH), tỉnh sóc trăng cần 
xây dựng kế hoạch hành động 
giảm thiểu và thích ứng với 
bđkH, trong đó chú trọng vào 
việc bảo tồn và phát triển bền 
vững hệ thống rừng tự nhiên; 
thiết lập và quản lý bền vững 
hệ thống rừng phòng hộ ven 
biển, bao gồm cả rnm; xây 
dựng và triển khai thí điểm 
các dự án về cơ chế phát triển 
sạch trong lâm nghiệp; tăng 
cường các sáng kiến quản lý 
đất lâm nghiệp bền vững gắn 
với giảm nghèo.

Giải pháp về đầu tư: trong 
công tác trồng rnm thường 
được đầu tư thấp, mang tính 
hỗ trợ người trồng rừng là 
chính. do đó, hiệu quả trồng 
rnm không cao, tỷ lệ cây 
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sống và tỷ lệ thành rừng thấp. để tăng hiệu quả 
trồng và khôi phục rnm thì tăng kinh phí đầu 
tư trồng rừng là một trong những giải pháp 
quan trọng.

Giải pháp về cơ chế, chính sách: để đảm bảo 
hiệu quả của công tác khôi phục và phát triển 
rnm thì chính sách quản lý của nhà nước đóng 
vai trò then chốt. Cần quy hoạch hiện trạng sử 
dụng đất khu vực phía sau rừng ngập rnm, vì 
đây là khu vực nuôi tôm và khu vực sinh sống 
của một bộ phận dân cư, khu vực gắn liền với 
sinh kế của người dân. trong đó, cần chú trọng 
quy hoạch phát triển các vùng đệm phía ngoài 
đê, vùng này hiện đang bị dân khai thác nuôi 
trồng thủy sản như phía ngoài đê sông mỹ 
Thanh, nhu gia, Phú Hữu, tả - Hữu Cù Lao 
dung… 

Giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm 
nghiệp: tiếp tục giao đất, giao rnm cho 
nhóm hộ gia dình, cộng đồng dân cư thôn 
bản đối với diện tích rừng và đất rnm chưa 
có chủ quản lý cụ thể. áp dụng phương pháp 
đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên vào 
việc quản lý và bảo vệ rnm ven biển tỉnh 
sóc trăng. trong đó cần nhân rộng mô hình 
đồng quản lý rnm tại khu vực ấp âu Thọ 
b, xã vĩnh Hải ra các địa phương khác trên 

địa bàn tỉnh. đồng thời đầu 
tư xây dựng lồng ghép các dự 
án chuyển đổi nghề, tạo công 
ăn việc làm tăng thu nhập 
cho ngư dân vùng ven biển 
nhằm giảm bớt áp lực về chặt 
phá rừng, khai thác quá mức 
làm hủy diệt nguồn lợi thủy 
sản tự nhiên. khuyến khích 
và tạo điều kiện để người 
dân làm nghề rừng sống 
được và làm giàu bằng chính 
nghề rừng.

Hoàn thiện tổ chức quản 
lý RNM: Củng cố hệ thống 
quản lý nhà nước về rnm ở 
các cấp tỉnh, huyện, xã, thực 
hiện chức năng quản lý rừng 
và đất lâm nghiệp theo quyết 
định 25/1998/qđ- ttg ngày 
21/12/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ; tăng cường phối 
hợp liên ngành trong việc 
quản lý, sử dụng, khôi phục 
phát triển rnm. 

Giải quyết vấn đề kinh 
tế - xã hội trong vùng RNM: 

Phát triển các nguồn sinh kế 
thay thế cho các cộng đồng 
vốn sống dựa vào rnm 
nhằm giảm thiểu phá rnm. 
nên khuyến khích cộng đồng 
địa phương chuyển sang các 
sinh kế ít gây hại cho rnm 
hơn, đồng thời bảo vệ các loài 
thủy, hải sản quan trọng như 
cá hoặc tôm, nghêu, sò huyết 
và các sinh vật sinh sống tại 
các vùng bãi bồi, dưới tán 
rừng ngập mặn. tạo sinh kế 
ổn định định cho các hộ dân 
cư (trong đó chú trọng đến 
các hộ dân cư nghèo, đồng 
bào dân tộc thuộc các huyện 
Cù Lao dung, trần đề, vĩnh 
Châu) thu nhập thay thế 
quan trọng thay cho việc phá 
rnm. 

tăng cường công tác 
tuyên truyền giáo dục, nâng 
cao ý thức và bảo vệ rừng. 
tăng cường đội bảo vệ rừng, 
thường xuyên tổ chức tuần tra 
để hạn chế nạn phá rừngn

 O Hà Nội nỗ lực cải tạo môi trường nước

thực hiện Chiến lược bvmt quốc gia đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, ubnd tP. Hà 
nội đã chỉ đạo sở tn&mt phối hợp với các 

sở, ngành và ubnd các cấp xây dựng kế hoạch phục 
hồi chất lượng nước ngầm, cải tạo môi trường sông 
đang bị cạn kiệt và ô nhiễm nghiêm trọng (sông tô 
Lịch, sông tích, sông nhuệ - sông đáy…) và các dự 
án thoát nước của Hà nội, với nguồn vốn được huy 
động từ vốn ngân sách nhà nước, vốn oda, vốn vay 
từ các tổ chức tín dụng, cá nhân trong và nước ngoài 
trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, ubnd tP. Hà nội cho phép tiếp tục 
thực hiện xã hội hóa cải tạo hồ và xây dựng một số 
“hồ điều hòa” kết hợp với công viên xanh nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm nước cho sông nhuệ - sông đáy; bảo 
vệ hợp lý nguồn tài nguyên nước mặt.

ngoài ra, ubnd tP. Hà nội cũng yêu cầu các 
cấp, các ngành tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước 
phát triển trên thế giới trong việc tiếp nhận, chuyển 
giao công nghệ mới về phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm, xử lý chất thải; đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến 
đổi khí hậu…
 b. hằng

 O Vườn ươm Công nghệ  
Việt Nam - Hàn Quốc đi vào hoạt động

vừa qua, vườn ươm công nghệ việt nam - Hàn quốc 
(kviP) tại tP. Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động. 

kviP đặt tại kCn trà nóc ii là cơ sở ươm tạo, nghiên cứu 
phát triển kỹ thuật, tư vấn, đào tạo nhân lực, nhằm mục 
tiêu hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 
tP. Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long (đbsCL) 
trong các lĩnh vực nuôi, trồng, chế biến nông thủy sản và 
cơ khí chế tạo phục vụ chế biến nông thủy sản, giúp doanh 
nghiệp cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, đổi mới công nghệ.

kviP được xây dựng trên diện tích hơn 13.000m2 gồm: 
khu vực văn phòng, nhà xưởng, phòng thí nghiệm và các 
công trình phụ trợ (khu trưng bày sản phẩm, công viên, hệ 
thống xử lý nước thải…) với trang thiết bị hiện đại, thân 
thiện với môi trường, có tổng mức đầu tư gần 21,2 triệu 
usd, nhằm nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ và giá trị gia tăng cao phục vụ nông sản, thủy sản 
góp phần vào sự phát triển kinh tế đbsCL.

khi tham gia ươm tạo tại kviP, doanh nghiệp được 
hưởng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ nghiên cứu, phát 
triển sản phẩm, kỹ thuật, công nghệ theo quyết định số 
1.193/qđ-ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/7/2015.
 t. tuấn
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Công nghệ xử lý đất nhiễm dioxin Shimizu
MitSuo Mouri, ShiniChi oZAKi, MASAShi tAnAKA
Tổng Công ty SHIMIZU, Nhật Bản
AKihiKo ohAShi, yASuhiro ShiMiZu
Công ty TNHH SHIMIZU Việt Nam
Công nghệ tẩy rửa đất nhiễm dioxin 
hay các hóa chất độc hại khác kết 
hợp với công nghệ đốt được coi là 
công nghệ xử lý dioxin có hiệu quả 
nhất hiện nay xét về hiệu quả xử lý 
dioxin, không có tác động xấu đến 
môi trường và giá thành hợp lý. Quy 
trình của công nghệ Shimizu được 
mô tả trong bài viết.

dioxin là chất độc nhất trong các chất 
độc, có nguồn gốc từ công nghiệp, xử 
lý rác thải và các quá trình sản xuất có 

sử dụng nhiệt độ cao. dioxin có tính bền vững 
cao trong thiên nhiên và có nhiều tác hại đối 
với con người. xử lý dioxin là vấn đề rất phức 
tạp. Hiện nay trên thế giới có nhiều loại công 
nghệ xử lý dioxin dựa trên các nguyên lý hoá 
học, lý học, cơ học, sinh học hoặc có sự kết hợp 
của các nguyên lý này.

ô nhiễm dioxin tại sân bay biên Hòa có 
những đặc điểm riêng. quy mô ô nhiễm lớn, 
nồng độ dioxin trong đất và bùn rất cao. Theo 
các kết quả nghiên cứu của văn phòng ban chỉ 
đạo 33, Hatfield, bộ quốc phòng việt nam, 
nồng độ dioxin tại sân bay biên Hòa có nơi lên 
đến hàng triệu ppt. Lựa chọn công nghệ xử lý 
dioxin tại sân bay biên Hòa có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với việc xử lý triệt để ô nhiễm dioxin 
tại đây.

1. Công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm
Công nghệ tẩy rửa đất được thể hiện trong 

Hình 1, là quá trình dựa vào nước để loại bỏ 
hoá chất ô nhiễm có trong đất.Cách thức điển 
hình được sử dụng trong tẩy rửa đất là phân 
tách vật lý, phân tách hóa học hoặc kết hợp cả 
hai. Phân tách vật lý là cô đặc các hóa chất ô 
nhiễm vào khối lượng đất nhỏ hơn bằng cách 
khai thác sự khác biệt về đặc tính vật lý/hóa học 
giữa các hạt mang chất ô nhiễm và hạt đất (kích 
thước, mật độ, hình dạng, từ tính, tính bề mặt 
kỵ nước). Phân tách hoá học liên quan đến kỹ 
thuật hòa tan các hóa chất ô nhiễm từ đất với 
dung dịch nước chiết xuất có chứa chất phản 
ứng hoá học như axit hoặc chất càng hóa.

ưu thế của công nghệ tẩy 
rửa đất làm giảm rất nhiều 
khối lượng đất cần làm sạch 
triệt để bằng phương pháp 
khác như đốt hay chôn lấp 

và vì vậy sẽ giảm chi phí xử 
lý đất ô nhiễm. Công nghệ tẩy 
rửa đất được áp dụng rộng rãi 
ở châu âu và nhật nhưng lại 
ít được sử dụng ở Hoa kỳ.

 V Hình 1. Nguyên lý công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm

2. Công nghệ đốt xử lý 
đất ô nhiễm

Công nghệ đốt xử lý đất ô 
nhiễm được thể hiện tại Hình 
2, là quá trình đốt các hoá chất 
độc hại ở nhiệt độ đủ cao để phá 
huỷ các hoá chất độc hại. quá 
trình này cần tiêu hao năng 
lượng rất lớn và vì vậy nên chi 
phí cao hơn. Công nghệ đốt sẽ 

phá huỷ được nhiều hoá chất 
độc hại nhưng không phá huỷ 
được các hợp chất kim loại, ví 
dụ như asen. Công nghệ đốt 
có sự khác biệt với công nghệ 
khử hấp thu nhiệt. Công nghệ 
khử hấp thu nhiệt không phá 
huỷ các hợp chất hữu cơ mà 
làm thay đổi nó thành dạng 
khác dễ xử lý hơn.

 V Hình 2. Nguyên lý xử lý đất ô nhiễm bằng công nghệ đốt
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Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thiết 
kế và hiệu suất của hệ thống công nghệ đốt 
xử lý đất ô nhiễm là nhiệt độ lò, thời gian 
ổn định và xoáy lốc cần thiết để các vật liệu 
dễ cháy tiếp xúc với oxy để được đốt cháy 
hoàn toàn. khí thải từ lò đốt cần được xử lý 
bằng thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí 
để loại bỏ các hạt, thu gom và trung hoà 
khí axit và thu gom dioxin nếu có.

3. Công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm 
Shimizu

Công nghệ tẩy rửa đất ô nhiễm của 
shimizu là quá trình sử dụng nước để 
“phân tách vật lý” dựa trên các nguyên tắc 
khai thác mỏ và chế biến khoáng sản để loại 
bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ trong 
đất ô nhiễm. mặc dù thuật ngữ “tẩy rửa 
đất” chỉ việc tẩy rửa các hoá chất ô nhiễm 
hòa tan trong nước nhưng với “phân tách 
vật lý” thì không hoàn toàn như vậy.

Hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ và vô 
cơ có xu hướng dính kết, hoá học hay vật 
lý, với đất sét, bùn và các hạt hữu cơ. Hầu 
hết bùn và đất sét dính với các hạt lớn hơn 
như cát, sỏi. tẩy rửa sẽ tách các hạt nhỏ ra 
khỏi hạt lớn bằng cách phá vỡ các liên kết. 
vật liệu dạng hạt sau khi đã xử lý có thể 
được tái sử dụng. đất ô nhiễm sẽ được cô 
đặc lại ở khối lượng nhỏ hơn nhiều và tiếp 
tục được xử lý bằng phương pháp khác.

Công suất thông thường của các hoạt 
động thương mại do shimizu thực hiện 
thường từ 30 - 50 tấn/giờ.

3.1. Công nghệ phân tách
Các thiết sàng lọc cơ khí, phân loại 

thuỷ động học, phân loại trọng lực, lọc khí 
thải ăn mòn, tuyển nổi tạo bọt, tách bằng 
từ tính… được sử dụng cho công nghệ 
phân tách. Công nghệ phân loại thuỷ động 
học và tuyển nổi được chú trọng vì đây là 
khâu quan trọng nhất của công nghệ phân 
tách.

3.1.1. Nguyên tắc Hydroxyclon
Hydroxyclon tách bằng lực ly tâm thế 

hiện ở Hình 3. Các hạt nặng, hạt lớn đi ra 
theo dòng dưới từ lò xoáy. Các hạt nhẹ, hạt 
mịn và nước đi ra theo dòng trên (bùn, đất 
sét). khi lực ly tâm lớn hơn trọng lực, thời 
gian phân tác sẽ giảm đáng kể. Chi phí cho 
công đoạn này ít hơn chi phí cho các thiết 
bị phân loại khác.

 V Hình 3. Nguyên tắc Hydroxyclon

3.1.2. Nguyên tắc tuyển nổi
tuyển nổi khác với rửa 

đất bằng chất tẩy rửa như xà 
phòng. tuyển nổi là kỹ thuật 
hóa lý khai thác sự khác biệt về 
tính chất kỵ nước để tách các 
hạt mang chất ô nhiễm ra khỏi 
ma trận đất. nguyên tắc này 
được thể hiện ở Hình 4, dựa 
trên độ bám dính của các bề 

mặt kỵ nước của hạt để bọt khí 
được đưa vào bùn đất. Các hóa 
chất tuyển nổi gồm có: Chất 
góp, chất tạo bọt, chất hoạt 
hóa, chất khống chế và chất 
điều chỉnh độ pH.

Các hạt kỵ nước dính vào bọt 
khí và được đưa tới lớp bọt. việc 
tách các hạt ô nhiễm được thực 
hiện bằng cách loại bỏ lớp bọt.

 V Hình 4. Sơ đồ tuyển nổi và tách chất ô nhiễm
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3.2. Quy trình tẩy rửa
sơ đồ toàn bộ nhà máy tẩy rửa đất ô nhiễm thế hiện ở Hình 5. quy trình thích hợp nhất sẽ được lựa chọn dựa 

trên đặc điểm của hóa chất ô nhiễm trong mối liên quan với các hạt đất và loại đất.

 V Hình 5. Sơ đồ nhà máy tẩy rửa đất cố định

a. Nhà máy tẩy rửa đất ô nhiễm quy mô đầy đủ b. Nhà máy xử lý nhiệt
 V Hình 6. Nhà máy tẩy rửa đất ô nhiễm và nhà máy xử lý nhiệt tại Tokyo

3.3. Các ứng dụng tiềm năng
Công nghệ tẩy rửa đất shimizu có thể được 

ứng dụng xử lý đất ô nhiễm các khoáng dầu, 
kim loại nặng, hóa chất diệt cỏ, hóa chất diệt 
côn trùng, hợp chất xyanua, các chất chứa 
creosote, chất chứa phóng xạ, dioxin, PCb, 
PCP, PaH và một số hóa chất độc hại khác.

tỷ lệ giảm thiểu đất không phải xử lý ô 
nhiễm có thể lớn hơn 75% so với khối lượng 
đất ô nhiễm ban đầu. với đất nhiễm dioxin, 
giảm 50% khối lượng đất ô nhiễm phải xử lý đã 
là chi phí có hiệu quả.

3.4. Thành công của Shimizu trong xử lý 
đất ô nhiễm

Công nghệ tẩy rửa đất shimizu đã được áp 

dụng xử lý đất nhiễm xyanua, 
thủy ngân, hóa chất bảo vệ 
thực vật, chất chứa phóng xạ, 
PaH và dioxin tại nhật bản.

năm 2002, Công ty 
shimizu đã xây dựng cơ sở tẩy 
rửa đất cố định và tính đến 
năm 2009, Công ty đã tẩy rửa 
1.100.000 tấn đất ô nhiễm.

năm 2010, Công ty 
shimizu đã xây dựng cơ sở 
tẩy rửa đất bị nhiễm dioxin và 
tính đến năm 2012, có 2.000 
tấn đất nhiễm dioxin đã được 
xử lý.

từ năm 2004, Công ty 
shimizu đã phát triển nhà máy 
di động và tính đến năm 2014 
đã tẩy rửa tại thực địa hơn 
1.500.000 tấn đất ô nhiễm.

3.5. Tác động môi trường 
của công nghệ tẩy rửa đất ô 
nhiễm kết hợp công nghệ đốt 
Shimizu

khí thải và nước thải của 
quá trình xử lý đất ô nhiễm 
được sử dụng tuần hoàn nên 
ảnh hưởng rất ít đến môi 
trường. khí thải luôn được 
kiểm soát, đặc biệt khi sử dụng 
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công nghệ đốt.Thời gian và nhiệt độ đốt luôn 
được bảo đảm đúng yêu cầu. ở nhật bản, với 
công nghệ có công suất xử lý đất ô nhiễm trên 
4.000 kg/giờ thì tiêu chuẩn khí thải phải dưới 
100 pg-tEq/nm3. Càng giảm khối lượng đất 
ô nhiễm phải xử lý bằng công nghệ đốt, càng 
giảm tác động đến môi trường.

4. Dự kiến xử lý đất nhiễm dioxin  
ở sân bay biên hòa

để lựa chọn và điều chỉnh các công đoạn 
của công nghệ phù hợp, bảo đảm xử lý triệt để 
dioxin ở sân bay biên Hòa với chi phí hiệu quả 
nhất, chúng tôi đã lấy mẫu đất tại khu vực ô 
nhiễm dioxin z9 để thử nghiệm tại nhật bản. 
khoảng tháng 3/2016, chúng tôi sẽ có kết quả 
thử nghiệm. Thử nghiệm xử lý được phân 

thành 2 giai đoạn: giai đoạn 
1 xác định sự phân bổ của các 
cỡ hạt và sự phân bổ nồng độ ở 
mỗi cỡ hạt; giai đoạn 2 xác định 
khả năng áp dụng của mỗi công 
đoạn bằng máy thí nghiệm nhỏ 
(lọc xoáy, tuyển nổi). tất nhiên, 
chúng tôi đã lưu ý tới các mẫu 
đất có đặc điểm khác nhau và 
mức độ ô nhiễm khác nhau 
khi thí nghiệm. nếu thấy cần, 
chúng tôi sẽ thử nghiệm thêm.

về công nghệ đốt xử lý 
đất ô nhiễm dioxin, Công ty 
shimizu đã có kinh nghiệm xử 
lý đất nhiễm dioxin có nồng độ 

lớn hơn 250.000 pg-tEq/g đất 
bằng nhiều thiết bị xử lý đốt. 
trong quá trình đốt, chúng tôi 
đã lưu ý tới việc ngăn chặn tái 
tổng hợp dioxin.

với công nghệ tẩy rửa kết 
hợp với công nghệ đốt, công 
nghệ shimizu bảo đảm xử lý 
triệt để dioxin ở nồng độ cao 
hay rất cao, giảm tới mức thấp 
nhất khối lượng đất ô nhiễm 
dioxin phải xử lý bằng công 
nghệ đốt, ít có tác động đến 
môi trường và chi phí ở mức 
thấp nhất so với các loại công 
nghệ khácn
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 O EPA Hoa Kỳ; Hướng dẫn về hấp thu nhiệt, EPA-542-F-12-020, trang 1-2, 2012.
 O EPA Hoa Kỳ; Hướng dẫn xử lý nhiệt tại chỗ, EPA-542-F-12-013, trang 1-2, 2012.

KON TUM Xây DỰNG NHÀ MÁy Xử Lý, TÁI CHế RÁC THẢI ĐầU TIêN

ngày 18/12/2015, tại tP. 
kon tum, ubnd tỉnh 

kon tum phối hợp với Công ty 
tnHH song nguyên tổ chức 
khởi công xây dựng nhà máy 
xử lý và tái chế rác thải đầu 
tiên trên địa bàn tỉnh, với tổng 
kinh phí đầu tư khoảng 1.439 tỷ 
đồng.

nhà máy xử lý và tái chế 
rác thải tỉnh kon tum sau khi 
hoàn thành sẽ là nơi xử lý toàn 

bộ lượng chất thải rắn sinh 
hoạt hàng ngày và chất thải rắn 
không nguy hại thuộc các khu 
công nghiệp, cơ sở y tế trên địa 
bàn tP. kon tum. Chất thải 
hữu cơ sau khi xử lý sẽ sử dụng 
để tái chế, làm phân vi sinh.

về lâu dài, nhà máy sẽ mở 
rộng quy mô công suất để xử lý 
thêm chất thải rắn ở khu vực thị 
trấn sa Thầy (huyện sa Thầy), 
thị trấn đắc Hà, thị trấn mới 

khu vực đắc Hring (huyện đắc 
Hà), thị trấn mới khu vực đắc 
ruồng - tân Lập (huyện kon 
rẫy).

dự án được xây dựng trên 
diện tích 16,13 ha, với quy mô 
công suất xử lý 200 tấn rác thải 
sinh hoạt/ngày đêm. quá trình 
xây dựng được chia làm 2 giai 
đoạn, dự kiến đến năm 2018 sẽ 
hoàn thành và bắt đầu đưa vào 
sử dụng.  C. LoAn



33Số 12/2015

môi trường & doanH ngHiệP 

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng -  
sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi trường 

Công ty tnHH mtv nhôm Lâm đồng 
thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - 
khoáng sản việt nam (vinacomin) 

được thành lập năm 2010, hoạt động chủ yếu 
trong lĩnh vực khai thác quặng bô xít, đá, 
cát, sỏi, đất sét; sản xuất điện, kim loại màu, 
kim loại quý, mô tơ, máy phát, biến thế điện, 
thiết bị phân phối và điều khiển điện, động 
cơ, tua bin, thiết bị sử dụng năng lượng chiết 
lưu, máy luyện kim, máy khai thác mỏ và xây 
dựng; đúc kim loại màu; Luyệt bột kim loại; 
gia công cơ khí; khai thác, cung cấp nước, 
xử lý thoát nước và nước thải; tái chế phế 
liệu kim loại…

trong 5 năm qua, Công ty nhôm Lâm 
đồng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, 
từ việc xây dựng bộ máy, tuyển dụng, sắp xếp, 
bố trí lao động; Chuyển giao công nghệ, tổ 
chức vận hành không tải, có tải các nhà máy; 
Thực hiện thi công các công trình ngoài hàng 
rào… đến việc tiếp nhận, vận hành các nhà 
máy sản xuất thương mại. bên cạnh đó, lực 
lượng cán bộ, công nhân viên của Công ty 

không ngừng lớn mạnh cả về 
số lượng và chất lượng với 
hơn 1,7 nghìn lao động, trong 
đó có hơn 1,5 nghìn lao động 
trực tiếp. đặc biệt, từ ngày 
1/10/2013, Công ty được tập 
đoàn vinacomin giao tiếp 
quản, vận hành thương mại 
toàn bộ tổ hợp bô xít - nhôm 
Lâm đồng. Thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh trong 
điều kiện lần đầu tiên tổ chức 
quản lý, vận hành một dây 
chuyền công nghê mới, vì vậy, 
song song với việc duy trì sản 
xuất, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, 
công nhân kỹ thuật của Công 
ty đã đồng tâm vượt qua mọi 
khó khăn, từng bước tiếp cận 
công nghệ, hoàn thiện dây 
chuyền sản xuất. Cùng với 
đó, Công ty đã từng bước 
sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ 
máy hoạt động; xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống quản lý 
chất lượng, định mức chi phí, 
áp dụng chính sách đãi ngộ 
đối với lao động có tay nghề 
giỏi… nhờ đó, sau 2 năm 
chính thức bước vào sản xuất 
thương mại, Công ty đã cơ 
bản làm chủ công nghệ sản 
xuất, tạo ra sản phẩm alumin 
đảm bảo chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu thị trường trong 
và ngoài nước, chứng minh 
công nghiệp alumin sẽ là một 
trong những ngành sản xuất 
kinh tế mũi nhọn của tập 
đoàn vinacomin trong tương 
lai. Chỉ tính riêng năm 2014, 
Công ty đã sản xuất được 480 
nghìn tấn alumin sau nung, 
730 tấn hydrat và 9 tháng đầu 
năm 2015 sản xuất được 540 
nghìn tấn alumin, 839 tấn 
hydrat (đạt 100% kế hoạch đề 
ra), chủ yếu xuất khẩu sang 

 V Toàn cảnh Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng 
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các nước singapo, nhật bản, Hàn 
quốc, trung quốc với giá bình quân 
khoảng 326,5 usd/tấn/năm. tuy 
mới ở giai đoạn đầu triển khai, dự 
án đã đóng góp ngân sách trên 311 tỷ 
đồng, riêng năm 2014, Công ty nộp 
ngân sách trên 211 tỷ đồng (vượt kế 
hoạch 29,5%), góp phần đáng kể cho 
việc cân đối xuất, nhập khẩu không 
chỉ đối với tập đoàn vinacomin mà 
cả nền kinh tế quốc dân. Thành công 
này không những đã rút ngắn 50% 
thời gian dự kiến lỗ, mà còn khẳng 
định chủ trương đúng đắn của đảng, 
Chính phủ về phát triển ngành công 
nghiệp khai thác, chế biến alumin 
- nhôm trên vùng đất tây nguyên 
giàu tiềm năng.

về công tác bvmt, Công ty thực 
hiện nghiêm túc các công trình, 
biện pháp bvmt theo quy định của 
pháp luật. nhiều sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, giải pháp sáng tạo được 
ứng dụng đạt hiệu quả cao, trong 
đó có việc thực hiện các giải pháp 
tích cực về giám sát môi trường; xây 
dựng và triển khai các biện pháp 
chủ động phòng ngừa, ứng cứu sự 
cố môi trường; Lắp đặt hệ thống tự 
kiểm soát, điều chỉnh độ pH kiểm 
soát nước từ nhà máy ra môi trường; 
tuân thủ nghiêm ngặt đề án cải tạo, 
phục hồi môi trường đã được phê 
duyệt; kiểm soát tốt môi trường 
không khí, nước thải công nghiệp, 
tiếng ồn. toàn bộ lượng bùn thải 
quặng đuôi phát sinh trong quá trình 
tuyển rửa quặng được dẫn ra khu bể 
lắng bùn và lượng bùn đỏ trong quá 
trình sản xuất alumina được dẫn ra 
các hồ chứa khác được thiết kế đặc 
biệt ở gần khu vực nhà máy theo 
hệ thống đường ống. đối với chất 
thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, 
Công ty ký hợp đồng với các công ty 
dịch vụ trên địa bàn tỉnh thu gom, 
xử lý theo quy định. để xử lý bụi 
trong khai thác tuyển quặng, công 
ty sử dụng 3 xe tưới nước chuyên 
dụng, thực hiện tưới nước khi có bụi 
tại các tuyến đường đổ thải và vận 
chuyển quặng nguyên khai, đồng 
thời sử dụng hệ thống dập bụi vào 

các thời điểm mùa khô hoặc 
khi có bụi. ngoài ra, Công ty 
luôn thực hiện nghiêm túc 
công tác hoàn thổ trong quá 
trình khai thác, hoàn nguyên 
sau khi kết thúc khai thác. 
trên diện tích đất hoàn thổ 
sau khai thác rộng 18,25 ha, 
hàng nghìn cây keo lá chàm 
cao khoảng 50 cm đến quá 
đầu người phủ kín vùng đất 
đỏ.

xung quanh vấn đề hồ 
chứa bùn đỏ, ông nguyễn 
quang Thuyết - Phó tổng 
giám đốc Công ty khẳng 
định, các hồ chứa bùn đỏ 
bảo đảm an toàn tuyệt đối, 
ngoài hệ thống đo kiểm của 
Công ty thực hiện quan trắc 
môi trường định kỳ 4 lần/
năm còn có hệ thống quan 
trắc độc lập của sở tn&mt 
tỉnh Lâm đồng, biến động 
liên quan đến hồ bùn đỏ 
đều được báo cáo tự động 
bằng máy móc hiện đại. sau 
khi có ý kiến phản ánh của 
người dân, Công ty đã tổ 
chức xem xét lại toàn bộ các 
công đoạn sản xuất, các yếu 
tố môi trường và xả thải của 
nhà máy alumin, kết quả cho 
thấy, nước trong lòng hồ thải 
bùn đỏ có độ pH không vượt 
quá tiêu chuẩn cho phép và 

không ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh; khí bốc 
hơi tại hồ bùn đỏ không gây 
độc hại ảnh hưởng đến môi 
trường; mùi hắc trong không 
khí chỉ có thể cảm nhận tại 
đê chắn của hồ bùn đỏ, ngay 
tại các vị trí xả thải. ngoài 
ra, các kết quả đo chất lượng 
nước tại các điểm xả của 
nhà máy do cơ quan quản lý 
môi trường kiểm tra định kỳ 
và đột xuất đều cho kết quả 
chất lượng nguồn nước thải 
đạt các tiêu chuẩn qCvn 
40:2011/btnmt.

trên cơ sở những kết quả 
đã đạt được, trong thời gian 
tới, Công ty sẽ không ngừng 
đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động, trong 
đó tập trung nâng cao năng 
lực lãnh đạo cũng như chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công 
nhân viên; nâng cao năng 
suất, hiệu quả quản lý của 
cơ quan điều hành; tiếp tục 
đổi mới phương thức hoạt 
động, nâng cao chất lượng 
hoạt động của các đoàn thể 
và huy động sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính 
trị, cùng hướng tới mục tiêu 
vì sự nghiệp phát triển bền 
vững Công ty.
 giA Linh

 V Khu bể lắng tại Nhà máy tuyển quặng bô xít Tân Rai
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QUẢn lý rừng Cộng đồng HiệU QUẢ: 

Bài học từ các nghiên cứu lý thuyết  
và thực tiễn

ngô tùng đứC, trần nAM thắng
Bộ NN&PTNT

Hiện nay, quản trị rừng hiệu quả đang là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng 
không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Làm thế nào để thu hút sự tham gia của người dân 
để vừa đảm bảo giữ vững vốn tài nguyên rừng, vừa tăng cường và phát triển sinh kế cho người 
dân địa phương khi một diện tích khá lớn rừng, đất rừng đã được giao cho người dân và cộng 
đồng địa phương quản lý? Bài viết kết hợp việc tổng quan các bài học từ nghiên cứu lý thuyết 
và thực tiễn về quản lý rừng cộng đồng (QLRCĐ) để xác định được các vấn đề cần thiết phải đạt 
được trong và sau tiến trình giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý. 

quẢn Lý rừng Cộng đồng

qLrCđ là một trong những mô hình của 
lâm nghiệp xã hội hay lâm nghiệp cộng đồng, 
đã và đang được chú trọng trong Chiến lược 
phát triển lâm nghiệp của nhiều quốc gia 
trên thế giới. với mô hình này, người dân địa 
phương có trách nhiệm trực tiếp trong quản 
lý, bảo vệ rừng và nhận được lợi ích cụ thể từ 
những đóng góp đó.

tại châu á, tính đến năm 2007, khoảng 
18% tổng diện tích rừng đang được quản 
lý bởi người dân và cộng đồng địa phương. 
do sự tin tưởng vào khả năng cải thiện cuộc 
sống và sinh kế cho khoảng 450 triệu người 
sinh sống trong và gần rừng nên mô hình 
qLrCđ đã thu hút được sự quan tâm của 
người dân. tại việt nam, Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp chuyển từ quản lý tập trung 
của nhà nước sang xã hội hóa lâm nghiệp đã 
được định hình và từng bước thực hiện từ 
những năm 1990. đặc biệt, vào những năm 
đầu thế kỷ xxi, cùng với sự phát triển khung 
thể chế về qLrCđ và những chính sách liên 
quan, mô hình qLrCđ đã trở thành mô hình 
chính thống trong quản lý tài nguyên rừng, 
hướng đến quản lý bền vững tài nguyên rừng 
quốc gia và góp phần nâng cao sinh kế cho 
người dân địa phương. tuy nhiên, trong khi 
các chính sách, thể chế, cách tiếp cận để phát 
triển mô hình này đang được phát triển và 
cải tiến thì các khía cạnh thực tiễn cụ thể của 
việc thực hiện chính sách, việc kiểm chứng 
kết quả thực hiện cần được tiếp tục nghiên 
cứu và đánh giá.

quản lý rừng cộng đồng 
- mô hình đã và đang được 
quan tâm

quAn điểM qLrCđ 
hiệu quẢ

mô hình qLrCđ là một 
dạng của quản lý tài nguyên 
dùng chung, việc quản lý và 
nghiên cứu thể chế quản lý 
hiệu quả rất phức tạp, được 
nhiều nhà nghiên cứu, nhà 
hoạch định chính sách quan 
tâm. sự phức tạp bởi tính đa 
mục đích của tài nguyên và 
dịch vụ từ rừng, khó khăn 
trong việc xác định giá trị 
của các dịch vụ sinh thái, 
liên quan đến sự tham gia 
của nhiều người cũng như 
các bên liên quan. do đó, 
những quyết định chiến lược 
về quản lý bền vững mô hình 
này cần thiết phải xem xét tất 
cả các quan điểm, mục tiêu 
và viễn cảnh của các bên liên 
quan. 

trên góc độ là mô hình 
quản lý tài nguyên dùng 
chung, các nguyên lý xoay 
quanh vấn đề làm thế nào 
để đạt được sự quản trị tốt, 
quyền hưởng dụng rõ ràng 
và thiết thực, chia sẻ lợi 

ích công bằng đã được cân 
nhắc, đề cập bởi nhiều nhà 
nghiên cứu. Các nghiên cứu 
của ostrom (1990), mckean 
(1992), ostrom và cộng sự 
(1994) đã đề cập, phân tích 
từ việc cần phải có sự rõ ràng 
về ranh giới vật thể cũng như 
pháp lý đến việc xây dựng 
quy chế quản lý và hợp tác 
hướng đến sự phù hợp, tạo 
điều kiện cho người sử dụng 
tài nguyên; vấn đề giám sát, 
giải quyết các xung đột cũng 
như cơ chế phân cấp trong 
quản lý tài nguyên... 

khi đề cập đến tầm quan 
trọng về quyền, cơ hội tham 
gia và chia sẻ lợi ích trong 
mô hình quản lý tài nguyên 
dùng chung nói chung và 
qLrCđ nói riêng, nhiều 
nguyên lý quan trọng cũng 
đã được phát hiện. krishna 
và Lovell (1985) nhận định 
rằng, sự tham gia là chìa 
khóa của các chương trình, 
thành công đến khi và chỉ 
khi cơ chế hưởng lợi của sự 
tham gia được xem xét thỏa 
đáng cho từng chương trình 
hay dự án cụ thể. trong đó, 
cơ hội tham gia và hưởng lợi 
của người dân địa phương 



36 Số 12/2015

PHát triển bền vững

ở mô hình qLrCđ phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố, nó được xem như một hàm số phụ 
thuộc vào mục tiêu, đối tượng của chương 
trình, đặc điểm tài nguyên, sự khác nhau về 
quyền lực, tiến trình và cấu trúc quản trị, cơ 
hội tiếp cận lợi ích. 

bài học thực tiễn về quản lý và quản trị 
rừng cộng đồng có hiệu quả:

quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng 
nói chung và mô hình qLrCđ nói riêng đã 
và đang được định hướng áp dụng bởi nhiều 
nước trên thế giới với những đặc trưng khác 
nhau. do đó, việc nghiên cứu, so sánh, đánh 
giá thành công hay thất bại phải dựa trên 
các điều kiện đặc trưng cụ thể của từng địa 
phương. 

kết quả phân tích của roberts và gautam 
(2003) khi nghiên cứu về những kinh nghiệm 
trong qLrCđ của nhiều nước trên các châu 
lục khác nhau (mỹ, Canađa, scotland, nepal, 
ấn độ, ý) đã chỉ ra rằng, sự thành công của 
lâm nghiệp cộng đồng phụ thuộc vào việc có 
hay không: rừng cộng đồng mang lại những 
giá trị cho cộng đồng; Hướng đến mục tiêu 
của cộng đồng; mang lại lợi ích cho cộng 
đồng. trong đó, cải cách hợp pháp, nhận 
thức, quan niệm của cộng đồng, công bằng, 
minh bạch và giải trình là những vấn đề cốt 
lõi cần được quan tâm. 

ở việt nam, thực tiễn 
cũng cho thấy, do tính đa 
dạng của các cộng đồng nên 
không thể có một mô hình 
lâm nghiệp cộng đồng chung 
mà cần có loại hình lâm 
nghiệp cộng đồng khác nhau, 
phù hợp với từng điều kiện 
cụ thể. Theo những tổng kết 
và đánh giá của nguyễn bá 
ngãi (2009), mặc dù các loại 
hình rừng cộng đồng hình 
thành từ các nguồn gốc khác 
nhau nhưng đều được 3 chủ 
thể chính quản lý là cộng 
đồng dân cư thôn, dòng tộc 
và nhóm hộ hoặc nhóm sở 
thích. trong đó hình thức 
cộng đồng dân cư thôn và 
dòng tộc thường ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, còn hình thức 
nhóm hộ hoặc nhóm sơ thích 
thường ở những vùng có sản 
xuất và thị trường phát triển, 
trình độ sản xuất của nông hộ 
cao và khả năng đầu tư lớn. 
Chính điều này đã tạo nên 2 
xu hướng trong qLrCđ, đó 

là đáp ứng nhu cầu sinh kế và 
sản xuất hàng hóa. 

đứng về góc độ vĩ mô, 
qLrCđ ở việt nam đã và 
đang gặp phải những trở ngại 
nhất định, làm hạn chế sự 
phát triển và tính hiệu quả 
trong thực tiễn. Cụ thể: 

Thứ nhất là địa vị pháp lý 
của cộng đồng dân cư thôn 
chưa rõ ràng, chưa được thừa 
nhận theo những tiêu chí 
được đề cập trong bộ Luật 
dân sự năm 2005. 

Thứ hai, những điểm 
thiếu trong cơ chế chính sách. 
mặc dù khung pháp lý về 
thực thi mô hình qLrCđ đã 
được thể chế hóa, tuy nhiên 
những chính sách liên quan 
đến quyền hưởng lợi, nhất là 
hưởng lợi từ sản phẩm gỗ và 
khai thác gỗ thương mại vẫn 
còn thiếu sót. Thêm vào đó, 
những thủ tục hành chính 
và tiêu chuẩn kỹ thuật phức 
tạp, làm hạn chế sự tham gia 
của cộng đồng trong quản lý 
rừng. 

 V Tiến hành giao quyền quản lý bảo vệ rừng cho người dân
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Thứ ba, những vấn đề liên quan đến quy 
phạm kỹ thuật lâm sinh và kế hoạch qLrCđ. 
những kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng 
cộng đồng có sự khác biệt với kỹ thuật lâm 
sinh truyền thống, thể hiện ở việc quy mô, 
cường độ khai thác nhỏ, luân kỳ kinh doanh 
ngắn. Các quy định về đường kính khai thác 
chỉ phù hợp với kinh doanh gỗ, chưa đề cập 
đến các nhu cầu đa dạng sản phẩm từ rừng 
của cộng đồng và việc hướng dẫn thiên về kỹ 
thuật, chưa đề cập đến việc kết hợp kiến thức 
bản địa, tiêu chuẩn xác định đối tượng khai 
thác rừng cao… đặc biệt là kế hoạch qLrCđ 
chưa được thừa nhận và thể chế hóa như một 
phương án kinh doanh rừng hay phương án 
điều chế rừng cộng đồng. 

từ những hạn chế đã đề cập, nguyễn bá 
ngãi đề xuất một số giải pháp góp phần thúc 
đẩy qLrCđ hiệu quả như: nên phân nhóm 
cộng đồng để lựa chọn loại hình áp dụng phù 
hợp; Cấp quyết định giao rừng được ký bởi 
ubnd huyện, tạo điều kiện pháp lý cho cộng 
đồng; nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ, tạo điều 
kiện làm việc cho cộng đồng trên các diện 
tích rừng non, rừng phục hồi và rừng nghèo 
kiệt và trong hoạt động quản lý rừng. 

bên cạnh những điểm thành công và hạn 
chế ở tầm vĩ mô liên quan đến chính sách 
và thể chế, việc thực hiện và thích ứng chính 
sách trong thực tiễn qLrCđ cũng đã được 
thể hiện, nhiều mô hình về qLrCđ thành 
công đã xuất hiện với diện mạo và đặc thù 
khác nhau. những yếu tố quyết định đến sự 
thành công được thể hiện cụ thể thông qua 
một số trường hợp áp dụng cũng như kinh 
nghiệm xây dựng và triển khai dự án cụ thể.

trong báo cáo của nguyễn quang tân 
và cộng sự (2009) liên quan đến địa vị pháp 
lý của cộng đồng, vấn đề giảm nghèo và 
những hỗ trợ cần thiết cho qLrCđ đã nêu 
bật được một số nội dung như: giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất là rất quan trọng khi 
có mâu thuẫn phát sinh và người dân được 
bảo vệ quyền của họ; những hỗ trợ về thể 
chế, pháp lý, kỹ thuật, tài chính là rất cần 
thiết, trong đó, việc hỗ trợ hướng đến nâng 
cao năng lực là quan trọng nhất, những hỗ 
trợ bên ngoài đóng vai trò huy động nội lực 
trong cộng đồng và hỗ trợ sử dụng hiệu quả 
nội lực để qLrCđ.

báo cáo của bảo Huy (2009) khi nghiên 
cứu về xây dựng cơ chế hưởng lợi cho các mô 
hình qLrCđ ở tây nguyên khẳng định, việc 

xây dựng và áp dụng cơ chế 
hưởng lợi dựa trên phương 
thức mô hình rừng ổn định 
đã mang lại hiệu quả thu nhập 
cho người nghèo nhận rừng. 
Cơ chế hưởng lợi này vừa đảm 
bảo cơ sở khoa học trong xác 
định quyền hưởng lợi công 
bằng, xác định lượng tăng 
trưởng đơn giản cũng như 
việc ứng dụng là phù hợp. để 
đảm bảo ổn định thu nhập từ 
rừng qua khai thác gỗ, bình 
quân diện tích rừng được giao 
cho cộng đồng nên là 10 ha/
hộ, với cường độ khai thác là 
5% và luân kỳ là 10 năm.

mô hình đồng quản lý 
rừng ngặp mặn ở xã vĩnh 
Hải, huyện vĩnh Châu, tỉnh 
sóc trăng cũng là mô hình 
thành công khi trao quyền tự 
chủ quản lý tài nguyên cho 
cộng đồng. qua phân tích của 
Lý Hòa khương (2010), bên 
cạnh những nguyên lý cơ bản 
khi xây dựng thể chế quản lý 
tài nguyên dùng chung, việc 
áp dụng quy hoạch phân khu 
sử dụng tài nguyên, sử dụng 
thẻ khi tiếp cận và khai thác 
tài nguyên để kiểm soát, 
giới hạn việc khai thác quá 
mức hoặc bất hợp pháp của 
cộng đồng. trong phương án 
quy hoạch, những quy định 
về chủng loại, số lượng và 
thời điểm được khai thác tài 
nguyên được đề cập chi tiết 
và được sự thống nhất của 
toàn cộng đồng. 

mô hình qLrCđ của 
người Thái tại bản nhộp đã 
thể hiện tính sự hiệu quả trong 
việc hạn chế khai thác gỗ trái 
phép, khai thác củi bừa bãi, 
đốt nương làm rẫy... Theo báo 
cáo phân tích của đào Hữu 
bính và cộng sự (2010), việc 
phân công trách nhiệm cho 1 
nhóm nhỏ, phối hợp với các tổ 
chức đoàn thể, giáo dục ý thức 
bảo vệ rừng cho cộng đồng 

là yếu tố mang đến sự thành 
công cho mô hình. báo cáo và 
phân tích của tác giả ngô trí 
dũng và bùi Phước Chương 
(2010) cũng cho thấy, trong 
quá trình thực hiện các dự án 
liên quan đến cộng đồng tham 
gia quản lý tài nguyên rừng, 
việc quan tâm đến giải pháp 
sinh kế, xây dựng, nâng cấp 
năng lực tổ chức, thể chế cộng 
đồng, cung cấp thông tin chi 
tiết về tài nguyên rừng, nâng 
cao ý thức của cộng đồng về 
giá trị tài nguyên là những vấn 
đề then chốt để đạt được hiệu 
quả trong thực hiện mô hình 
qLrCđ. 

Kết Luận
mặc dù đều dựa trên nền 

tảng khung pháp lý và chính 
sách chung của quản lý rừng 
cộng đồng, nhưng do tính 
đặc thù của các mô hình thử 
nghiệm, sự vận dụng khác 
nhau cho các đối tượng khác 
nhau đã tạo nên sự đa dạng về 
bức tranh trong việc xây dựng 
chiến lược và lập kế hoạch 
qLrCđ. tiến trình thực 
hiện, kết quả đạt được cũng 
như những thuận lợi và khó 
khăn của thực tiễn hoạt động 
đã thể hiện rất đa dạng và 
phong phú trên các phương 
diện nhận thức, hệ thống tổ 
chức, quản lý, bảo vệ rừng, 
tác động sinh kế cộng đồng… 
mặc dù rất khó để xác định 
nhân tố nào quan trọng nhất 
cho từng trường hợp, nhưng 
một vài nhân tố nổi bật khi 
tất cả các trường hợp được 
tổng hợp, xem xét, tập trung 
chủ yếu trên các phương diện: 
Hành lang pháp lý và quyền 
hưởng dụng; xây dựng thể 
chế quản trị nội bộ; quyền và 
cơ hội tham gia; Hiểu biết tài 
nguyên và chi phí của cộng 
đồng; những hỗ trợ cần thiết 
từ các cơ quan chức năngn
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Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học 
Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

khu bảo tồn thiên nhiên (kbttn) 
nam nung, tỉnh đắc nông, có diện 
tích 20.156 ha, trong đó phân khu 

bảo vệ nghiêm ngặt 6.156 ha, phân khu phục 
hồi sinh thái4.693 ha và vùng đệm 9.037 ha. 
kbttn nam nung có giá trị lớn về cảnh 
quan môi trường, phong phú về hệ sinh thái 
tự nhiên và các loài đặc hữu, tạo nên tiềm 
năng sinh học đặc sắc, có ý nghĩa đối với 
quốc gia trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

nguy Cơ Suy giẢM  
hệ Sinh thái tự nhiên

Theo báo cáo điều tra đa dạng sinh học 
(đdsH) của Chi cục kiểm lâm tỉnh đắc 
nông, kbttn nam nung có hệ sinh thái 
phong phú, đa dạng với nhiều loài động, thực 
vật quý hiếm. về hệ thực vật, kbttn có tổng 
số 881 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 
541 chi của 175 họ thực vật. Các loài thực vật 
phân bố trong 4 kiểu rừng chính: kiểu rừng 
kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp 
phân bố ở độ cao dưới 1800m với các họ điển 
hình như long não, kim giao, đỗ quyên hải 
nam, đỗ quyên hoa đỏ, sơn trâm, việt quất, 
rán mật, tô hạp, mỡ, giổi lá bạc, giổi găng, 
giổi bà...; kiểu rừng hỗn hợp cây lá rộng, lá 
kim ẩm á nhiệt đới núi thấp phân bố ở đai 
cao 1.000-1.300m, với các loài cây thông 
nàng, kim giao thông tre, kháo, rè vàng…; 
kiểu rừng kín thường xanh nhiệt đới phân 
bố ở độ cao 800-1000m, với các loài thực vật 
ưu thế như: sao đen, dầu rá và một số loài 
thuộc họ dẻ như sồi hồng, dẻ cau quả bẹt, dẻ 
cau, dẻ gai, chẹo tía, vối thuốc, xoan đào, chè 
rừng, việt quất, rán mật…; kiểu rừng nhiệt 
đới hơi khô nửa rụng lá mùa khô phân bố 
dưới 800m với các loài thực vật ưu thế thuộc 
họ dầu như dầu nước, dầu cát, vên vên, sến 
mủ, kiền kiền, lim xanh, lim xẹt, gụ mật, gõ 
đỏ, cẩm lai, dáng hương, chò xanh, gội, lát 
hoa, xoan, bứa, ráy dại, củ nưa, đây dất, thiên 
niên kiện và các loài lan. Hiện kbt tn nam 
nung có 75 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng có 
tên trong sách đỏ việt nam và sách đỏ thế 
giới như cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, sao đen, dầu 
mít, sến mủ, sao lá cong, dầu nước…

bện cạnh sự đa dạng về 
thực vật, khu hệ động vật ở 
đây khá phong phú về thành 
phần loài và có mật độ cao. 
Theo thống kê kbttn có 58 
loài thú, trong đó, chuột có 
số lượng loài nhiều nhất (8 
loài, chiếm 10,96% tổng số 
loài ghi nhận được), tiếp đến 
là sóc cây có 7 loài, chiếm 
9,59% tổng số loài ghi nhận 
được. Có 5 họ chỉ có duy 
nhất 1 loài, chiếm 1,37% đó 
là dơi quả, tê tê, lợn, cheo 
cheo, voi. 

ngoài hệ thú, kbttn 
nam nung có 33 loài bò sát, 
trong đó có 14 loài bò sát 
quý hiếm cần được bảo vệ 
như trăn gấm, trăn đất, hổ 
mang chúa, kỳ đà nước. đối 

với loài bò sát, họ rắn nước 
có số lượng loài nhiều nhất 
(9 loài, chiếm 25,71% tổng 
số loài bò sát ghi nhận được) 
và tiếp đến là họ rắn lục (6 
loài, chiếm 17,14%) và 3 họ 
chỉ có duy nhất 1 loài, chiếm 
2,86% đều thuộc bộ rùa đó 
là họ rùa đầu to, ba ba , rùa 
núi…ngoài ra, kbttn còn 
có 16 loài ếch, nhái thuộc 7 
họ, trong đó, họ ếch cây có số 
loài nhiều nhất 5 loài, chiếm 
31,25%, họ ếch giun (chỉ có 
duy nhất 1 loài chiếm 6,25% 
tổng số loài ếch, nhái).

đặc biệt, kbttn nam 
nung có127 loài chim, thuộc 
37 họ và 14 bộ, trong đó 7 
loài chim quý hiếm cần được 
bảo vệ như gà tiền mặt đỏ, gà 

Cu li nhỏ

Mèo rừng

Sóc đen Sóc bay trâu

Vượn đen má vàng

Khỉ đuôi lợn

 V Các loài thú quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của KBTTN 
Nam Nung
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lôi hông tía, gà lôi trắng, dù dì phương 
đông, hồng hoàng, bói cá lớn, khướu 
đầu xám.trong số các họ ghi nhận được, 
họ khướu có số lượng loài nhiều nhất 
(11 loài, chiếm 6,36% tổng số loài ghi 
nhận được) và tiếp đến là họ phường 
chèo, sáo có 8 loài (chiếm 4,62% tổng 
số loài), có 8 họ chỉ có duy nhất 1 loài 
(chiếm 0,58%) đó là họ cú lợn, đầu rìu, 
cun cút, trèo cây, sẻ đồng, chim di, vành 
khuyên.

Theo thống kê kbttn hiện có 24 
loài thú có tên trong sách đỏ, đang có 
nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo 
tồn nguồn gen như voi, bò tót, hổ, báo 
gấm, gấu ngựa, gấu chó, chà vá chân 
đen, vượn đen, cầy mực, bò tót, gấu 
ngựa, mang lớn, bò rừng...Hai mối đe 
dọa chính đối với khu hệ thú, bò sát và 
các loài chim ở kbttn nam nung đó là 
săn bắt và phá hủy sinh cảnh của người 
dân địa phương để khai thác gỗ hoặc 
trồng cao su, cà phê, chăn thả gia súc.
đối tượng săn bắt chủ yếu là người dân 
địa phương sống xung quanh khu bảo 
tồn.đây là những nguyên nhân dẫn tới 
sự suy giảm về số lượng và chất lượng 
quần thể các loài. ngoài ra, các loài thú, 
bò sát, chim săn bắt được có thể dùng 
để làm thực phẩm cho gia đình, nấu cao 
hoặc bán ra ngoài thị trường đối với 
những loài có giá trị kinh tế cao hoặc 
dùng để nhồi mẫu phục vụ trưng bày.

kết quả điều tra của Chi cục kiểm 
lâm đắc nông cũng cho thấy, tình trạng 
khai thác bừa bãi của các dân tộc thiểu 
sốtrong vùng đệm của kbttn, đã làm 
giảm mạnh các loài gỗ rừng cả về trữ 
lượng, chất lượng. diện tích rừng tự 
nhiên quanh kbttn đã bị thu hẹp, các 
loài cây quý chỉ còn ở những nơi hiểm 
trở, cây tái sinh ít, cây rỗng ruột nhiều. 
nhiều loài cây tạp ưa sáng như: màng 
tang, ba soi, bùm bụp, bông bạc, hu đay, 
thôi chanh, chẹo, dâu da xoan, chè đuôi 
lươn mọc nhiều, làm thay đổi kết cấu tổ 
thành rừng. một số loài cây chỉ còn sót 
lại cây con như chò chai, sến mủ, cẩm 
lai, trắc, gõ đỏ... trong khi đó, tình trạng 
cháy rừng vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường sống, làm giảm tính 
đa dạng sinh học, phá vỡ cảnh quan môi 
trường rừng.

đề xuất CáC giẢi 
pháp bẢo tồn Và 
phát triển bền 
Vững

trong thời gian tới, để 
nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý và bảo vệ rừng 
nhằm phát triển rừng bền 
vững, ban quản lý kbttn 
nam nung đã đề ra một số 
giải pháp cần thực hiện như: 
kiện toàn hệ thống các trạm 
bảo vệ, các tổ tuần tra rừng 
để giải quyết nhiệm vụ bảo 
vệ và phục hồi tài nguyên 
thực vật rừng; đầu tư xây 
dựng hạ tầng và đặc biệt đầu 
tư cho công tác trồng rừng 
mới, bảo vệ phục hồi các hệ 
sinh thái rừng tự nhiên.

với các loài quý hiếm 
cần xây dựng chương trình 
điều tra giám sát cụ thể để 
đảm bảo cung cấp số liệu cập 
nhật cho công tác quản lý và 
bảo tồn loài, cần xây chương 
trình đánh giá hiện trạng 
buôn bán động vật hoang 
dã tại kbtnn. Hợp tác với 
các cơ quan ban ngành trong 
tỉnh, các cơ quan và tổ chức 
chuyên môn trong nước, các 
tổ chức quốc tế trong công 
tác nghiên cứu khoa học, 
quản lý bền vững hệ sinh 
thái rừng, phát triển cộng 
đồng vùng đệm.

tăng cường công tác 
tuần tra rừng, phân công các 
tổ túc trực trong rừng và truy 
quét nhằm ngăn chặn việc 
khai thác gỗ trái phép, ảnh 
hưởng đến sinh cảnh sống 
cũng như hạn chế việc người 
dân vào rừng bẫy bắn chim, 
thú.

nghiêm cấm các hoạt 
động săn bắn, buôn bán 
động vật hoang dã của người 
dân địa phương. đồng thời, 
hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ 
thuật, giúp người dân địa 
phương tham gia chăn nuôi 

các loài động vật hoang dã, 
nhằm nâng cao đời sống vật 
chất và giảm các tác động tới 
nguồn tài nguyên động vật 
hoang dã.

để giảm bớt việc thu hẹp 
và chia cắt sinh cảnh sống 
của các loài thú nên quy 
hoạch các tuyến đi lại trong 
kbttn. đặc biệt chú ý các 
khu vực đi lại sử dụng các 
phương tiện ô tô, xe máy…

tổ chức các buổi tập 
huấn cho cán bộ ban quản lý 
và lực lượng kiểm lâm về các 
kỹ năng nhận biết loài, đặc 
biệt các loài quý hiếm.tăng 
cường thêm lực lượng kiểm 
lâm, bảo vệ rừng cũng như 
các chính sách hỗ trợ nhằm 
giúp họ hoàn thành nhiệm 
vụ.

nâng cao nhận thức của 
người dân trong việc bảo vệ 
tài nguyên rừng nói chung 
thông qua các hoạt động giáo 
dục bảo tồn như chiếu phim, 
diễn kịch, họp dân. đặc 
biệt, tại các trường tiểu học, 
trung học ở khu vực cần có 
các chương trình nâng cao 
nhận thức về giá trị đa dạng 
sinh học và ý thức bảo tồn 
động vật hoang dã cho các 
em ngay khi còn đang ngồi 
trên ghế nhà trường thông 
qua các buổi ngoại khóa của 
các cán bộ bảo tồn phối hợp 
cùng nhà trường tổ chức và 
lồng ghép trong các môn 
học.

tuyên truyền đến hộ dân 
nhận khoán và cộng đồng 
dân cư những văn bản pháp 
quy về bảo vệ tài nguyên 
rừng, ngăn chặn các đối 
tượng có hành vi vi phạm 
lâm luật. tổ chức lồng ghép 
công tác bảo vệ rừng vào kế 
hoạch, chương trình và dự 
án phát triển có liên quan. 
 nhật Minh
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Bảo tồn và phát triển bền vững  
loài chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà
trần đình nghĩA Và CáC Cộng Sự
Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội

Chà vá chân nâu là loài linh chưởng ăn 
lá đặc hữu của đông dương, phân bố 
chủ yếu ở việt nam và Lào), được ghi 

nhận là loài nguy cấp (En) ở việt nam (sách 
đỏ việt nam) cũng như trên toàn cầu (iuCn) 
và được pháp luật việt nam bảo vệ (nhóm ib, 
nghị định số 32). quần thể chà vá chân nâu 
(CvCn) tại sơn trà được xem là quần thể lớn 
nhất hiện nay với khoảng 250 đến 300 cá thể. 
đồng thời đây cũng là quần thể bị cô lập, môi 
trường sống đang đứng trước nguy cơ ngày 
càng bị thu hẹp do sức ép dân số và các quy 
hoạch phát triển. do vậy, đánh giá sinh cảnh 
của bán đảo sơn trà theo cách tiếp cận của 
sinh học nhằm cung cấp những hiểu biết về 
hiện trạng thức ăn và sinh cảnh của CvCn. 
 

Sinh CẢnh Cư trú CủA CVCn 
tại Sơn trà

sơn trà có địa hình phân cắt khá phức 
tạp. dông núi chính chạy theo chiều dài 
bán đảo, kéo dài 15km từ tây sang đông 
với các đỉnh cao lần lượt là 347m, 620m, 
647m,696m, 444m, 384m; cao nhất là đỉnh 
696m. Các nhánh núi thứ cấp nối liền với 
đường dông chính chủ yếu theo hướng bắc 
- nam hoặc tây bắc - đông nam xen kẽ với 
các thung lũng suối khá dốc. Các thung lũng 
này được che chắn cả ba loại gió mùa xuất 
hiện ở bán đảo sơn trà, đó là gió mùa đông 
- bắc giá lạnh vào mùa mưa bão, gió Lào 
(tây-nam) khô nóng vào mùa hè và gió mùa 
đông nam, cấu trúc tầng tán rừng được bảo 
đảm và là sinh cảnh ổn định phù hợp cho 
sự cư trú của CvCn. sinh cảnh cư trú được 
CvCn ưa thích nhất là các khoảng rừng kín 
trên thung lũng, ven suối có các loài cây thân 
gỗ to, cành lớn và được bao phủ bởi tán lá 
dày và kín, đặc biệt là các loài cây thức ăn 
như đa quả xanh, đa vòng, chò đen, chò chai, 
sồi thorel… Cũng trên cơ sở đó đã xác định 
bốn vùng cư trú quan trọng của các quần thể 
CvCn trên bán đảo sơn trà

đánh giá Sinh 
CẢnh, tiềM năng 
thiên nhiên CủA 
bán đẢo Sơn trà 
Cho bẢo tồn Và 
phát triển bền 
Vững CVCn

Tiềm năng cung cấp thức 
ăn cho CVCN: tính đến tháng 
6/2013, số loài cây thức ăn 
đã được ghi nhận là 120 loài, 
thuộc 80 chi, 41 họ; chiếm 
12,18% số loài, 16,56% số chi, 
28,67% số họ của hệ thực vật 
sơn trà. ước tính số loài cây 
thức ăn có thể chiếm tới 15-
18% số loài của hệ thực vật. 
Các loài cây thức ăn được 
CvCn khai thác nhiều nhất là 
vạng trứng, đa quả xanh, thàn 
mát, đẻn năm lá, luồng tuống, 
dây gai cám…

Tiềm năng cung cấp các 
sinh cảnh cư trú cho CVCN: 

Các rủi ro từ thiên nhiên đối 
với CvCn ở sơn trà là giông 
bão, mưa, nắng nóng. Hệ 
thống dông núi chủ yếu trên 
bán đảo sơn trà chạy theo hai 
hướng gần như vuông góc với 
nhau là tây - đông và nam - 
bắc đều là các hướng cản chắn 
các loại gió mùa trên. Các 
thung lũng nhỏ và suối nước 
đều chạy theo hướng nam - 
bắc luôn được che chắn ba 
phía chống lại các gió mùa, 
là những nơi có thảm rừng 
tốt và kín hơn các nơi khác. 
vì vậy, sự đa dạng các vi sinh 
cảnh - vi địa hình ở sơn trà là 
tiềm năng to lớn để đảm bảo 
cung cấp sinh cảnh cư trú cho 
CvCn tại đây.

Không gian sống và sự liên 
thông giữa các sinh cảnh: bán 
đảo sơn trà là địa điểm đã và 
đang chịu áp lực lớn về xây 

 V Loài chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà
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dựng hạ tầng. sự chia cắt sinh cảnh làm giảm 
khả năng tiếp cận nguồn thức ăn do những con 
đường đã và đang được xây dựng, nhất là trong 
giai đoạn hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ 
của các hoạt động du lịch. để đánh giá tác động 
của các dự án phát triển này lên đời sống của 
CvCn tại sơn trà đã có những nghiên cứu về 
sự thích nghi của chúng với hoàn cảnh chia cắt 
sinh cảnh hiện nay. xuất phát điểm của vấn đề 
là ở chỗ sự chia cắt sinh cảnh ở sơn trà đã xảy 
ra và tồn tại gẩn nửa thế kỷ, từ khi hoàn thành 
xây dựng con đường đỉnh vào những năm 
1969-1971 của thế kỷ trước.

 tại các điểm CvCn thường qua đường đã 
ghi nhận hai phương thức di chuyển khi qua 
đường là đi hoặc chạy băng qua đường và nhảy 
từ tán cây bên này sang tán cây bên kia đường 
tùy thuộc vào mức độ thích nghi của từng đàn 
và những đe dọa tại thời điểm đó. sinh cảnh nơi 
CvCn qua đường có thảm thực vật áp sát hai 
mép đường, có nhiều cây thức ăn của chúng, 
nhất là các cây thức ăn có thân gỗ to như thàn 
mát, đa quả xanh, đa vòng, đặc biệt là các cây 
gỗ ưa sáng, lớn nhanh như hu đen, chân chim 
quảng trị, đẻn năm lá và các cây lùm bụi khác 
như luồng tuống, dây gai cám, chè dây. Chính 
các nguồn thức ăn này đã dẫn dụ chúng ra sát 
mép đường và liều mạng di chuyển qua để 
kiếm thức ăn. như vậy ảnh hưởng tiêu cực của 
chia cắt sinh cảnh vẫn đang hiện hữu, tuy nhiên 
mức độ của chúng đã giảm thiểu nhờ sự thích 
nghi có được của CvCn qua một thời gian dài 
sống chung với môi trường đó. từ đây cũng có 
thể sử dụng chính các loài cây thức ăn thân gỗ 

phân cành và tán đẹp, không 
ảnh hưởng đến sự lưu thông 
trên đường như đa bóng, đa 
quả xanh làm cầu tự nhiên 
nối liền các sinh cảnh hai bên 
đường cho CvCn. Cả hai loài 
trên đều là các loài cây thức 
ăn ưa thích đồng thời cũng là 
các loài cây phát triển rất tốt 
trên bán đảo sơn trà. Các rủi 
ro khác trong không gian sống 
cho CvCn và các loài động 
vật hoang dã khác tại bán đảo 
sơn trà đôi khi cũng có như 
cháy rừng, đặt bẫy (cả thú vật 
và chim). tuy nhiên với sự 
hoạt động đầy trách nhiệm 
của Hạt kiểm lâm liên quận 
sơn trà - ngũ Hành sơn, tâm 
huyết và sự chỉ đạo sát sao của 
Lãnh đạo thành phố đối với 
công tác bảo tồn thiên nhiên 
và bvmt nên bán đảo sơn 
trà vẫn là nơi sống an toàn 
của CvCn.

Kết Luận
tại bán đảo sơn trà đã ghi 

nhận 120 loài cây thức ăn của 
CvCn (thuộc 80 chi, 41 họ 
thực vật). Các họ nhiều loài 
cây thức ăn nhất gồm đậu, dâu 
tằm, dẻ, long não, thầu dầu, cỏ 
roi ngựa, na, bứa, sim. đối với 

nguồn thức ăn trên phạm vi 
bán đảo không có gì đáng lo 
ngại, tuy nhiên trong các sinh 
cảnh rừng kín thường xanh có 
thể thiếu thức ăn cho CvCn 
vào các thời điểm tháng 1-2 và 
sau giông bão. sự chia cắt sinh 
cảnh vẫn là nguy cơ thường 
trực, song quần thể CvCn 
tại sơn trà một phần đã thích 
nghi với sự di chuyển qua 
đường. Thuận theo sự thích 
nghi đó có thể trồng một số 
loài cây thức ăn có thân gỗ, 
phân cành và tán lá đẹp như 
đa bóng ở hai bên đường làm 
cầu xanh tự nhiên cho chúng.

Loài CvCn ở sơn trà 
là một quần thể lớn, lại bị cô 
lập, phụ thuộc hoàn toàn vào 
nguồn thức ăn tự nhiên tại 
chỗ nên trong công tác bảo 
tồn bên cạnh việc giám sát 
quần thể chúng cũng cần giám 
sát sinh cảnh và các cây thức 
ăn quan trọng để đảm bảo an 
toàn dinh dưỡng cho CvCn. 
như vậy, thức ăn và sinh cảnh 
là các yếu tố quan trọng phục 
vụ cho bảo tồn loài. vì vậy, cần 
có những nghiên cứu để góp 
phần làm rõ đặc thù công tác 
của các khu bảo tồn loài và 
sinh cảnhn

BÀ RịA - VũNG TÀU: TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
TẠI CÁC ĐIỂM DU LịCH

Hiện nay, tỉnh bà rịa - vũng 
tàu có khoảng trên 200 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch đang 
hoạt động, trong đó có 44 cơ sở 
kinh doanh ven biển, sát bờ biển.

tính đến cuối tháng 10/2015, 
đã có 24 cơ sở xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải. số cơ sở còn lại, 
nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể 
tự hoại rồi đấu nối chuyển vào hệ 
thống thoát nước chung của khu 
vực. một số cơ sở tái sử dụng nước 

thải để tưới cây hoặc tự thấm vào 
đất, không có cơ sở nào thải nước 
thải trực tiếp ra các bãi tắm ven 
biển. ngoài ra, các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch còn sử dụng 
hệ thống điện, máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời, hệ thống 
chiếu sáng bằng đèn compact tiết 
kiệm điện; đồng thời, tích cực 
tuyên truyền, vận động nâng cao ý 
thức giữ gìn, bvmt trong đội ngũ 
nhân viên.  thu hằng
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Lâm Đồng triển khai Kế hoạch  
hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh

Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ/
TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng xanh (TTX) và Quyết định 
số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Kế hoạch hành động quốc gia về TTX 
giai đoạn 2014 - 2020, UBND tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch hành động quốc 
gia về TTX giai đoạn 2014 - 2020 
trên địa bàn Lâm Đồng. 

mục tiêu của kế hoạch nhằm phát 
triển kinh tế bền vững, làm giàu vốn 
tự nhiên, phát triển các ngành kinh 

tế sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tài 
nguyên, giảm phát thải và tăng khả năng hấp 
thụ khí nhà kính (knk) phù hợp với nguồn 
nhân lực và tình hình thực tế của địa phương; 
xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, 
từng bước cải thiện, nâng cao đời sống và môi 
trường sống của nhân dân. ứng dụng những 
tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên, giảm cường độ phát 
thải knk và góp phần ứng phó bđkH. xanh 
hóa các ngành sản xuất, khuyến khích phát 
triển các ngành sản xuất sử dụng hiệu quả tài 
nguyên và năng lượng với giá trị tăng cao. 

 để đạt các mục tiêu trên, công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về ttx; nâng cao 
hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 
mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản 
xuất, vận tải, thương mại; rà soát, điều chỉnh 
quy hoạch các ngành kinh tế, hạn chế những 
ngành sản xuất phát sinh chất thải lớn, gây ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát 
triển các ngành sản xuất xanh mới; sử dụng 
tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; Phát triển kết 
cấu hạ tầng bền vững (giao thông, năng lượng, 
thủy lợi, nước sinh hoạt…); đổi mới công 
nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất sạch hơn; đô 
thị hóa bền vững; xây dựng nông thôn mới có 
lối sống hài hòa với môi trường; Thúc đẩy tiêu 
dùng bền vững và xây dựng lối sống xanh; Phát 
triển nguồn nhân lực để thực hiện ttx; Huy 
động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính 

để thực hiện ttx, Lâm đồng 
còn chú trọng việc giảm phát 
thải knk thông qua phát triển 
nông nghiệp hữu cơ bền vững 
và nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ để thực hiện 
ttx.

nhằm giảm phát thải 
knk thông qua phát triển 
nông nghiệp hữu cơ bền vững, 
Lâm đồng sẽ chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng theo hướng sản 
xuất hàng hóa gắn với công 
nghiệp chế biến và thị trường. 
Phát triển mạnh các loại sản 
phẩm có tiềm năng, lợi thế và 
thị trường tiêu thụ ổn định 
như cà phê, trà, rau, hoa, cao 
su… hình thành vùng chuyên 
canh an toàn và chất lượng cao. 
khuyến khích áp dụng quy 
trình thực hành nông nghiệp 
tốt (gaP), ứng dụng các công 
nghệ tiết kiệm về giống, thức 
ăn, vật tư nông nghiệp, tài 
nguyên đất, nước và giảm phát 
thải knk. Phổ biến công nghệ 
xử lý và tái chế phụ phẩm, chất 
phế thải trong sản xuất nông 
nghiệp để tạo ra thức ăn chăn 
nuôi, trồng nấm, làm nguyên 
liệu công nghiệp, biogas, phân 
bón hữu cơ… triển khai nhân 
rộng chương trình quản lý 

dịch hại tổng hợp (iPm). Phát 
triển chăn nuôi an toàn sinh 
học và thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn mầm bệnh 
xâm nhập từ bên ngoài, gắn 
các điểm chăn nuôi tập trung 
với các cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm tập trung. đối với lĩnh 
vực lâm nghiệp, tỉnh quan tâm 
công tác trồng rừng, nâng cao 
chất lượng rừng và quản lý tài 
nguyên rừng bền vững. đẩy 
mạnh giao đất, giao rừng, cho 
thuê đất, cho thuê rừng, khoán 
quản lý bảo vệ rừng cho các tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình và 
cộng đồng dân cư nông thôn 
sử dụng lâu dài vào mục đích 
lâm nghiệp. ngăn chặn có 
hiệu quả tình trạng lấn chiếm 
đất rừng. đẩy nhanh tiến độ 
các chương trình, dự án trồng 
rừng, khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư trồng rừng kinh 
tế trên đất trống, đồi núi trọc, 
hàng năm trồng mới từ 2.000 - 
3.000 ha rừng; duy trì và nâng 
tỷ lệ che phủ rừng bình quân 
toàn tỉnh 60 - 61% vào năm 
2020. Thực hiện tốt công tác 
trồng, chăm sóc, giao khoán 
bảo vệ rừng và giao đất lâm 
nghiệp. bảo tồn và phát triển 
đa dạng sinh học của rừng đặc 

 V Đà Lạt - Thành phố xanh
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dụng, nâng cao chất lượng rừng 
phòng hộ kết hợp du lịch sinh 
thái, phát triển toàn diện rừng 
sản xuất nhằm cung cấp nguyên 
liệu cho các cơ sở chế biến. Chú 
trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 
rừng. bên cạnh đó, tỉnh triển khai 
các chính sách huy động sự tham 
gia của các thành phần kinh tế - 
xã hội trong bảo tồn, phát triển 
bền vững rừng; đa dạng hóa sinh 
kế cho dân cư sống trong rừng và 
gần rừng. rà soát, sắp xếp lại mô 
hình hoạt động của các công ty 
lâm nghiệp cho phù hợp và hiệu 
quả. Thực hiện các chương trình 
giảm phát thải knk thông qua 
những nỗ lực hạn chế mất rừng 
và suy thoái rừng (rEdd+).

bên cạnh đó, việc nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ để thực hiện ttx rất được 
tỉnh quan tâm. Theo đó, tỉnh sẽ 
bổ sung các đề tài nghiên cứu 
về các lĩnh vực ttx như: năng 
lượng xanh, vật liệu và xây dựng, 
cơ khí giao thông vận tải, công 
nghệ nông - lâm - sinh học, hóa 
học xanh, xử lý chất thải… vào 
danh mục đề tài nghiên cứu khoa 
học và công nghệ hàng năm. 
xây dựng năng lực tư vấn kỹ 
thuật và quản lý ttx; đẩy mạnh 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp triển khai sản xuất sạch 
hơn, doanh nghiệp xanh; xúc 
tiến hình thành mạng lưới các tổ 
chức dịch vụ kỹ thuật - quản lý 
và thị trường phục vụ ttx. tổ 
chức đào tạo, tập huấn kiến thức 
và kỹ năng cho cán bộ quản lý và 
doanh nghiệp. xây dựng các mô 
hình thí điểm về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, sản xuất sạch 
hơn. đầu tư xây dựng hệ thống 
quan trắc môi trường bằng công 
nghệ cao. đẩy mạnh chuyển giao, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học và 
công nghệ về sử dụng tiết kiệm 
năng lượng. 
 thAnh hoA - tuấn Anh

 O WB đề xuất hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng Bộ chỉ số  
phát triển xanh

ngày 16/12/2015, sở giao 
thông vận tải đà nẵng tổ 

chức Hội thảo xây dựng bộ chỉ số 
phát triển xanh và bền vững được 
ngân hàng Thế giới (Wb) đề xuất 
hỗ trợ tP. đà nẵng xây dựng và 
thực hiện, hướng đến sự phát triển 
theo Chiến lược quốc gia ttx 
việt nam

Theo giám đốc sở giao thông 
vận tải đà nẵng Lê văn trung, 
trong nỗ lực trở thành “đầu tàu” 
của khu vực miền trung - tây 
nguyên, đà nẵng đang đối mặt 
với những hệ quả do việc phát 
triển nhanh nhưng không bền 
vững, gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến cuộc sống của người 
dân và thiên nhiên,tn&mt.

với đề xuất hỗ trợ xây dựng 
bộ chỉ số phát triển xanh và bền 

vững, Wb mong muốn giúp đà 
nẵng trở thành tP môi trường, 
bảo đảm về chất lượng đất, nguồn 
nước, không khí an toàn và lành 
mạnh cho người dân cũng như du 
khách trong nước và quốc tế đến 
tham quan, sinh sống.

Các chỉ số cụ thể và ngưỡng 
“phát triển xanh - bền vững” của 
đà nẵng hướng đến theo từng 
giai đoạn với 8 chủ đề “xanh”: 
giao thông xanh, nước uống sạch, 
quản lý chất thải rắn, không khí 
sạch, năng lượng tái tạo và Co2, sử 
dụng đất xanh, quản lý nước thải, 
kinh tế lành mạnh. 8 chủ đề này 
được xây dựng trên 3 mục tiêu cơ 
bản là môi trường bền vững, cạnh 
tranh kinh tế lành mạnh, các điều 
kiện xã hội hợp lý và bình đẳng.
 phương hạnh

 O Bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo bền vững

nghị định số 75/2015/nđ-CP 
của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách bảo vệ và phát triển 
rừng, gắn với chính sách giảm 
nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ 
đồng bào dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2015 - 2020 chính thức có 
hiệu lực từ ngày 2/11/2015.

đối tượng được hỗ trợ gồm: 
Hộ nghèo đang sinh sống ổn định 
tại các xã có điều kiện kinh tế - xã 
hội, khó khăn (khu vực ii và iii) 
thuộc vùng dân tộc và miền núi đã 
và đang bảo vệ và phát triển rừng; 
Cộng đồng dân cư thôn được giao 
rừng theo quy định tại điều 29 
Luật bảo vệ và Phát triển rừng và 
điều 54 Luật đất đai...

nghị định cũng quy định 
rõ hỗ trợ trồng rừng sản xuất và 
phát triển lâm sản ngoài gỗ. mức 
hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng/ha để 
mua cây giống, phân bón và chi 
phí một phần nhân công bằng tiền 
đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm 

sản ngoài gỗ tùy theo chu kỳ kinh 
doanh của loài cây trồng theo thiết 
kế, dự toán. ngoài ra, các hộ gia 
đình nêu trên thực hiện bảo vệ 
rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng 
được giao có trồng bổ sung với 
rừng phòng hộ và rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên được hỗ trợ bảo 
vệ rừng là 400 nghìn đồng/ha/
năm; hỗ trợ trồng rừng bổ sung, 
mức hỗ trợ theo thiết kế, dự toán, 
tối đa không quá 1,6 triệu đồng/
ha/năm trong ba năm đầu và 600 
nghìn đồng/ha/năm cho 3 năm 
tiếp theo. Hộ gia đình nghèo tham 
gia trồng rừng sản xuất và phát 
triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng 
phòng hộ thì được trợ cấp 15 kg 
gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền 
tương ứng với giá trị 15 kg gạo/
khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp 
trong thời gian chưa tự túc được 
lương thực…
 nguyệt Minh
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đối với môi trường tự 
nhiên, khu di tích lịch sử, văn 
hóa tâm linh..., với mục đích 
thu hút du khách, một số nơi 
đầu tư không có quy hoạch, 
kiến trúc phù hợp làm phá vỡ 
cảnh quan tự nhiên của môi 
trường. Cùng với đó, các khu 
du lịch xây dựng dọc theo bãi 
biển, triền núi phá vỡ hệ đa 
dạng sinh học (đdsH) tổng 
thể. việc trùng tu, phục dựng 
các khu văn hóa, sinh hoạt 
tâm linh (đình, chùa, miếu 
mạo...) trong các khu, tuyến, 
điểm du lịch xanh chưa được 
đầu tư, nghiên cứu tổng thể, 
quy hoạch mang tính lâu dài. 
bên cạnh đó, rác thải sinh 
hoạt trong hoạt động du 
lịch chưa có khu xử lý cũng 
là một nguyên nhân gây ô 
nhiễm môi trường tại các 
khu, tuyến, điểm du lịch.

nguyên nhân là do việc 
triển khai những quy hoạch 
chi tiết mang tính tổng thể 
về phát triển du lịch xanh tại 
các khu, tuyến, điểm du lịch 

chưa có, hoặc nếu có, cũng 
là các đề án xã hội hóa chưa 
được thẩm định một cách 
khoa học, chi tiết, chưa có 
những công trình đánh giá 
tác động về môi trường tự 
nhiên, môi trường xã hội mà 
các hoạt động du lịch phát 
sinh. vì vậy, việc xử lý các vấn 
đề về môi trường, môi sinh 
phát sinh tiêu cực từ hoạt 
động du lịch mang tính chắp 
vá, tình thế. sự phối kết hợp 
triển khai trong quá trình 
bvmt du lịch xanh hiệu 
quả không cao. sự phối hợp 
trong việc triển khai quản lý 
nhà nước về bvmt du lịch 
xanh không có sự ràng buộc 
và chịu trách nhiệm cụ thể 
của các bộ, ban, ngành, lĩnh 
vực liên quan.

đồng thời, việc đảm 
bảo an ninh, trật tự an toàn 
khu, tuyến, điểm du lịch, 
bvmt xanh - sạch - đẹp, 
các kiến thức về văn hóa lễ 
hội, tâm linh, văn hóa giao 
tiếp ứng xử, đdsH, giao 
thông đường xá thường 
được triển khai theo chuyên 
đề, phong trào, không mang 
tính thường xuyên, liên tục. 
việc xã hội hóa trong bvmt 
du lịch xanh còn chậm, cần 
có sự đầu tư của nhà nước 
trong giai đoạn đầu, nhất là 
cơ sở hạ tầng. bên cạnh đó, 
việc tuyên truyền phổ biến 
lợi ích, kiến thức về du lịch 
xanh, môi trường tự nhiên, 
môi trường xã hội, đa dạng 
sinh học đdsH chưa được 
quan tâm trú trọng.

giẢi pháp quẢn Lý 
phát triển Du LịCh

để có được môi trường 
tự nhiên trong lành, môi 
trường xã hội lành mạnh, ổn 

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch xanh
tS. trịnh đứC hưng
Học viện Hành chính
Hiện nay, có nhiều sản phẩm du lịch, 
trong đó có một sản phẩm du lịch 
được ngày càng nhiều du khách ưu 
tiên lựa chọn, đó là du lịch xanh. Tuy 
nhiên, sự phát triển của các loại hình 
du lịch đều ảnh hưởng trực tiếp và 
gián tiếp đến xã hội, môi trường.

táC động CủA Du LịCh  
tới Môi trường

đối với xã hội, hoạt động của du lịch nói 
chung, du lịch xanh nói riêng sẽ phát sinh một 
số vấn đề như bán các sản phẩm chất lượng thấp 
với giá cao, hướng dẫn viên du lịch thiếu chuyên 
nghiệp (hướng dẫn viên du lịch xanh đòi hỏi 
phải có trình độ, sự hiểu biết sâu sắc về tự nhiên, 
xã hội, đa dạng sinh học...), tạo tâm lý khó chịu 
cho du khách. tổ chức các lễ hội truyền thống, 
biểu diễn dân gian mang tính thương mại, tính 
truyền thống của nền văn hóa địa phương dần bị 
mai một, mất bản sắc riêng. tại một số làng nghề 
thủ công truyền thống thay vì đón tiếp khách với 
lòng hiếu khách là mục đích thương mại hóa ở 
mức cao từ du khách. Thiện cảm của du khách 
bị giảm dẫn đến sự suy giảm lượng du khách đến 
tham quan.

 V Du khách tham quan cảnh quan sông nước bằng xuồng trên Cù Lao Thới Sơn 
(Tiền Giang)
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 O Giảm tiêu thụ năng 
lượng và phát thải khí nhà 
kính

đó là mục tiêu được đặt ra 
trong dự án “Thúc đẩy việc sử 
dụng và vận hành nồi hơi công 
nghiệp hiệu quả năng lượng tại 
việt nam” giai đoạn 2015-2019 do 
bộ Công Thương phối hợp với tổ 
chức Phát triển công nghiệp Liên 
hợp quốc (unido) thực hiện.

 dự án gồm 3 hợp phần chính: 
khung chính sách và quy định hỗ 
trợ hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi 
công nghiệp; nâng cao nhận thức 
và tăng cường năng lực đối với các 
cơ quan nhà nước, người sử dụng, 
nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi và 
các bên có liên quan khác; hỗ trợ 
tài chính và triển khai thực hiện 
việc sử dụng và sản xuất nồi hơi 
hiệu quả năng lượng tại việt nam.

đại diện của văn phòng 
unido tại việt nam Patrick J. 
gilabert khẳng định, unido sẽ hỗ 

trợ việt nam tạo môi trường thuận 
lợi để thúc đẩy việc sử dụng nồi hơi 
hiệu quả năng lượng và thực hành 
vận hành trong các doanh nghiệp 
công nghiệp việt nam… dự án 
sẽ góp phần thúc đẩy việc chuyển 
đổi và phát triển thị trường nồi hơi 
hiệu quả năng lượng tại việt nam.
 giáng hương

 O Bình Dương:  
Khuyến khích xe buýt sử 
dụng nhiên liệu sạch

giám đốc sở giao thông - vận 
tải bình dương trần bá Luận cho 
biết, tỉnh đang có chủ trương phát 
triển hệ thống xe buýt sử dụng 
nhiên liệu sạch; đồng thời có lộ 
trình thay đổi các xe buýt chạy 
bằng diesel sang loại xe sử dụng 
nhiên liệu sạch để giảm thiểu ô 
nhiễm. Hiện tỉnh đang khuyến 
khích doanh nghiệp kinh doanh 
loại hình vận tải hành khách bằng 

xe buýt từng bước chuyển đổi sang 
phương tiện sử dụng công nghệ, 
nhiên liệu sạch.

Theo ông nguyễn văn Hùng, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng 
giám đốc tổng Công ty đầu tư 
Phát triển công nghiệp - tnHH 
mtv (becamex idC), trong thời 
gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát 
triển thêm các tuyến xe buýt chất 
lượng cao, sử dụng nhiên liệu sạch 
nhằm thay đổi thói quen di chuyển 
của người dân trong việc lựa chọn 
loại hình vận chuyển bằng xe buýt.

vừa qua, tổng Công ty Cơ 
khí giao thông vận tải sài gòn 
- tnHH mtv (samco) đã bàn 
giao 6 xe buýt Cng cho Công ty 
tnHH becamex tokyu bus (bình 
dương). xe buýt Cng samco là 
loại sản phẩm xe buýt hoàn toàn 
mới, chạy bằng khí gas thiên nhiên 
Cng lần đầu tiên được sản xuất tại 
việt nam. 
 đỗ hoàng

định, bảo vệ đdsH, góp phần vào phát triển 
du lịch xanh cần có các giải pháp đồng bộ 
sau:

Một là, xây dựng quy hoạch tổng thể, 
chi tiết những khu, tuyến, điểm du lịch 
xanh, tính đến các yếu tố về môi trường tự 
nhiên, môi trường xã hội, đdsH, coi đó là 
một trong những yếu tố tiên quyết để phát 
triển du lịch xanh. Cần có nhận thức đầy 
đủ về sự tác động của hoạt động du lịch 
nói chung, du lịch xanh nói riêng đến môi 
trường tự nhiên, môi trường xã hội của 
từng khu, tuyến, điểm du lịch. đồng thời, 
xác định được những nhân tố tích cực trong 
mối quan hệ qua lại giữa việc đẩy mạnh phát 
triển hoạt động du lịch xanh với vai trò của 
môi trường tự nhiên, môi trường xã hội đối 
với việc khai thác và phát huy thế mạnh về 
du lịch của đất nước, của từng địa phương.

Hai là, tăng cường phối, kết hợp hiệu 
quả trong công tác quản lý nhà nước về mặt 
du lịch để giải quyết mâu thuẫn giữa phát 

triển hoạt động du lịch xanh 
với việc đảm bảo môi trường 
tự nhiên, môi trường xã hội.

Ba là, cần có sự phối hợp 
của cơ quan quản lý, doanh 
nghiệp và người dân để ngày 
càng nhân rộng mô hình du 
lịch xanh.

Bốn là, áp dụng hệ thống 
các tiêu chuẩn ngành, kiểm 
tra, giám sát để duy trì chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ du 
lịch; hình thành hệ thống 
kiểm định, đánh giá và quản 
lý, nhất là đối với các sản 
phẩm du lịch xanh nhằm tạo 
môi trường cạnh tranh lành 
mạnh.

Năm là, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục 
đối với tầng lớp lao động trực 
tiếp, gián tiếp, người dân tại 

các khu, tuyến, điểm du lịch 
về tầm quan trọng của môi 
trường tự nhiên, môi trường 
xã hội, đdsH đối với sự phát 
triển du lịch bền vững. ngăn 
chặn những tác động xấu do 
kiến trúc ngoại lai, nền văn 
hóa ngoại lai mang lại cho 
địa phương.

sáu là, tăng cường xã hội 
hóa có sự định hướng, điều 
chỉnh và giám sát của nhà 
nước trong phát triển du 
lịch xanh. đồng thời, đảm 
bảo phân phối lợi ích hợp lý, 
công bằng giữa các tổ chức 
du lịch và người dân. từ 
đó, nâng cao mức độ tình 
nguyện tham gia xây dựng 
hình ảnh du lịch thân thiện, 
an toàn, văn minhn
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Vạn lý Trường thành xanh ở Trung Quốc

“vạn lý trường thành xanh” là dự 
án trồng cây lớn nhất trên hành 
tinh của trung quốc với mục tiêu 

tạo ra trên 4.500 km vành đai xanh (với diện 
tích khoảng 4,1 triệu km2, chiếm hơn 1/10 
diện tích của trung quốc) để ngăn chặn ảnh 
hưởng do bão cát từ sa mạc gobi và giúp hấp 
thụ hàng triệu tấn các bon. dự kiến, dự án sẽ 
hoàn thành trước năm 2050, giúp gia tăng diện 
tích bao phủ rừng từ 5% lên 15% trên toàn đất 
nước trung quốc. ý tưởng này ban đầu bị chỉ 
trích, nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy 
các biện pháp này đang dần phát huy hiệu quả. 
tiến sĩ minghong tan và các cộng sự tại viện 
khoa học trung quốc cho biết, tỷ lệ cây xanh 
tại vùng triển khai dự án đã gia tăng đáng kể, 
đồng thời, thảm cây xanh đang phát triển ra 
ngoài vùng dự án. vành đai xanh đã giúp giảm 
đáng kể cường độ của các trận bão cát.

Hàng năm, cứ vào mùa xuân, trung quốc 
lại bị tàn phá bởi bão cát từ sa mạc gobi theo 
gió từ phương bắc cuốn vào. khi sa mạc mở 
rộng, tình hình càng trở nên nghiêm trọng 

hơn. Cuối những năm 1970, 
Chính phủ trung quốc đã 
quyết tâm tiến hành những 
bước đầu tiên của dự án vạn 
lý trường thành xanh với việc 
trồng hàng loạt các cánh rừng 
lớn để ngăn chặn hiện tượng 
sa mạc hóa phía tây bắc dọc 
theo vành đai rộng lớn của đất 
nước. ngay sau đó, Cơ quan 
lập pháp hàng đầu trung 
quốc đã thông qua một nghị 
quyết để huy động nguồn lực 
trồng rừng, yêu cầu, hàng 
năm, mọi công dân trên 11 
tuổi phải trồng ít nhất 3 cây 
thuộc các giống bạch dương, 
khuynh diệp, thông rừng và 
một số các cây nhỏ thuộc các 
giống khác.

Theo đánh giá gần đây 
nhất của tổ chức đánh giá tài 
nguyên rừng toàn cầu, trong 

giai đoạn năm 2000 - 2010, 
đối lập với tình hình kinh tế 
phát triển vượt bậc, độ che 
phủ rừng của trung quốc 
ngày càng trở lên thu hẹp, 
tình hình trở nên tồi tệ hơn 
khi độ che phủ rừng chỉ gần 
30.000 km2 (bằng diện tích 
của tiểu bang massachusetts, 
mỹ), chủ yếu do người bản xứ 
trồng với 60 tỷ cây. Theo các 
chuyên gia, hàng năm, trung 
quốc mất diện tích lớn đồng 
cỏ và trang trại do sa mạc hóa, 
do đó, trồng rừng là một trận 
chiến đầy khó khăn. việc xâm 
lấn của sa mạc gobi đã nuốt 
chửng toàn bộ các ngôi làng, 
các thành phố nhỏ và tiếp tục 
gây ra nhiều vấn đề ô nhiễm 
không khí tại bắc kinh và 
các nơi khác, đồng thời gây 
ra thiệt hại về kinh tế lên tới 

 V Trung Quốc xây dựng Vạn lý Trường thành xanh nhằm cải thiện môi trường 
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50 tỷ mỗi năm. Hàng chục triệu người tị nạn 
liên quan tới các vấn đề về môi trường phải tìm 
kiếm nơi ở mới từ các vùng còn lại của trung 
quốc.

nhà hoạt động sean gallagher của tổ chức 
Hòa bình xanh (mỹ) cho biết, cuộc khủng 
hoảng môi trường do hiện tượng sa mạc hóa ở 
phía bắc và phía tây nước này trên thực tế còn 
nghiêm trọng hơn nhiều so với các số liệu của 
các báo cáo gần đây. Các tổ chức phi Chính phủ 
và các nhà khoa học đang gặp rất nhiều khó 
khăn trong cuộc chiến chống lại thảm họa này 
vì sự hiểu biết về nó còn nhiều hạn chế. nhà 
hoạt động cũng nói thêm rằng, trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc chăn 
thả quá mức, thiếu quản lý nước, kỹ thuật nông 
nghiệp lạc hậu và gia tăng dân số cũng làm tăng 
thêm thách thức cho những người dân canh tác 
và sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng từ bão 
cát sa mạc. tại trung quốc, khoảng 20% đất 
đang được xếp vào là đất sa mạc khô cằn, sa 
mạc hóa đang ảnh hưởng xấu đến cuộc sống 
của hơn 400 triệu người dân.

Chính phủ trung quốc đã quyết định sử 
dụng vạn lý trường thành xanh làm vũ khí 
để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu và 
chứng minh với cả thế giới rằng, trung quốc 
đang có những bước tiến mạnh mẽ để giảm 
thiểu lượng phát thải các bon. dự án đã bổ 
sung một nhiệm vụ quan trọng nữa là tạo “bể 
chứa các bon” để lưu trữ khí nhà kính, không 
cho thất thoát vào khí quyển, gây ra hiện tượng 
nóng lên toàn cầu. nhưng, các chuyên gia cũng 
chỉ ra rằng, thật khó để xác định được lượng 
các bon mà vạn lý trường thành xanh có thể 
hấp thụ, việc trồng cây phi bản địa - nhanh phát 
triển trong dự án không lưu trữ được nhiều 
các bon như khi trồng các cây bản địa, tự nhiên 
và nhiều chủng loại. mặt khác, trong khi tình 
hình tổng thể dường như đang được cải thiện, 
nhưng một số vùng nhỏ vẫn không đạt được 
tiến triển nào. một số nhà khoa học cảnh báo 
dự án có thể mất hàng trăm năm để đẩy lùi 
tình trạng sa mạc hóa.

với việc hoàn thiện dự án vạn lý trường 
thành xanh trong vòng 35 năm tới, thời gian 
sẽ chứng minh cho trung quốc và thế giới 
thấy được hiệu quả thực sự của dự án trong vai 
trò là giải pháp cho một số vấn đề môi trường 
nghiêm trọng của trung quốc, cũng như của 
thế giớin

Lưu trAng 
(Theo Earthtalk.org & Theplaidzebra.com)

 O Vườn chim Prek Toal trở thành  
Khu Ramsar thứ 4 của Campuchia

vườn chim Prek toal 
đã được công nhận 

là khu ramsar thứ 4 của 
Campuchia. Prek toal có 
diện tích 21.342 ha là nơi 
sinh sản, cư trú của khoảng 
50.000 loài chim, trong đó 
có những loài chim rất quý 
hiếm đang có nguy cơ tuyệt 
chủng như hiếm như cò dải 
ngân hà, chim cốc khổng 
lồ, bồ nông chân xám, đại 
bàng đầu xám... môi trường 
đa dạng sinh học tại Prek 
toal còn bao gồm các quần 
thể thực vật ngập nước, các 
loài cá, bò sát, lo lưỡng cư, 
động vật có vú, rong tảo…

Campuchia là một 

trong 151 quốc gia tham 
gia ký kết Công ước 
ramsar về bảo tồn môi 
trường đất ngập nước. 
trong những năm qua, 
Campuchia đã phối hợp 
cùng các cơ quan bvmt 
quốc tế triển khai các dự 
án bvmt sống của các 
loài chim nước và hệ sinh 
vật đa dạng vùng đất ngập 
nước của Prek toal. việc 
được công nhận là khu 
ramsar thứ 4 là thành quả 
cho những nỗ lực thúc đẩy 
hoạt động bảo tồn đdsH 
tại Campuchia.
 p.tâM

 V Prek Toal là Khu Ramsar thứ 4 của Campuchia

 O Khối Thịnh vượng chung lập Quỹ hỗ trợ 
tài chính xanh

vừa qua, tại Hội nghị 
thượng đỉnh ở Thủ 

đô valletta (malta), khối 
Thịnh vượng chung gồm 
53 quốc gia thành viên đã 
quyết định lập quỹ hỗ trợ 
tài chính xanh trị giá 1 tỷ 
usd để giúp cho các dự 
án môi trường của khối. 
quỹ dự định sẽ đi vào hoạt 
động từ nay đến cuối năm 
2016. quỹ được thành lập 
với mục tiêu chính là giải 
quyết những vấn đề về biến 
đổi khí hậu và triển khai 
các mục tiêu phát triển bền 
vững. nguồn đóng góp cho 

quỹ là tiền góp của các 
nước thành viên, nguồn thu 
từ bán trái phiếu "xanh", 
loại trái phiếu được dùng 
để huy động tiền cho các 
chương trình về biến đổi 
khí hậu. khối Thịnh vượng 
chung là tổ chức liên chính 
phủ của 53 quốc gia thành 
viên, đứng đầu là nữ hoàng 
anh. Theo số liệu của năm 
2013, về dân số khối Thịnh 
vượng chung chiếm 1/3 
dân số thế giới, về kinh tế, 
chiếm 14% tổng sản phẩm 
quốc nội (gdP) toàn cầu.
 An Vi
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Hiện trạng ô nhiễm mùi từ một số ngành công nghiệp 
điển hình và đề xuất công nghệ xử lý

nguyễn thị thAnh phượng, nguyễn Văn phướC
Viện Môi Trường và Tài Nguyên, ĐHQG TP.HCM

Ô nhiễm mùi là dạng ô nhiễm không khí rất phức tạp do mùi được tạo ra từ sự kết hợp hàng 
trăm hợp chất khác nhau ở nồng độ rất thấp. Ô nhiễm mùi được đặc biệt quan tâm vì đặc trưng 
mùi hôi của nó, khả năng tác động đến sức khỏe con người, và khả năng phát tán trên diện rất 
rộng.Việc xác định nguồn gốc và thành phần chất ô nhiễm là rất quan trọng để từ đó đề xuất các 
công nghệ xử lý phù hợp. Dựa trên kết quả đo đạc mùi phát sinh từ các ngành công nghiệp phổ 
biến ở Việt Nam như thuộc da, chế biến mủ cao su và sản xuất thức ăn chăn nuôi và hoạt động 
chăn nuôi heo. Bài báo này trình bày kết quả đo đạc nồng độ của các chất gây mùi đặc trưng của 
các ngành công nghiệp nói trên. Trên cơ sở tổng quan các công nghệ xử lý và đánh giá các ưu 
nhược điểm, bài báo đề xuất công nghệ lọc sinh học là phù hợp nhất cho xử lý mùi hôi.

Odor pollution is a complex 
type of air pollution due to its 
combination of hundreds of 

odorous compounds with very low 
concentrations. Odor pollution is 
particularly concerned because of its 
impact on human health and the ability 
to spread over a wide area.  
Determination of pollution sources 
and odor pollutant composition is 
very importants in order to find out 
appropriate odor treatment technology. 
Based on monitoring results of typical 
industries such as tannery, rubber 
latex, animal feed and livestock, this 
report presents analytical results of 
odor compounds as well as assesses 
the advantages and disadvantages 
of different odor treatment methods. 
Among these methods, biological 
technology is selected as an optimum 
solution to treat air pollution.

giới thiệu

ô nhiễm mùi được đặc biệt quan tâm do 
đặc tính mùi hôi, ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người và khả năng phát tán trên diện rộng của 
nó. Các ảnh hưởng cấp tính đến sức khỏe do 
ô nhiễm mùi như cay mắt, nhức đầu, dị ứng 
da, vấn đề về ngủ... đã được báo cáo. mặt khác, 
ô nhiễm mùi có thể phát tán trên diện rộng ở 
mức độ địa phương hoặc khu vực.

ô nhiễm mùi có thể do một hợp chất bay 
hơi riêng lẻ hay, chiếm phần lớn, là một hỗn 

hợp của nhiều hợp chất. mặc 
dù chất ô nhiễm mùi thông 
thường có nồng độ rất thấp, 
nhưng mũi người rất nhạy 
cảm, ví dụ như ngưỡng mùi 
đối với chất thải thông thường 
mà mũi người có thể xác định 
được là 0,00001 ppm, và có 
khả năng phân biệt đến hơn 
5 triệu mùi khác nhau. mặt 
khác, các tiêu chuẩn và hướng 
dẫn để đánh giá ô nhiễm mùi 
hiện nay còn thiếu và rất khác 
nhau. do vậy việc xác định 
nguồn gốc phát sinh mùi và 
đo đạc nồng độ mùi rất khó 
khăn.

Theo nghiên cứu của Joji 
Fukuyama nguồn phát thải 
mùi bắt nguồn từ hoạt động 
sản xuất của các loại hình 
công nghiệp khác nhau, phụ 
thuộc vào quy mô phát triển, 
công nghệ sản xuất và đặc tính 
nguồn thải. tuy nhiên, giá trị 
của các thông số như thành 
phần mùi, nồng độ mùi, nhiệt 
độ, lượng khí thải… có thể 
thay đổi trong phạm vi rộng. 
bảng 1 trình bày nồng độ 
mùi của một số nguồn thải tại 
nhật bản.

trong sản xuất công 
nghiệp, mùi có thể phát sinh 
từ nhiều nguồn khác nhau bao 
gồm:

mùi từ nguyên liệu sản 
xuất của các ngành chế biến 
thủy hải sản, cao su, bột tôm, 
hóa chất… có nguồn gốc tự 
nhiên hoặc nhân tạo. Các 
nguyên liệu bản thân đã có 
mùi đặc trưng hoặc phát sinh 
mùi do sự phân hủy các hợp 
chất hữu cơ trong quá trình 
vận chuyển, lưu trữ.

mùi từ quá trình sản xuất 
công nghiệp. trong quá trình 
sản xuất, mùi hóa chất, phụ 
phẩm hoặc mùi hữu cơ phát 
sinh trong công đoạn sấy, 
chưng cất. 

mùi sinh ra từ hệ thống 
xử lý nước thải do bay hơi và 
lên men sinh học tại khu vực 
các bể: thu gom, điều hòa, tách 
dầu mỡ, lắng, xử lý kỵ khí, xử 
lý hiếu khí và xử lý bùn.

Thành phần khí ô nhiễm 
gây mùi thường chứa nhóm 
các chất gây mùi có khả 
năng dễ định lượng dưới 
dạng vô cơ như ammoniac, 
hydrosulfua… hay nhóm các 
chất hữu cơ như thuốc bảo 
vệ thực vật, dung môi hữu cơ 
(metan, butan, benzen, xylen, 
xiclohexanon, toluen...) hoặc 
nhóm các chất rất khó định 
lượng, bay hơi ở điều kiện 
nhiệt độ thường như voC 
(gồm nhiều chất hữu cơ bay 
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hơi mà điển hình là nhóm các chất thuộc 
ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm (mùi 
gia vị), mỹ phẩm…

Cho đến hiện nay, công nghệ xử lý mùi vẫn 
còn là vấn đề tồn tại ở nước ta. việc lựa chọn 
quy trình công nghệ xử lý mùi phải đáp ứng 
được yêu cầu về tính năng kỹ thuật và chi phí 
xử lý. do vậy, một quy trình xử lý với sự kết hợp 
nhiều phương pháp khác nhau được đề xuất.

bài báo này trình bày tổng quan nguồn gốc 
phát sinh mùi từ một số ngành công nghiệp phổ 
biến ở phía nam việt nam như công nghiệp 
thuộc da, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất 
cao su, và chăn nuôi. dựa trên đặc điểm phát 
sinh mùi của các nguồn thải, các công nghệ xử 
lý thích hợp được giới thiệu. ưu nhược điểm 
của các công nghệ này cũng được phân tích, 
đánh giá và so sánh.

1. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
đối tượng nghiên cứu gồm các ngành công 

nghiệp phát sinh mùi hôi lớn như công nghiệp 
thuộc da; chăn nuôi; chế biến cao su và sản xuất 
thức ăn chăn nuôi.

1.2. Phương pháp nghiên cứu
khảo sát quy trình công nghệ sản xuất 

tại một số cơ sở sản xuất của các ngành công 
nghiệp được lựa chọn, qua đó đánh giá nguồn 
gốc phát sinh mùi hôi, tải lượng ô nhiễm.

ứng với mỗi loại hình công nghiệp, tiến 
hành lấy mẫu và phân tích thành phần khí thải 
của 4 nhà máy với số lần lặp lại là 3 lần. kết 
quả phân tích là cơ sở để nhận dạng tổng thể 
các thành phần khí gây mùi hôi và đánh giá 
được mức độ ô nhiễm trên từng loại hình công 
nghiệp đặc trưng.

nghiên cứu đưa ra định hướng công nghệ 
xử lý và giảm thiểu ô nhiễm mùi cho các loại 
hình công nghiệp tương ứng.

1.3. Phương pháp phân tích
Các chỉ tiêu phân tích phụ thuộc vào từng 

loại hình công nghiệp.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Nguồn phát sinh mùi
kết quả quan trắc ô nhiễm mùi phát sinh từ 

rất nhiều nhà máy sản xuất tại phía nam việt 
nam được thực hiện bởi viện môi trường và 
tài nguyên và được phân loại theo các ngành 
công nghiệp như sau.

2.1.1. Ngành công nghiệp thuộc da
Hầu hết các nhà máy thuộc da được khảo 

sát đều ô nhiễm mùi với nồng độ khá cao. khí 
thải phát sinh từ công đoạn hồi tươi, tẩy lông, 

bảng 1. phân loại nguồn ô nhiễm mùi theo thành phần
Hỗn hợp Thành phần  

gây mùi chính Ngành nghề (Nguồn phát thải)

Hợp chất chứa 
lưu huỳnh HydrogenSulfide

Nhà máy bột giấy, nhà máy xử lý bùn tự 
hoại, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cao 
su, bãi rác

Hợp chất chứa 
Nitơ

Ammonia, 
TrimethylAmine

Cơ sở phân compost, nhà máy chế biến cá, 
nhà máy xử lý bùn tự hoại, trang trại gia 
cầm

Dung môi hữu 
cơ (VOC)

Toluene, Xylene, 
EthylAcetate

Nhà máy sơn, nhà máy điêu khắc, giặt ủi, 
nhà máy sản xuất keo, nhà máy ván ép, cửa 
hàng sửa chữa ôtô, nhà máy sản xuất nội 
thất

Hợp chất 
Aldehyde Acetaldehyde Nhà máymạ kim loại, nhà máy đúc, in 

Offset,sơn xe máy

Axit béo n-ButyricAcid Trang trại gia cầm, cửa hàng thú nuôi, nhà 
máy sản xuất tinh bột

ngâm vôi, tẩy vôi, làm mềm, 
hoàn thiện… do quá trình 
phân hủy các chất hữu cơ, 
protein tạo ra khí nH3, H2s, 
các hợp chất chứa nitơ, lưu 
huỳnh và voC. bên cạnh đó, 
hệ thống xử lý nước thải cũng 
là một trong các nguồn gây ô 
nhiễm do phát tán vào môi 
trường các khí có mùi hôi, 
khó chịu, đặc biệt là tại các 
khu vực: bể điều hòa, bể tách 
mỡ và giai đoạn xử lý yếm khí.

bảng 2 trình bày kết quả 
quan trắc các chất ô nhiễm 
mùi từ một số nhà máy thuộc 
da. kết quả khảo sát tại các vị 
trí phát sinh khí thải gây mùi 

tại 4 cơ sở cho thấy, nồng độ 
đo đạc mặc dù nằm trong giới 
hạn cho phép theo tiêu chuẩn 
vệ sinh lao động của bộ y tế 
nhưng cao hơn rất nhiều so 
với ngưỡng nhận biết mùi.

nồng độ nH3 và H2s theo 
kết quả đo đạc có giá trị dao 
động trong khoảng từ 186-
2.120 µg/m3 và 81-1.120µg/m3.

voC ghi nhận phát sinh 
nhiều trong khâu hoàn thiện 
và trau chuốt, nồng độ đo 
được lên đến 1.980µg/m3.

so sánh với ngưỡng mùi 
có thể chấp nhận được thì 
nồng độ H2s vượt lên đến 
hàng nghìn lần.

bảng 2. Các hợp chất ô nhiễm mùi và nồng độ tại một số 
nhà máy thuộc da

Nhà 
máy

Chất ô 
nhiễm 

mùi 
(µg/
m3)

Khu vực lấy mẫu Ngưỡng 
mùi có thể 
chấp nhận 

(µg/m3)

TCVS 
3733:2002/ 

QĐ-ByT 
(µg/m3)

Tẩy 
lông

Tẩy 
vôi, 
làm 

mềm

Hoàn 
thiện 
trau 

chuốt

Bể tách 
mỡ 

(XLNT)

Bể kỵ 
khí 

(XLNT)

Nhà 
máy 1

NH3 1.070 2.120 186 614 409 1.776 25.000
H2S 1.120 408 102 492 184 0,474 15.000
VOC 56 31 1.980 64 28 - -

Nhà 
máy 2

NH3 894 1.660 302 861 1.020 1.776 25.000
H2S 1.010 562 81 280 340 0,474 15.000
VOC 60 72 1.200 71 84 - -

Nhà 
máy 3

NH3 1.130 1.850 245 313 437 1.776 25.000
H2S 937 348 94 311 207 0,474 15.000
VOC 60 41 1.540 25 37 - -

Nhà 
máy 4

NH3 876 1.790 216 479 612 1.776 25.000
H2S 1.050 389 87 374 247 0,474 15.000
VOC 54 70 1.190 54 64 - -

Nguồn: Phòng thí nghiệm Phân tích và kỹ thuật công nghệ - 
Viện Môi trường và Tài nguyên (2014-2015)

2.1.2. Ngành chế biến mủ 
cao su

ô nhiễm mùi từ ngành 
chế biến mủ cao su đang rất 

được quan tâm hiện nay. Hầu 
hết các nhà máy chế biến mủ 
cao su đều bị khiếu kiện vì 
phát sinh mùi hôi. Các hợp 
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chất ô nhiễm mùi đặc trưng của ngành chế biến 
mủ cao su là nH3, H2s, CH3oH và axit béo bay 
hơi (vFa). đối với các nhà máy chế biến cao 
su cốm, mùi hôi bắt nguồn từ sự phân hủy sinh 
học các hợp chất hữu cơ trong thời gian lưu trữ 
nguyên liệu hoặc phân hủy do nhiệt trong quá 
trình chế biến. Các nghiên cứu gần đây nhất 
được công bố bởi vipavee và cộng sự (2003) 
cho biết, mùi được phân biệt giữa các dạng cao 
su rắn và các axit béo có trọng lượng phân tử 
thấp (C2-C5). bảng 3 trình bày kết quả đo đạc 
các chất ô nhiễm mùi từ một số nhà máy chế 
biến mủ cao su tiêu biểu tại việt nam. kết quả 
cho thấy, mặc dù nồng độ các khí ô nhiễm mùi 
đều nằm trong giới hạn cho phép của tCvs 
3733:2002/qđ-byt. riêng thông số vFa, hiện 
nay vẫn chưa có quy chuẩn quy định giá trị tối 
đa cho phép thải vào môi trường.

nồng độ nH3và H2s trong khoảng từ 70-
540 µg/m3 và 21-100 µg/m3. khu vực đánh đông 
và sấy mủ là 2 khu vực có nồng độ các hợp chất 
gây mùi cao nhất. khi so sánh với ngưỡng mùi 
có thể chấp nhận được thì H2s vượt ngưỡng lên 
đến 210 lần còn nH3 nằm trong giới hạn cho 
phép.

2.1.3. Ngành chăn nuôi
ô nhiễm mùi trong chăn nuôi gia súc phát 

sinh chủ yếu từ khu vực chuồng trại, hệ thống 
mương thoát nước thải cục bộ, nhà chứa phân 
và khu xử lý chất thải (bể biogas, hầm lắng, 
hệ thống xử lý nước thải, hồ lưu chứa) với sự 
hiện diện của các khí khải bao gồm: nH3, H2s, 
mercaptan, voC… từ hai nguồn đặc trưng là 
nước thải và phân. 

ammoniac và các amin dễ bay hơi là các 
hợp chất nitơ chính được sản sinh trong thời 
gian lưu trữ chất thải. khi protein và axit amin 
được sử dụng như một nguồn năng lượng cho 
quá trình khử amin sẽ làm phát sinh ammoniac 
(aarnink, 1997) theo phản ứng:

Co(nH2)2 + H2o → 2nH4
+ + 2 oH- + 

Co2 2 nH3 + 2 H2o + Co2
trong điều kiện yếm khí, các amin dễ bay 

hơi thường được sản xuất từ các sản phẩm chứa 
protein

bảng 4 trình bày kết quả đo đạc các chất ô 
nhiễm mùi từ một số cơ sở chăn nuôi. nồng độ 
nH3, H2s và mercaptan lần lượt dao động là 12-
280 µg/m3; 8-54 µg/m3 và 8-58 µg/m3. mùi phát 
sinh tại khu vực các chuồng nuôi là lớn nhất.

mặt khác, khi so sánh với ngưỡng mùi có 
thể chấp nhận được thì H2s và mercaptan có 
nồng độ vượt ngưỡng lần lượt là 17-113 lần và 
100-700 lần.

bảng 3. Các hợp chất ô nhiễm mùi và nồng độ tại một số 
nhà máy chế biến mủ cao su

Nhà 
máy

Chất ô 
nhiễm 

mùi (µg/
m3)

Khu vực lấy mẫu Ngưỡng 
mùi có thể 
chấp nhận 

(µg/m3)

TCVS 
3733:2002/ 

QĐ-ByT 
(µg/m3)

Đánh 
đông Cán mủ Sấy mủ

Hệ 
thống 
XLNT

Nhà 
máy 1

NH3 540 130 380 90 1.776 25.000
H2S 90 50 70 60 0,474 15.000
VFA 62 25 38 11 - -

Nhà 
máy 2

NH3 270 320 170 70 1.776 25.000
H2S 100 90 60 30 0,474 15.000
VFA 51 37 10 40 - -

Nhà 
máy 3

NH3 490 150 243 100 1.776 25.000
H2S 50 37 43 21 0,474 15.000
VFA 55 49 34 30 - -

Nhà 
máy 4

NH3 380 127 300 90 1.776 25.000
H2S 77 51 85 42 0,474 15.000
VFA 55 38 41 30 - -

Nguồn: Phòng thí nghiệm Phân tích và kỹ thuật công nghệ - 
Viện Môi trường và Tài nguyên (2014)

bảng 4. Các hợp chất ô nhiễm mùi và nồng độ tại một số 
cơ sở chăn nuôi

Nhà 
máy

Chất ô 
nhiễm 

mùi 
(µg/
m3)

Khu vực lấy mẫu Ngưỡng 
mùi có 

thể chấp 
nhận 

(µg/m3)

TCVS 
3733:2002/ 

QĐ-ByT 
(µg/m3)

Chuồng 
nuôi 1

Chuồng 
nuôi 2

Giếng 
thu 
chất 
thải

Sản xuất 
phân 

compost

Hầm 
biogas

Nhà 
máy 

1

NH3 280 48 71 32 23 1.776 25.000
H2S 38 41 27 33 35 0,474 15.000

CH3SH 17 24 31 28 20 0,083 2.000
Nhà 
máy 

2

NH3 56 12 136 56 63 1.776 25.000
H2S 11 8 54 24 16 0,474 15.000

CH3SH 21 15 58 37 22 0,083 2.000
Nhà 
máy 

3

NH3 210 154 120 25 53 1.776 25.000
H2S 34 19 47 24 39 0,474 15.000

CH3SH 25 31 53 22 13 0,083 2.000
Nhà 
máy 

4

NH3 131 172 109 28 16 1.776 25.000
H2S 41 26 52 33 21 0,474 15.000

CH3SH 24 15 29 10 8 0,083 2.000

Nguồn: Phòng thí nghiệm Phân tích và kỹ thuật công nghệ - 
Viện Môi trường và Tài nguyên (2014)

2.1.4. Ngành chế biến thức 
ăn chăn nuôi

ô nhiễm mùi từ ngành 
chế biến thức ăn chăn nuôi là 
vấn đề môi trường nổi cộm 
trong thời gian gần đây. trong 
quá trình sản xuất tại nhà máy, 
các thành phần nguyên liệu có 
thể bị biến tính và tạo thành 
các chất gây mùi khó chịu. ô 
nhiễm mùi hôi từ ngành này 
là do bản thân các nguyên liệu 
như khô dầu nành, khô dầu 
hạt cải, bã đậu phộng... và bột 
động vật thủy sản (bột cá, bột 
vỏ tôm…) đã có mùi đặc trưng

trong quá trình chế biến 
thức ăn chăn nuôi sẽ phát 
sinh mùi hầu hết các công 
đoạn như nạp liệu, trộn sơ bộ, 
ép, sấy, đóng bao. tuy nhiên, 

nguồn phát sinh lớn nhất là từ 
công đoạn sấy. khí có mùi bao 
gồm hydrogen sulfide (H2s), 
methylamine (CH3nH2), 
trimethylamine [(CH3)3n] và 
mercaptan. bảng 5 trình bày 
kết quả quan trắc một số hợp 
chất gây mùi trong các nhà 
máy chế biến thức ăn chăn 
nuôi.

nồng độ nH3, H2s và 
mercaptan có giá trị trong 
khoảng 50-6.100 µg/m3; 54-
1.324 µg/m3 và 53-670 µg/m3; 

so với ngưỡng mùi có thể 
chấp nhận được thì nồng độ 
H2s và mercaptan tại các nhà 
máy chế biến thức ăn vượt khá 
cao. trong đó, H2s vượt 100-
2.000 lần, mercaptan vượt 
550-8.000 lần.
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bảng 5. Các hợp chất ô nhiễm mùi và nồng độ tại một số nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi

Nhà máy Chất ô nhiễm 
mùi (µg/m3)

Khu vực lấy mẫu Ngưỡng mùi có 
thể chấp nhận 

(µg/m3)

TCVS 
3733:2002/ 

QĐ-ByT 
(µg/m3)

Lưu trữ nguyên 
liệu Ép viên Sấy Hệ thống XLNT

Nhà máy 1
NH3 80 170 230 50 1.776 25.000
H2S 850 1.050 1.200 45 0,474 15.000

CH3SH 140 620 670 53 0,083 2.000

Nhà máy 2
NH3 170 230 270 60 1.776 25.000
H2S 100 1.140 940 34 0,474 15.000

CH3SH 110 570 350 47 0,083 2.000

Nhà máy 3
NH3 1.520 2.410 6.100 170 1.776 25.000
H2S 815 1324 1.760 140 0,474 15.000

CH3SH 148 634 780 59 0,083 2.000

Nhà máy 4
NH3 1.230 1.847 5.210 104 1.776 25.000
H2S 430 1.280 1.029 85 0,474 15.000

CH3SH 124 357 520 84 0,083 2.000

Nguồn: Phòng thí nghiệm Phân tích và kỹ thuật công nghệ- Viện Môi trường và Tài nguyên (2014)

2.2. Công nghệ xử lý ô nhiễm mùi
Hệ thống xử lý phải đạt được hiệu quả giảm 

thiểu ô nhiễm mùi đến bằng hoặc thấp hơn yêu 
cầu và hoặc tiêu chuẩn cho phép. do vậy việc 
lựa chọn công nghệ xử lý phải hướng đến tối ưu 
hóa về yêu cầu hiệu quả xử lý, giá thành và tính 
khả thi của công trình. Thông thường thì việc 
kết hợp các phương pháp xử lý khác nhau sẽ 
mang đến hiệu quả cao hơn. dựa vào đặc điểm 
nguồn ô nhiễm, yêu cầu hiệu quả xử lý và kinh 
phí cho việc xây dựng và vận hành hệ thống xử 
lý, quy trình xử lý kết hợp các phương pháp với 
nhau được đề xuất để đạt được hiệu quả tối ưu.

Công nghệ xử lý mùi được xác định dựa 
trên thành phần, nồng độ các chất tạo mùi và 
lưu lượng khí phát thải theo quy mô lớn, trung 
bình và nhỏ. 

kết quả tổng hợp phương pháp xử lý theo 
quy mô phát thải được trình bày dưới đây:

Phương pháp lọc sinh học có khả năng ứng 
dụng ở mọi nguồn thải với lưu lượng khí thải từ 
thấp lên đến trên 12.000 m3/phút, phương pháp 
rửa khí và đốt có thể xử lý mùi ở quy mô trung 
bình với lưu lượng khí thải nhỏ hơn 10.000 m3/
phút

Phương pháp ngưng tụ và hấp phụ có khả 
năng xử lý mùi hiệu quả với nguồn thải có lưu 
lượng nhỏ hơn 3.500 m3/phút.

tuy nhiên, khi xem xét công nghệ, nồng độ 
khí thải phải được đặc biệt quan tâm, với nồng 
độ khí ô nhiễm thấp (nhỏ hơn 250 ppmv) thì 
phương pháp hấp phụ và rửa khí đạt hiệu quả 
cao trong xử lý mùi; trong khi nguồn thải có 
nồng đô khí ô nhiễm cao (250 đến 1.000 ppmv) 
thì phương pháp đốt và ngưng tụ được sử dụng 
phù hợp hơn. 

Cuối cùng, phương pháp 
lọc sinh học vẫn là phương 
pháp tối ưu vì có khả năng 
xử lý mùi ở khoảng nồng độ 
dao động khá rộng (0-1.000 
ppmv). trên thực tế, khả 

năng và giới hạn xử lý cũng 
như chi phí đầu tư và vận 
hành hệ thống của từng loại 
công nghệ cũng được xem xét 
ở bảng 6 và bảng 7.

bảng 6. đặc điểm của các công nghệ xử lý mùi
Hệ thống Khả năng và giới hạn xử lý

Lọc sinh học
Hiệu quả với các khí H2S (95%), NH3 (80%) và 
các hợp chất mùi hữu cơ như mercaptan

Hấp phụ bằng than hoạt tính

Hiệu quả với H2S và hợp chất mùi Sulfur 

Hiệu quả với dòng khí có nồng độ ô nhiễm 
thấp

Không hiệu quả với NH3

Hấp thụ vật liệu đệm hoặc phun 
sương rỗng 

Hiệu quả với hydrogen sulphide, mercaptan, 
các khí lưu huỳnh hữu cơ, ammonia, các 
hợp chất nito hữu cơ như các amin, axit hữu 
cơ, clo vả các hợp chất clo 

Oxi hóa nhiệt

Chất hữu cơ bay hơi

Không hiệu quả với khí ô nhiễm có chứa N 
và S do có khả năng phát sinh SOx và NOx.
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bảng 7. đánh giá các phương pháp xử lý mùi
Hệ thống Hiệu 

quả
Vốn đầu 

tư
Vận hành 
và bảo trì

Độ tin 
cậy

Không 
gian

Năng 
lượng

Hóa 
chất Nước

Lọc sinh học > 90% TB Thấp Cao Cao Thấp Thấp TB 
Than hoạt tính 99% b TB Thấp Rất cao Thấp Cao Cao Thấp
Tháp hấp thụ vật liệu ướt > 90% TB Cao Cao TB TB TB TB
Tháp hấp thụ phun sương rỗng > 90% Cao Cao TB TB TB Cao TB

Oxi hóa nhiệt > 95% Rất cao Cao TB Thấp Rất 
cao Cao Không 

TB - trung bình

nhìn chung, việc lựa chọn 
quy trình công nghệ xử lý mùi 
cho từng loại hình sản xuất 
đặc trưng sẽ phụ thuộc vào 
thành phần khí thải, lưu lượng 
dòng khí, tính chất nguồn thải 
(nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ 
ô nhiễm…). do vậy, một quy 
trình xử lý thích hợp cần kết 
hợp nhiều phương pháp xử lý 
khác nhau.

3. Kết luận
ô nhiễm do mùi hôi phát 

sinh là vấn đề đang được các 
nhà quản lý môi trường quan 
tâm, đặc biệt là mùi từ các quá 
trình sản xuất công nghiệp. Các 
khí ô nhiễm chính như nH3, 
H2s, amin, mercaptan, voC, 

vFa… sinh ra từ quá trình phân 
hủy chất hữu cơ, lên men kị khí 
và bay hơi nguyên vật liệu, phụ 
gia trong hoạt động sản xuất. 

một số loại hình công 
nghiệp đặc trưng như thuộc 
da, chế biến cao su sơ chế, chăn 
nuôi gia súc, chế biến thức ăn 
chăn nuôi đã phát sinh mùi với 
tải lượng cao, gây ảnh hưởng 
đáng kể đến môi trường và cấp 
thiết phải có giải pháp xử lý phù 
hợp.

việc lựa chọn công nghệ 
xử lý mùi cần xét đến đặc điểm 
và thành phần của từng nguồn 
phát thải mùi và kinh phí đầu tư. 
Hiện nay, nhiều kỹ thuật xử lý 
mùi đã được ứng dụng phổ biến 

như oxy hóa, hấp thụ, hấp phụ 
và phương pháp lọc sinh học. 
tuy nhiên, tính khả thi của giải 
pháp công nghệ yêu cầu chi phí 
đầu tư, vận hành thấp, tính ổn 
định và hiệu quả của hệ thống 
xử lý.

do tính phức tạp của thành 
phần các chất gây mùi nên kỹ 
thuật xử lý mùi kết hợp nhiều 
phương pháp khác nhau được 
khuyến cáo áp dụng. trong đó, 
phương pháp sinh học cho phép 
xử lý ở các khoảng lưu lượng 
và nồng độ dao động lớn còn 
phương pháp hấp phụ xử lý 
hiệu quả voC và các hợp chất 
sulfuan
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Đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng tại A Lưới 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

Từ kết quả nghiên cứu đề xuất phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên rừng (cây gỗ) do CDC 
của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam của Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình 33/11-
15. Để có cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện phương pháp, đề tài tiến hành áp dụng phương 
pháp tính toán cho khu vực cụ thể. Kết quả áp dụng mô hình tính toán thí điểm cho A Lưới, Thừa 
Thiên - Huế một trong những vùng bị phun rải CDC của Mỹ cho thấy thiệt hại tính được cho cây 
gỗ là khoảng 5,6 triệu m3, thiệt hại các bon khoảng 12 triệu tấn và xói mòn đất trong giai đoạn 
1965-1990 là khoảng 10 triệu m3. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá mô hình, phương 
pháp thấy phù hợp cho việc tính toán thiệt hại rừng do CDC và làm cơ sở tính toán tổng thể cho 
các vùng bị phun CDC của Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam.

This study applied 
methods for assessing 
forest resource (timber) 

damage by the herbicides 
sprayed by the US Army in the 
Vietnam War proposed  under 
Research program 33/11-15. 
The method was applied for 
a specific area to provide a 
scientific basis for improving 
assessment methods. Applying 
a computational model pilot at 
A Luoi, Thua Thien - Hue, one 
of sprayed areas, the  timber 
damage is estimated at about 
5.6 million m3, damage of 
carbon is about 12 million tones 
and damage of soil erosion 
in the period of 1965- 1990 is 
10 million m3. Based on these 
results, it is suggested that the 
methods are consistent with the 
calculation of forest damage 
caused by herbicides and can 
be applicable for assessing 
damage in a wider scale.

1. Mở đầu
sau chiến tranh, chất diệt cỏ 

(CdC) do mỹ sử dụng tại việt 
nam đã gây nhiều thiệt hại về 
môi trường và con người. việc 
phục hồi các vùng đất và rừng bị 
ảnh hưởng CdC vẫn đang được 
Chính phủ việt nam quan tâm, 
đặc biệt tại các điểm nóng, nhằm 
hạn chế ảnh hưởng và tác hại 
của CdC. xác định, tính toán 
mức độ thiệt hại của CdC đối 
với rừng và đất rừng cũng được 
quan tâm nghiên cứu để từ đó 
xây dựng các biện pháp khắc 
phục, phục hồi rừng và đất rừng. 

Có một số nghiên cứu trong 
nước về ô nhiễm đất, thiệt hại về 
rừng do CdC, tuy nhiên chỉ tập 
trung xác định giá trị gỗ cho một 
vài điểm nghiên cứu với phạm vi 
hẹp, còn các giá trị gián tiếp gần 
như chưa được tính toán. để góp 
phần xây dựng phương pháp và 
bước đầu lượng giá thiệt hại về 
giá trị trực tiếp và gián tiếp cho 
một số điểm nghiên cứu và làm 
cơ sở đánh giá thiệt hại cho toàn 
bộ diện tích rừng và đất rừng bị 
ô nhiễm CdC. trong chuyên đề 
này, chúng tôi tiến hành áp dụng 
phương pháp đánh giá thiệt hại 
đối với tài nguyên rừng do CdC 

của mỹ đã đề xuất để đánh giá 
thiệt hại cho rừng khu vực a 
Lưới, Thừa Thiên - Huế, bị phun 
rải CdC. với mục tiêu nghiên 
cứu đánh giá tổng thể thiệt hại gỗ 
rừng tại a Lưới bị ô nhiễm CdC 
của mỹ sử dụng trong chiến 
tranh ở việt nam, từ đó đề xuất 
phương pháp tính toán nhằm 
áp dụng suy rộng tính toán cho 
toàn miền nam việt nam.

2. đối tượng Và 
phương pháp 

- đối tượng: rừng gỗ nội địa 
- địa điểm: rừng a Lưới, 

Thừa Thiên - Huế 
- Thời điểm so sánh: năm 

1965 và 1990
- Phương pháp tính toán 

thiệt hại tài nguyên rừng: 
+ sử dụng phương pháp 

chồng xếp bản đồ sử dụng đất 
1/1.000.000 trước và sau thời 
kỳ phun rải CdC trong chiến 
tranh với bản đồ phun rải CdC 
để xác định diện tích và tính 
toán thiệt hại trực tiếp, gián tiếp 
lên cây gỗ.

+ sử dụng phương pháp 
đánh giá thay đổi trữ lượng 
cacbon tại hai thời điểm khác 
nhau.
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3. Kết quẢ tính toán thiệt 
hại gỗ rừng tại A Lưới Do CDC 
CủA Mỹ Sử Dụng trong Chiến 
trAnh ở Việt nAM

3.1. đặc điểm huyện A Lưới, Thừa Thiên 
- huế

a. Diện tích các loại đất, loại rừng năm 1965
- kết quả chồng xếp bản đồ cho thấy diện 

tích các loại rừng của huyện a Lưới năm 1965 
tương đối lớn (92.698 ha), trong đó diện tích 
rừng giàu và trung bình chiếm 84.558 ha, 
chiếm 91,2 %. 

- kết quả tính trên bản đồ băng rải CdC 
và bản đồ sử dụng đất năm 1965 của huyện a 
Lưới cho thấy tổng diện tích các loại đất, loại 
rừng bị rải CdC là 86.795 ha, chiếm 78,3% tổng 
diện tích toàn huyện. diện tích bị rải CdC ở 
mức độ cao (trên 4 lần) là rất lớn (26.871 ha), 
chiếm 30,1%.

b. Diện tích các loại đất, loại rừng huyện A 
Lưới, Thừa Thiên - Huế, năm 1990

Theo kết quả tính toán cho thấy, các trạng 
thái rừng đã có sự biến động mạnh tại khu vực 
đã bị rải CdC. diện tích các trạng thái rừng 
đã thay đổi, diện tích rừng giàu giảm mạnh 
từ 79.631 ha, giảm xuống còn 22.243 ha, giảm 
57.388 ha (70%). diện tích rừng giàu bị rải 
CdC giảm từ 59.703 ha xuống còn 12.196 ha, 
giảm 79,6% .

trong giai đoạn này đã có các trạng thái 
rừng mới xuất hiện như rừng trồng, với diện 
tích 2.417 ha trong vùng bị rải CdC...

3.2. tính lượng gỗ bị thiệt hại:
 a. Tính tỷ lệ thiệt hại về gỗ theo các mức độ 

rải khác nhau

bảng 1. tỷ lệ và lượng gỗ bị thiệt hại các 
loại rừng theo mức độ rải

 TT. Số lần rải
Tỷ lệ trữ lượng 

rừng bị thiệt 
hại (%)

Ghi chú

1 Rải 1 lần (mức độ 
thấp) 4,7

2 Rải 2-3 lần (mức 
độ trung bình) 9,5

3 Rải >3 lần (mức 
độ cao) 28,5

4 Rải >3 lần + Bom 
Napan 100 Mất hoàn toàn

Nguồn: Báo cáo Đánh giá tác hại của chất 
độc hoá học đối với thảm thực vật rừng vùng 
trọng điểm, Trần Quốc Dũng và Phùng Tửu Bôi, 
năm 2004.

* Tính diện tích rừng bị 
phá hủy hoàn toàn do CDC

- diện tích rừng bị mất 
hoàn toàn (đất trống năm 
1990) từ trạng thái rừng giàu 
và trung bình tính được là 
13.933 ha.

- diện tích rừng trồng 
1990 từ trạng thái rừng giàu 
và rừng trung bình năm 1965 
tính được là 1.173 ha. 

- như vậy diện tích rừng 
bị phá hủy hoàn toàn do CdC 
là 15.106 ha trong đó: 

+ rừng giàu: 13.863 ha; 
Chuyển thành rừng trồng 901 
ha; đất trống 12.962 ha

+ rừng trung bình: 1.243 
ha; Chuyển thành rừng trồng 
272 ha; đất trống 971 ha

- Căn cứ trên diện tích 
rừng bị phá hủy hoàn toàn do 
CdC để tính thiệt hại đối với 
đất rừng bị suy thoái: diện 
tích rừng bị phá hủy hoàn 
toàn do CdC đã tính ở phần 
trên là 15.106 ha. đây chính là 
diện tích cần phục hồi rừng. 
để tính toán chi phí phục hồi 
diện tích rừng không phục 
hồi sẽ áp dụng phương pháp 
chi phí để tính giá trị thiệt hại 
đối với đất không thể trồng 
rừng do bị CdC, cách tính 
dựa trên phương pháp tái 
sinh tự nhiên và tính theo giá 
phục hồi rừng tự nhiên hoặc 
lấy theo đơn giá để trồng 1 ha 
rừng cây bản địa.

b. Tính tổng lượng gỗ bị 
thiệt hại 

Lượng gỗ bị thiệt hại do 
CdC gây ra bao gồm trữ lượng 
gỗ bị mất trực tiếp và gián tiếp. 

* Kết quả tính lượng gỗ bị 
thiệt hại trực tiếp 

- khối lượng gỗ bị mất 
hoàn toàn sẽ được tính dựa 
trên lượng gỗ bị mất hoàn 
toàn và lượng gỗ bị thiệt hại 
theo mức độ rải khác nhau: 
5.112.293m3 trong đó: 

+Lượng gỗ bị mất hoàn 

toàn tính được là 3.714.047 m3

+Lượng gỗ bị thiệt hại 
theo các mức độ rải khác nhau 
được tính được: 1.398.246m3 

* tính lượng gỗ thiệt hại 
gián tiếp 

Lượng gỗ bị mất gián 
tiếp: là lượng gỗ bị mất do khi 
rừng bị phá hủy thì lượng tăng 
trưởng rừng bị mất đi.

áp dụng công thức tính 
thiệt hại gián tiếp: (theo lượng 
tăng trưởng trung bình của 
rừng Pv = 1,5%/năm, với thời 
gian tính theo chu kỳ phục hồi 
rừng là 25 năm) thì tổng lượng 
hỗ thiệt hại gián tiếp tính được 
là 524.342m3

* Tính tổng lượng gỗ thiệt 
hại

tổng lượng gỗ bị thiệt hại 
sẽ tính được là 5.636.635m3, 
như vậy thiệt hại về khối 
lượng gỗ tại huyện a Lưới do 
CdC là khoảng 5,6 triệu m3 

3.3. tính toán thiệt hại 
trữ lượng cacbon

trên cơ sở kết quả tính 
toán trữ lượng cacbon các 
trạng thái rừng bị phá hủy 
hoàn toàn, trữ lượng cacbon 
các trạng thái rừng bị ảnh 
hưởng theo mức độ rải, trữ 
lượng cacbon các trạng thái 
rừng bị ảnh hưởng gián tiếp 
do mất rừng, kết quả tính trữ 
lượng thiệt hại các bon được 
thể hiện ở bảng 2.

qua kết quả bảng 2 cho 
thấy tổng thiệt hại trữ lượng 
cacbon rừng a Lưới tính được 
là khoảng: 12.000 tấn cacbon.

3.4. Thiệt hại xói mòn đất
trên cơ sở các tài liệu kế 

thừa, chúng tôi đã xác định 
được 3 đơn vị đất và giá trị hệ 
số k tương ứng của khu vực 
nghiên cứu. kết quả tính toán 
chỉ số xói mòn của đất ở khu 
vực a Lưới dao động trong 
khoảng từ 0,19 ÷ 0,78. trong 
đó, đất xói mòn mạnh trơ sỏi 
đá (giá trị hệ số k = 0,78) là 
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bảng 2. tính toán thiệt hại cacbon theo các trạng thái rừng 

STT Loại rừng
 

Trạng thái rừng bị 
phá hủy hoàn toàn

Trạng thái rừng bị ảnh 
hưởng theo mức độ rải 

Trạng thái rừng bị 
ảnh hưởng gián tiếp 

do mất rừng
Diện 
tích
(ha)

Tổng CO2e
(tấn)

Diện tích
(ha)

Tổng CO2e
(tấn)

Diện 
tích
(ha)

Tổng CO2e
(tấn)

I Rừng LRTX 
+ nửa rụng lá giàu 15.915,0 6.799.025,7 43.787,7 1.909.632,2 15.915 2.549.634,7

II Rừng LRTX
+ nửa rụng lá TB 1.256,0 382.376,1 2.641,5 56.814,6 1.256 143.391,0

III
Rừng LRTX
+ nửa rụng lá 
nghèo

4.918,0 174.921,5

IV Rừng LRTX+ nửa 
rụng lá phục hồi 1.327,7 30.739,0

V Rừng hỗn giao gỗ 
+ tre nứa 451,1 8.986,8

  Tổng 17.171,0 7.181.401,8 53.126,0 2.181.094,0 17.171 2.693.025,7

loại đất kháng xói mòn thấp 
nhất, lượng đất mất sẽ nhiều 
nhất so với 3 loại đất còn lại khi 
mưa ở cùng cường độ. Loại đất 
này lại chiếm tỉ lệ lớn nhất nên 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng 
xói mòn của khu vực. với đất 
xám feralit, đất xám mùn trên 
núi, chỉ số k chênh lệch không 
lớn nên khả năng kháng xói 
mòn của đất không thể hiện sự 
khác biệt nhiều.

độ dốc khu vực a Lưới là 
khá cao từ 15-35 độ chiếm tỷ lệ 
lớn nhất 35,4%, độ dốc từ 25-35 
độ chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

bảng 3. phân cấp hiện trạng xói mòn khu vực A Lưới năm 1965 và 1990

Cấp xói mòn Cấp xói mòn
(tấn/ha/năm)

1965 1990

Diện tích (ha) Tỷ lệ diện tích 
(%)

 Tổng lượng đất 
mất (tấn/năm) Diện tích (ha) Tỷ lệ diện tích 

(%)

Tỷ lệ tổng 
lượng đất mất 

(%)
Cấp I 0 - 1 67.700,0 61,5 825.940,0 49.500,0 45,0 455.400,0

Cấp II 1 - 5 22.331,0 20,3 1.132.181,7 15.531,0 14,1 652.302,0

Cấp III 5 - 10 13.700,0 12,5 835.700,0 13.900,0 12,6 1.364.980,0

Cấp IV 10 - 50 5.500,0 5,0 687.500,0 26.800,0 24,3 9.768.600,0

Cấp V > 50 800,0 0,7 33.600,0 4.300,0 4,0 1.077.150,0

Tổng   110.031,0 100,0 3.514.921,7 110.031,0 100,0 13.318.432,0

qua các bảng số liệu trên có 
thể thấy diện tích xói mòn tăng lên 
và tổng lượng đất mất cũng tăng 
lên đáng kể. năm 1990, tổng lượng 
xói mòn tăng lên 2,6 lần so với năm 
1965. Có thể nhận thấy, lượng đất 
mất đi chủ yếu ở cấp xói mòn iv. sở 
dĩ khu vực a Lưới có lượng xói mòn 
cao do địa hình ở đây khá dốc, lượng 
mưa lớn là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng đến quá trình xói mòn.

* Tính toán thiệt hại do xói mòn 
đất rừng tại A Lưới giai đoạn 1965 - 
1990

tổng lượng xói mòn đất gia tăng 
trong một năm so sánh giứa hai 
thời điểm năm 1965 năm 1990 là: 
9.800.000 tấn/năm. 

tổng thiệt hại quy ra khối lượng 
đất bùn cần phải nạo vét lượng lắng 
đọng bùn đất trong giai đoạn 1965 - 

1990 là 10 triệu m3 đất bùn. từ đó, có 
thể tính toán chi phí xử lý, khắc phục 
xói mòn đất rừng do mất rừng.

4. Kết Luận
- Phương pháp đánh giá và lượng 

giá thiệt hại tài nguyên rừng cây gỗ 
do CdC tại huyện a Lưới, Thừa 
Thiên - Huế, là có cơ sở khoa học 
và hoàn toàn có thể áp dụng được 
để đánh giá thiệt hại tại các vùng bị 
phun rải CdC.

- Phương pháp đánh giá và lượng 
giá thiệt hại về tài nguyên cây gỗ đã 
được áp dụng để đánh giá cho các 
kiểu rừng lá rộng thường xanh với 
các trạng thái rừng giàu, rừng trung 
bình, rừng nghèo, rừng phục hồi, 
rừng hỗn giao gỗ - nứa, đất trống do 
ảnh hưởng của CdC. 

- đã đánh giá và lượng giá 

thiệt hại đối với tài nguyên cây gỗ 
lá rộng thường xanh tại Huyện a 
Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế: đối với 
rừng Lrtx, với diện tích rừng bị rải 
CdC là 70.297 ha, diện tích rừng bị 
CdC phá hủy hoàn toàn là 15.106 
ha, lượng gỗ bị thiệt hại là 5,6 triệu 
m3. trữ lượng cacbon bị thiệt hại là 
khoảng 12.000 tấn và xói mòn đất 
trong giai đoạn 1965-1990 quy đổi 
và tính được khoảng 10 triệu m3.

- việc tính toán diện tích dựa 
trên chồng xếp bản đồ thảo mộc 
miền nam việt nam, 1965, tỷ lệ 
1/1.000.000 và bản đồ băng rải CdC 
(1961-1971) có tỷ lệ nhỏ nên sẽ có 
sai số về diện tích khi tính toán cho 
các trạng thái rừng. 

- do thời gian nghiên cứu và 
kinh phí hạn hẹp nên chúng tôi 
không thể điều tra, đánh giá cụ thể 
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cho từng vùng sinh thái mà việc tính 
lượng tăng trưởng rừng được sử dụng 
chung một hệ số nên có thể một số vùng 
sẽ không sát với thực tế sinh trưởng của 
rừng. tuy nhiên hệ số này biến động 
không lớn trong thực tế, nên vẫn có thể 
dùng để đánh giá.

- sai số đánh giá về trữ lượng và tính 
thiệt hại tại các điểm nghiên cứu khoảng 
8% cho các chỉ số tính về diện tích, trữ 
lượng và thiệt hại tại các điểm nghiên 
cứu.

- việc đánh giá và lượng giá thiệt hại 
tài nguyên cây gỗ do ảnh hưởng của CdC 
sau hơn 40 năm gặp nhiều khó khăn do 
hiện trường đã có nhiều thay đổi, nguồn 
tư liệu ít… đã phần nào ảnh hưởng đến 
kết quả nghiên cứu. tuy nhiên đây là 
phương pháp được xây dựng có cơ sở 
dựa trên bản đồ băng rải CdC, bản đồ 
sử dụng đất năm 1965, 1990, các loại bản 
đồ, ảnh vệ tinh và điều tra mặt đất của các 
nghiên cứu trước đây để có thể đánh giá 
và lượng giá ảnh hưởng của CdC đối với 
tài nguyên rừng hiện nayn

Tài liệu THaM KHảo
 O Phùng Tửu Bôi, Trần Quốc Dũng (2004), 

Đánh giá tác hại của chất độc hoá học đối 
với thảm thực vật rừng vùng trọng điểm - 
Đề tài cấp Nhà nước. 

 O Nguyễn Xuân Cự (1986), “Một số đặc 
trưng hoá học của đất Feralit vàng đỏ và 
đất phù sa thung lũng A Lưới, Bình Trị 
Thiên những hậu quả của CĐHH đối với 
độ phì của đất”. Báo cáo HTQG lần 2 về 
chất khai quang, diệt cỏ. 

 O Nguyễn Huy Dũng và cộng sự (2013), Xây 
dựng phương pháp, đánh giá thiệt hại về 
tài nguyên rừng, nông nghiệp, đa dạng sinh 
học bị ảnh hưởng của chất độc hóa học sử 
dụng do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt 
Nam.

 O Viện Điều tra quy hoạch rừng (2010), Báo 
cáo Chương trình Điều tra, theo dõi diễn 
biến tài nguyên rừng 2005-2010.

 O David W Pearce and Corin G T Pearce 
(2001), “The value of Forest ecosystems”, 
Report to the Secretariat Convention on 
Biological Diversity, Montreal, 67 pages. 

 O Hatfield Consultants Ltd. Canada, 10-80 
Committee Vietnam (2000), “Development 
of Impact Mitigation Straegies Related to 
the Use of Agent Orange Herbicide in the 
Aluoi Valley, Vietnam”. Volume 1: Report, 
Volume 2: Appendices.

Kết quả tận dụng bùn nước 
cấp làm gạch nung

gS.tS. nguyễn Văn phướC,  
ThS. nguyễn hoàng LAn thAnh
Viện Môi Trường & Tài nguyên
ThS. nCS nguyễn thAnh phong
Xí nghiệp Xử lý nước thải Thủ Dầu Một

Kết quả phân tích thành phần bùn phát sinh từ 
các nhà máy cấp nước tại tỉnh Bình Dương với 
nguồn nước sông cho thấy bùn có hàm lượng 
tương đương đất sét, do đó có thể tận dụng để sản 
xuất gạch nung. Bùn nước cấp với tỷ lệ thay thế 
đất sét đến 40% vẫn cho gạch đáp ứng Tiêu chuẩn 
Việt Nam TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét 
nung (M50) trong đó cường độ nén đạt 7,5MPa; 
độ hút nước 13,6%; cường độ uốn 1,9 MPa. Ngoài 
mục đích tái sử dụng bùn nước cấp nhằm giảm 
chi phí xử lý bùn, biện pháp này còn tiết kiệm tài 
nguyên, mang lại hiệu quả kinh tế.

Analysis results of comparing sludge from 
drinking water factories in Binh Duong 
and river water show that the sludge and 

clay soil have similar components and hence, 
the sludge can be used for making bricks. The 
sludge with clay replacing rate of up to 40% 
can produce bricks meeting Vietnamese TCVN 
standards 1450:2009 (M50) with compression 
capacity of 7.5MPa, water absortion capacity 
of 13.6% and bending degree of 1.9MPa. Apart 
from the purpose of reusing the sludge to 
minimize sludge treatment costs, this measure 
serves resource saving purposes.

1. giới thiệu
Theo truyền thống, vật 

liệu xây dựng ở nước ta 
thường là gạch nung với vật 
liệu là đất sét. Các công trình 
xây dựng nhà ở, trung tâm 
thương mại, cầu đường, các 
nhà máy, xí nghiệp đòi hỏi 
một lượng lớn nguyên vật liệu 
xây dựng và việc khai thác đất 
đá nói chung trong đó có đất 
sét tự nhiên đã gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến môi trường. 
vì vậy việc thay thế nguyên vật 
liệu xây dựng thông thường 
đang được đầu tư nghiên cứu 
và phát triển mạnh mẽ trong 
những thập niên gần đây đặc 
biệt trong lĩnh vực xử lý chất 
thải nhằm tiến tới mục tiêu 
phát triển bền vững. một 
trong những nổ lực nghiên 
cứu sử dụng chất thải làm vật 
liệu xây dựng: chất thải từ quá 
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trình sản xuất giấy, tro lò đốt, bùn thải từ nhà 
máy dệt nhuộm, xỉ than, xỉ thép, tro trấu, bùn 
khô công nghiệp…

nghiên cứu sử dụng bùn thải, nước rỉ từ 
bùn, tro bùn để sản xuất gạch (biobrick) đã 
được thực hiện từ năm 1984. như nghiên cứu 
của alleman và berman sử dụng 15-25% nước 
rỉ ra từ bùn trộn với đất sét và đá phiến sét. 
biobrick được đánh giá hình dạng, màu sắc… 
giống viên gạch thông thường. 

tay và cộng sự đã sử dụng bùn thải khô 
phối trộn với đất sét với tỷ lệ khác nhau và đưa 
vào lò nung sau đó kiểm tra tính chất cơ học và 
vật lý. bùn khô thay thế đất sét từ 0-40%, cường 
độ nén càng giảm khi bổ sung lượng bùn càng 
tăng. nguyên nhân hàm lượng hữu cơ mất đi 
do quá trình nung gạch làm ảnh hưởng không 
đồng đều lên kết cấu bề mặt, phát sinh độ xốp. 
sử dụng tro bùn để cải thiện tính chất gạch, 
nghiên cứu cho thấy thay thế 50% tro bùn với 
đất sét cho độ cứng cao hơn là hỗn hợp bùn 
khô với đất sét. gạch trộn thêm 10% tro vào 
trong hỗn hợp đất sét cho độ cứng cao hơn so 
với gạch thông thường.

Các nghiên cứu sử dụng các loại bùn khác 
nhau như Chin và các cộng sự sử dụng hỗn hợp 
bùn và tro từ nhà máy giấy sản xuất gạch, gạch 
được nung 1.000oC. sản phẩm được làm từ vật 
liệu này có độ hút nước, cường độ nén đạt tiêu 
chuẩn cho phép. Hay sử dụng bùn công nghiệp, 
bổ sung tối đa 20% bùn ở nhiệt độ 960-1.000oC 
đáp ứng tiêu chuẩn vật liệu, nghiên cứu cho thấy 
yếu tố ảnh hưởng là nhiệt độ nung và thành 
phần bùn. nghiên cứu của abdul sử dụng bùn 
thải từ hệ thống xử lý nước làm nguyên liệu làm 
gạch. kết quả cho thấy gạch đáp ứng tiêu chuẩn 
cho phép nhưng giới hạn thay thế tối đa 30% vì 
cường độ nén giảm, dễ vỡ. nghiên cứu khác lấy 
đối tượng bùn dệt nhuộm chiếm tỷ lệ 20% trộn 
đất sét rồi đem sấy khô 100oC nung lên 900oC 
đạt tiêu chuẩn gạch nhẹ của braxin.

Hoặc nghiên cứu sử dụng bùn trộn với các 
vật liệu khác làm gạch nhẹ. bùn khô trộn với 
rác nông nghiệp và than trấu sản xuất gạch nhẹ 
bằng cách nung hỗn hợp này ở 1.100oC, đáp 
ứng tiêu chuẩn vật liệu xanh đồng thời cho thấy 
nồng độ kim loại nặng chiết tách trong vật liệu 
thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.

Hoặc nghiên cứu của kae dùng tro, xỉ từ 
quá trình đốt bùn đô thị trộn với đất sét nung 
1.000oC. Chất lượng gạch đạt tiêu chuẩn gạch 
loại 2 của trung quốc và hàm lượng trích ly 
đều thấp hơn chuẩn quy định. kết quả cho thấy 

trộn tro sẽ làm tăng độ cứng 
của gạch nhưng đồng thời 
giảm sự hấp thụ nước.

Chen Fang và cộng sự 
(2006) sử dụng bùn từ hệ 
thống xử lý nước thải và tro 
đáy lò làm gạch thấm nước 
sử dụng để lót đường kết quả 
cho thấy sử dụng 20% tro đáy 
lò nung ở 1.150oC đạt tiêu 
chuẩn cường độ nén, độ hấp 
thụ nước tốt sử dụng lót vỉa hè 
cho khu đô thị.

nghiên cứu khác sử dụng 
hỗn hợp bùn khô từ quá trinh 
xử lý nước và vỏ trấu thêu kết 
ở nhiệt độ 1.100oC sản xuất 
gạch nhẹ, trong đó 15% vỏ 
trấu. trấu có tác dụng tăng độ 
xốp vật liệu và tăng nhiệt độ 
thiêu kết làm tăng cường độ 
nén.

Cusido và cộng sự (2003) 
sử dụng bùn thải công 
nghiệp và thực bì từ rừng 
sử dụng sản xuất gạch. Hỗn 
hợp này làm khô 100oC rồi 
nung 1.000oC. tuy nhiên 
lượng khí phát thải cao gấp 
20 lần so với làm gạch thông 
thường do lượng chất hữu cơ 
trong bùn nhiều.

ngoài ra cũng có nghiên 
cứu của Joan và Lazaro (2012) 
bổ sung 5-25% bùn trong 
gạch, xem xét khả năng ngấm 
và trích ly chất thải nguy hại 
ra ngoài bùn cho thấy gạch 
làm từ bùn không có bất kỳ 
tác dụng phụ đáng kể đến sức 
khỏe và môi trường.

Các nghiên cứu càng 
chứng minh bùn thải có thể 
tận dụng làm nguyên liêu sản 
xuất gạch nung tuy nhiên việc 
lựa chọn bùn có thành phần 
hữu cơ thấp sẽ làm giảm tác 
động đến môi trường đồng 
thời ít ảnh hưởng đến cường 
độ nén của gạch. bùn nước 
cấp được đề tài nghiên cứu do 
hàm lượng chất hữu cơ thấp, 
có thành phần tính chất tương 
tự đất sét được đề xuất trong 
nghiên cứu này.

2. nội Dung Và 
phương pháp 
nghiên Cứu

đối tượng nghiên cứu là 
bùn thải từ các nhà máy nước 
cấp trên địa bàn tỉnh bình 
dương, phương pháp phân 
tích trình bày trong bảng 1.

bảng 1. Các phương pháp phân tích mẫu
TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích

pH ASTM 4980:2003

Độ ẩm TCVN 6648:2000

Chất vô cơ SMEWW 2450 D

Chất hữu cơ SMEWW 2450 D

TOC TCVN 6644:2000

Tổng N TCVN 6498:1999

P2O5 TCVN 6499:1999

Fe EPA 1311

 V Hình 
1. Sản 
xuất gạch 
nung tại 
Xí nghiệp 
Xử lý chất 
thải Bình 
Dương
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đất sét được lấy từ các mỏ tại địa phương 
thuộc hệ tầng đất Cuốc, huyện tân uyên, tỉnh 
bình dương. bùn thải được trộn với đất sét với 
tỷ lệ từ 30-50% khối lượng theo bảng 2 và quy 
trình thực hiện theo Hình 2.

Thí nghiệm được thực hiện tại xí nghiệp xử 
lý chất thải bình dương. gạch sau nung ở nhiệt 
độ 1.050oC, để nguội sẽ được kiểm tra các chỉ 
tiêu kích thước hình học và khuyến tật bề mặt, 
cường độ chịu nén, cường độ uốn và độ hút 
nước theo tCvn 1450:2009 - gạch rỗng đất 
sét nung (m50). Phương pháp phân tích mẫu 
tại bảng 3.

 V Hình 2. Quy trình nung gạch

bảng 2. nghiệm thức phối trộn gạch nung
Nghiệm thức Bùn nước cấp 

(%)
Đất sét  

(%)
NT1 50 50
NT2 40 60
NT3 30 70

bảng 3. phương pháp phân tích mẫu gạch
Chỉ tiêu Phương pháp  

phân tích
Kích thước hình học và khuyến 
tật bề mặt TCVN 6355-1:2009

Cường độ chịu nén TCVN 6355-2:2009
Cường độ uốn TCVN 6355-3:2009
Độ hút nước TCVN 6355-4:2009

3. Kết quẢ Và thẢo Luận
bảng 4. Kết quả phân tích bùn nước cấp trên địa bàn tỉnh 

bình Dương

Thông 
số

Đơn 
vị

Xí nghiệp cấp nước

Dĩ An Tân Uyên Khu liên 
hợp

Phước 
Vĩnh

Dầu 
Tiếng

Thủ 
Dầu 
Một

pH - 5,73 - 6,12 6,16 - 6,42 6,17 - 6,68 6,54 - 6,61 6,21 - 
6,25

6,45 - 
6,72

Độ ẩm % 52,93 - 
84,18

80,57 - 
89,92

82,92 - 
88,72

88,12 - 
89,06

92,33 - 
92,76

90,4 - 
93,12

TOC % 8,08 - 8,4 7,26 - 8,52 7,34 - 7,61 8,08 - 8,25 7,18 - 
7,25

7,22 - 
7,59

Tổng N % 0,72 - 0,84 0,69 - 0,83 0,76 - 1,11 1,08 - 1,14 1,12 - 
1,18

0,98 - 
1,02

P2O5 % 1,32 - 1,63 1,28 - 1,66 1,26 - 1,56 1,42 - 1,72 1,35 - 
1,48

1,43 - 
1,63

Chất vô 
cơ % 85,52 - 

85,98
85,54 - 
88,56

86,88 - 
87,35

85,44 - 
85,78

84,41 - 
84,76

85,46 - 
86,91

Chất 
hữu cơ % 14,02 - 

14,48
8,36 - 
14,46

12,65 - 
13,12

14,22 - 
14,56

13,43 - 
13,72

12,7 - 
13,09

Fe % 2,11 - 6,71 3,28 - 10,6 7,18 - 9,37 6,18 - 7,58 8,35 - 
8,67

6,54 - 
6,96

Theo kết quả phân tích 
mẫu cho thấy, bùn thải của các 
nhà máy xử lý nước cấp trên 
địa bàn tỉnh bình dương có 
hàm lượng toC vào khoảng 
7,26-8,52%, hàm lượng chất 
hữu cơ khoảng 8,36-14,56%, 
trong khi hàm lượng chất vô cơ 
cao từ 85,44-88,56% nên thích 

hợp làm nguyên liệu sản xuất 
gạch, nhưng phải là gạch nung 
để giải phóng thành phần hữu 
cơ và thiêu kết đất sét.

Thành phần bùn nước cấp 
có thành phần tương tự như 
đất sét như bảng 5, có hàm 
lượng sio2 thấp hơn so với đất 
sét.

bảng 5. Thành phần tính chất đất sét

Thành phần (%) Đất sét Bùn nước cấp

SiO2 57,18 - 72,88 33,2
TiO2 0,87 - 1,2 0,48
Al2O3 17,74 - 28,09 31,98
Fe2O3 0,47 - 1,18 4,94
Na2O 0,06 - 0,17 0,41
K2O 0,75 - 2,41 0,43

MgO 0,04 - 0,54 0,63
CaO 0 - 0,37 0,64

 V Hình 3. Cường độ nén của gạch nung
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Theo kết quả phân tích mẫu gạch, mẫu 
nghiệm thức 2 và 3 có cường độ nén ≥ 7,5mPa 
đạt tiêu chuẩn gạch rỗng đất sét nung m50, các 
nghiệm thức đều có độ hút nước nhỏ hơn 16%, 
cường độ uốn lớn hơn 1,4mPa (Hình 3,4,5).

 V Hình 4. Cường độ uốn của gạch nung

 V Hình 5. Độ hút nước của gạch nung

4. Kết Luận
kết quả cho thấy, hiệu quả việc tận dụng 

bùn nước cấp làm gạch không những giảm 
chi phí xử lý bùn mà còn tiết kiệm tài nguyên 
(đất sét). nếu không tính chi phí xử lý, với tỷ 
lệ thay thế tối đa đất sét bằng 40% bùn nước 
cấp, để sản xuất 1.600 viên gạch nung cần 
1m3 đất sét, tiết kiệm 13.750 đồng/1.000 viên 
gạchn
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6 Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động BVMT - Một năm nhìn lại 1+2

7 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng 1+2

8 Thực hiện Luật BVMT năm 2014: Cần tăng cường khen thưởng thành tích trong công tác BVMT 1+2

9 Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện hiệu quả công tác BVMT 1+2

10 Lai Châu phát triển rừng bền vững, ứng phó với BĐKH 1+2

11 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Tổng cục Môi trường năm 2014 3

12 Nội dung cơ bản của Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 
xuất 3

13 Quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 3

14 Một số quy định của pháp luật về vai trò cộng đồng dân cư với BVMT nước 3

15 Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn trên lưu vực sông Đồng Nai 3

16 Những nội dung cơ bản của Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT 4

17 Đánh giá tiêu chí BVMT trong xây dựng nông thôn mới hiện nay 4

18 Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý nước thải làng nghề khu vực huyện Hoài Đức 4
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19 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 5

20 Nội dung cơ bản của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và kế hoạch BVMT 5

21 Hiện trạng chất lượng nước vùng Tây Nam bộ tháng 11/2014 5

22 Hà Nội thi đua thực hiện hiệu quả Luật BVMT năm 2014 5

23 Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Quỹ BVMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5

24 Tăng cường công tác BVMT trong các cơ sở y tế 5

25 Những nội dung cơ bản của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu 6

26 Kết quả thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 6

27 BVMT để phát triển du lịch bền vững 6

28 Thực trạng quản lý, phát triển cấp nước và giải pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng nước sạch các đô thị Việt Nam 6

29 BVMT và phát triển du lịch bền vững 7

30 Đẩy mạnh kiểm soát hoạt động BVMT để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 7

31 Tình hình nhập khẩu phế liệu và công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu của Việt Nam 7

32 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo - thể chế quan trọng BVMT biển và hải đảo 7

33 Áp dụng thực thi pháp luật liên quan đến các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 7

34 Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản 7

35 Bắt quả tang hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy bia Đông Nam Á 8

36 Hiện trạng chất lượng môi trường nông thôn 8

37 Tiếp cận Quỹ khí hậu Xanh: Phương thức quan trọng để huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia về TTX ở Việt Nam 8

38 Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT 8

39 Chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững đất nước 9

40 Tập trung xây dựng và hoàn thiện các luật chuyên sâu về môi trường 9

41 Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần thực hiện nghiêm các quy định về BVMT 9

42 Tăng cường sự tham gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong công tác BVMT 9

43 Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực BVMT giai đoạn 2011 - 2015 9

44 Nhân rộng sức lan tỏa điển hình tiên tiến về BVMT 9

45 Công tác BVMT giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 10

46 Quan điểm, chủ trương của Đảng và sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước 10

47 Ngày hội Tái chế hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 10

48 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 BVMT 11

49 Nội dung và các điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản 11

50 Tăng cường công tác BVMT trong nuôi trồng thủy sản ở Cà Mau 11

51 Trung tâm Quan trắc môi trường: Đẩy mạnh hoạt động kiểm định phương tiện đo phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT 11

52 Quảng Trị nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT 11

53 Lai Châu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT hướng tới phát triển bền vững 11

54 Phú Thọ tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT 11

55 Tăng cường quản lý chất thải nguy hại 12

56 Nâng cao hiệu quả công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 12

57 Bộ chỉ thị môi trường - Cơ sở dữ liệu quan trọng để xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 12

58 Tuyên Quang chú trọng phát triển kinh tế, gắn với BVMT 12

59 Thái Nguyên nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông BVMT 12

60 Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BVMT 12

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

1 Cần kiểm soát, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy 1+2

2 Liên minh nước sạch: Chung tay gìn giữ nguồn nước 1+2
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3 Thay đổi cung cách ứng xử với thiên nhiên, xây dựng văn hóa môi trường tiên tiến hướng tới phát triển bền vững đất nước 1+2

4 Qua vụ việc chặt hạ cây xanh ở Hà Nội nghĩ về phát huy sức mạnh cộng đồng trong công tác BVMT hiện nay 3

5 Vai trò của tổ chức xã hội trong BVMT 3

6 Tăng cường công tác quản lý an toàn hóa chất BVMT 3

7 Việt Nam hướng tới mục tiêu phê duyệt Công ước Minamata về thủy ngân 3

8 Đánh giá tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới 3

9 Nâng cao hiệu quả đánh giá tác động đa dạng sinh học thông qua thực hiện tham vấn cộng đồng 4

10 Pháp luật Việt Nam về quyền khởi kiện vì lợi ích công về môi trường và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới 4

11 Hiện trạng và nguy cơ ô nhiễm dầu tại đảo Phú Quốc 4

12 Hàn Quốc và Việt Nam tăng cường hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường 5

13 Trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trong phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại Việt Nam 5

14 Lợi ích và nguy cơ của cây đô thị Việt Nam 5

15 Phát hiện 126 loài mới tại Việt Nam 5

16 WWF - Việt Nam: 20 năm và những thành tựu nổi bật 6

17 Hoạt động phản biện xã hội về môi trường - Nhu cầu và xu thế tất yếu 6

18 Một số vấn đề pháp lý về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thân thiện môi trường 6

19 Nâng cao hiệu quả công tác BVMT đối với các dự án thủy điện 6

20 Tăng cường năng lực hoạt động của ASOEN Việt Nam, hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2015 7

21 Dịch tễ học môi trường - Phương pháp tiếp cận khoa học trong đánh giá rủi ro của hóa chất độc hại 7

22 Tri thức bản địa trong công tác quản lý tài nguyên đất ngập nước khu vực hồ Ba Bể 7

23 Nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống BĐKH 8

24 Một số vấn đề môi trường toàn cầu và định hướng giải pháp trong thời gian tới 8

25 Cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực BVMT 9

26 Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam: Tăng cường gắn kết cộng đồng BVMT phát triển bền vững 9

27 UNDP đồng hành với Việt Nam để thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững 9

28 Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực BVMT 9

30 Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn và làng nghề 9

31 Một số vấn đề cơ bản về quản lý ô nhiễm dioxin hiện nay ở Việt Nam 9

32 Quản lý tổng hợp về khôi phục làm sống lại các ao, hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm, suy thoái 9

33 Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN: Thúc đẩy hợp tác về môi trường khu vực ASEAN 10

34 Thành phố bền vững về môi trường - Mục tiêu thiên niên kỷ 10

35 Thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiêm nước từ hóa chất và đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm nước 11

36 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 11

37 Quyền an sinh xã hội cần gắn bó chặt chẽ với nghĩa vụ BVMT 11

38 Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong thực thi công ước về bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã 11

39 Cam kết môi trường trong TPP: Những vấn đề mới và các cơ hội, thách thức đối với Việt Nam 11

40 Việt Nam cam kết cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với BĐKH 12

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

1 Giải pháp nâng cao năng lực đào tạo về môi trường cho các trường đại học phân ngành công nghệ và kỹ thuật môi trường 1+2

2 Quản lý bùn thải ở Việt Nam: Những thách thức và đề xuất các giải pháp 1+2

3 Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực nông thôn phù hợp với điều kiện Việt Nam 1+2

4 Vai trò giám sát xã hội đối với hoạt động BVMT 1+2

5 Giải pháp sinh thái cho khách sạn Việt 1+2

6 Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường trong sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 3

7 Thái Nguyên áp dụng hiệu quả sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 3

8 Giải pháp quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững ở một số địa phương miền Trung 3
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9 Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác BVMT 4

10 Ứng dụng các mô hình thu gom, xử lý, sử dụng nước mưa thân thiện với môi trường 4

11 Đề xuất giải pháp giảm thiểu thủy sinh vật ngoại lai xâm hại 4

12 Hải Phòng áp dụng các tiêu chí xanh hướng tới phát triển thương hiệu cảng biển bền vững 4

13 Mô hình đồng quản lý khu nuôi ngao quảng canh bền vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy 4

14 BVMT làng nghề - Huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội 5

15 Thái Nguyên ứng dụng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas 5

16 Xử lý tại chỗ nguồn nước thải không thu gom được vào hệ thống thoát nước tập trung trên lưu vực sông Tô Lịch 5

17 Thái Nguyên triển khai các giải pháp quản lý môi trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 6

18 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước về BVMT 6

19 Hà Nội với những hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2015 6

20 Cần xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế chì Đông Mai 6

21 Nan giải trong quản lý, xử lý vật liệu, chất thải chứa amiăng 6

22 Vườn Quốc gia Bến En đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác bảo tồn hệ sinh thái 7

23 Triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh 7

24 Danang Riverwatch - Mô hình cộng đồng giám sát chất lượng nguồn nước 7

25 Hà Nội nhân rộng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường 8

26 Ứng dụng GIS trong giám sát ô nhiễm nước 8

27 Thực trạng và giải pháp kiểm soát môi trường biển ven bờ tỉnh Thái Bình 8

28 Tìm giải pháp hữu hiệu để xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện 8

29 Hải Phòng - Hướng tới Thành phố Cảng xanh 9

30 Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại TP. Đà Nẵng 9

31 KCN sinh thái - Chìa khóa Xanh hóa KCN tại Việt Nam 9

32 Những thành tựu cơ bản và thách thức trong xử lý nước thải đô thị và công nghiệp ở Việt Nam 9

33 Quy hoạch cây xanh cho các tuyến đường bộ hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững 9

34 Hiện trạng và chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam 10

35 Một số giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định theo hướng phát triển bền vững 10

36 Thành quả khoa học - công nghệ nano và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường 11

37 Nam Định ứng dụng công nghệ mới trong quản lý đất bãi bồi ven biển trước thách thức của BĐKH 11

38 Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học ở Điện Biên 11

39 Thực trạng và giải pháp phát triển rừng ngập mặn ở Sóc Trăng 12

40 Công nghệ xứ lý đất nhiễm dioxin shimizu 12

41 Hiện trạng và đề xuất giải pháp phòng ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam 12

MÔI TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP

1 Công ty CP Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao đẩy mạnh công tác xử lý môi trường, phát triển bền vững 1+2

2 Công ty TNHH Song Tinh: Nỗ lực vì môi trường xanh - sạch - đẹp 1+2

3 Công ty Busadco: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và BVMT là nền tảng của sự phát triển 3

4 Công ty CP Đào tạo kỹ thuật PVD: Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn, vệ sinh lao động 3

5 Chương trình tái chế rác thải điện tử lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam 4

6 Công ty Dekalb Việt Nam chuyển giao kiến thức và trải nghiệm canh tác ngô cho nông dân 4

7 Công ty CP Cao su kỹ thuật Đồng Phú: Sản xuất nệm thiên nhiên thân thiện với môi trường 4

8 Công ty TNHH Vietubes: An toàn lao động và BVMT là yếu tố tạo nên thành công 5

9 Công ty Winrigo nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhựa tự hủy sinh học - R3Plas 5

10 Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm sáng về công tác BVMT 6
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11 Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển xanh của doanh nghiệp 7

12 Công ty CP Phát triển XNK Thắng Lợi: Phát triển thương hiệu bền vững đi đôi với công tác BVMT 8

13 Công ty Thép Miền Nam: Đầu tư trang thiết bị hiện đại và tiết kiệm năng lượng để BVMT 8

14 Bích Ngọc - Điểm sáng trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt nông thôn 9

15 Công ty CPDV môi trường Thăng Long: Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng môi trường 9

16 Công ty xi măng Chinfon: Sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với trách nhiệm BVMT 9

17 Công ty FrieslandCampina Việt Nam: Vì môi trường xanh 10

18 Công ty CP Môi trường và Đô thị Lục Ngạn: Tăng cường BVMT nơi “vương quốc của vải thiều” 10

19 Cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia thiết kế, chế tạo công nghệ xử lý môi trường 10

17 Công ty CP công nghệ sinh học rừng hoa Đà Lạt: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa 11

18 Holcim Việt Nam chung tay cùng đồng bào vùng cao 11

19 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng sản xuất gắn với BVMT 12

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 Tham vấn cộng đồng trong tiến trình thực thi Luật Lâm nghiệp ở miền Trung 1+2

2 Đặc điểm môi trường vùng nuôi tu hài ở đảo Cát Bà, Hải Phòng 1+2

3 Bảo tồn và phát triển hệ sinh thái ngập nước ven biển Thái Thụy 1+2

4 Những giá trị tự nhiên độc đáo và giải pháp phát triển du lịch bền vững hang Sơn Đoòng, Quảng Bình 1+2

5 Công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn 1+2

6 Du lịch xanh - Đáp ứng yêu cầu phát triển mới 1+2

7 Du lịch sinh thái: Biến thách thức thành cơ hội 1+2

8 Tuổi trẻ Việt Nam vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp 1+2

9 Nét đẹp văn hóa kết hợp với tâm linh trong bảo vệ và phát triển rừng 1+2

10 Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam 1+2

11 6 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế của Việt Nam 1+2

12 Các mô hình thích ứng với BĐKH ở Việt Nam 3

13 Xây dựng mô hình sinh kế nông lâm nghiệp bền vững thân thiện với môi trường và thích ứng với BĐKH 3

14 Bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ 3

15 Xây dựng công viên động vật hoang dã ở Ninh Bình 3

16 Cơ hội và thách thức trong phát triển tiêu dùng xanh ở Việt Nam nhằm tiến tới phát triển bền vững 4

17 Tăng cường sản xuất mây, tre và keo có trách nhiệm tại Tiểu vùng Mê Công mở rộng 4

18 Triển khai sinh kế thích ứng với BĐKH 4

19 Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn di sản ASEAN - Kon Ka Kinh 4

20 Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới hoạt động sản xuất nông nghiệp 5

21 Đa dạng sinh học trong phát triển bền vững lưu vực sông ở Việt Nam 5

22 Thực trạng cảnh quan môi trường tại các nhà vườn trong kinh thành Huế 5

23 Bình Định phát triển ngành thủy sản gắn với BVMT 5

24 Tuyên Quang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới và BVMT 5

25 Cần đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp bảo tồn loài voi châu Á tại Việt Nam 5

26 Việt Nam tăng cường bảo tồn gấu 5

27 Trúc đen, nguồn gen quý cần bảo tồn 5

28 Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất: Điểm sáng trong công tác đấu tranh chống tội phạm động vật hoang dã 6

29 Hội LHPN Hiệp Hòa phát huy hiệu quả phong trào BVMT 7

30 Cây Sa mộc dầu ở Hà Giang - Những điều còn ít biết đến 7

31 Quảng Nam với bài toán bảo tồn và phát triển cây sâm quý 7

32 Cần nâng cao ý thức cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước 7

33 Tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống con người 8

34 Đặc tính sinh trưởng và nguy cơ hủy diệt các rạn san hô của sao biển gai 8

35 Bảo vệ các loài tê tê hướng tới mục tiêu bảo tồn loài bền vững 8
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36 Đắc Lắc bảo tồn và phát triển cây thủy tùng 8

37 Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển, đảo Cà Mau 8

38 Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Điểm sáng trong công tác BVMT 10

39 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam phát triển mô hình kinh tế kết hợp với BVMT 10

40 Quảng Bình thống nhất kế hoạch bảo tồn gà lôi lam mào trắng 11

41 Khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng 11

42 Quản lý rừng cộng đồng hiệu quả: Bài học từ các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn 12

43 Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung 12

44 Bảo tồn và phát triển bền vững loài Chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà 12

TĂNG TRƯỞNG XANH

1 Vai trò của Tín chỉ giảm phát thải trong BVMT 6

2 Tác động của việc thực thi các cam kết liên quan đến thương mại môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế 6

3 Điện Biên xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng BVMT ứng phó với BĐKH 6

4 Vedan Việt Nam - Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 6

5 Tăng trưởng xanh và cơ hội thương mại đối với Việt Nam 7

6 Một số vấn đề chung về thị trường phát thải 7

7 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách liên kết vùng trong BVMT và ứng phó với BĐKH 7

8 Giảm nhẹ tác động của BĐKH đến kinh tế và môi trường 7

9 Thực hiện Kế hoạch Tăng trưởng xanh ở Bắc Ninh: Bước chuyển tư duy và khả năng hiện thực hóa 8

10 Hiện trạng và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi ở Việt Nam 8

11 Làng du lịch Mỹ Khánh: Mô hình du lịch xanh của đồng bằng sông Cửu Long 10

12 KCN sinh thái: Hướng đi cho tương lai đối với các KCN ở Ninh Bình 10

13 Các cơ hội kinh doanh từ tăng trưởng xanh ở Việt Nam 11

14 Một số vấn đề chung về nhãn sinh thái 11

15 Lâm Đồng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh 12

NHìN RA THế GIớI

1 Bức tranh môi trường thế giới năm 2014 1+2

2 Kinh nghiệm quản lý và bảo tồn khu dự trữ sinh quyển ở một số quốc gia trên thế giới 1+2

3 Bay vòng quanh thế giới bằng năng lượng mặt trời 3

4 Sứ mệnh của những người phụ nữ làm công tác bảo tồn động vật hoang dã 3

5 Ngày động vật hoang dã thế giới 3/3/2015: 5 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong tự nhiên 4

6 Tajikistan đầu tư vào ngành nông nghiệp xanh hướng tới phát triển bền vững 4

7 Phong trào phát triển nông thôn mới, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Đức - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 4

8 Singapo, Seoul, Hồng Kông là các thành phố bền vững nhất châu Á 5

9 Đầu tư năng lượng xanh toàn cầu năm 2014 5

10 Nạn săn bắn trái phép đe dọa nghiêm trọng các loài động vật hoang dã 6

11 Bài học BVMT sông Rhine thành công nhờ sức mạnh hợp tác xuyên biên giới 6

12 10 thành phố không khí ô nhiễm nhất thế giới 7

13 Kinh nghiệm xanh hóa nền kinh tế ở Châu Âu 8

14 Tội phạm có tổ chức đe dọa nghiêm trọng đến các loài hoang dã 11

15 Vạn lý Trường thành xanh ở Trung Quốc 12

NGHIêN CứU

1 Đánh giá hiện trạng và các chức năng hệ sinh thái của các vùng đất ngập nước đô thị (ao, hồ, đầm) tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3

2 Ảnh hưởng của mật rỉ đường lên quá trình khử nitơ sau vùng thiếu khí trong thùng phản ứng sinh học theo mẻ (SBR) quy mô phòng thí 
nghiệm 3

3 Nghiên cứu nâng cao tốc độ phân hủy chất thải rắn trong điều kiện bãi chôn lấp bằng phương pháp tuần hoàn nước rỉ rác 3

4 Nghiên cứu thực trạng sơ chế cà phê tại lưu vực suối Bó Cá, tỉnh Sơn La 4

5 Nghiên cứu nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH trong cộng đồng dân cư nghèo ven biển tỉnh Ninh Bình 4
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6 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hàng hóa các bon thấp tại Việt Nam 5

7 Nghiên cứu, đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ngoài tòa án ở Việt Nam 6

8 Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất rau hữu cơ đến tính chất hóa học đất tại Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội 6

9 Tác động của vận chuyển trầm tích (bùn cát đến tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long 7

10 Dự báo biến động trầm tích tầng mặt đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định theo kịch bản BĐKH và nước biển dâng 7

11 Một số đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả tính toán chỉ số chất lượng nước sông 8

12 Sử dụng ảnh landsat đa thời nghiên cứu diễn biến đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng phục vụ quy hoạch BVMT đô thị 8

13 Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp (IPPC) phù hợp với điều kiện một số làng nghề ở đồng bằng sông Cửu 
Long 9

14 Khả năng tích lũy chì và kẽm trong cây kèo nèo ở giai đoạn trưởng thành 10

15 Đánh giá khả năng xử lý nước thải sản xuất bằng tác nhân Fenton (FeSO4 và H2O2) 10

16 Các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm tích hợp cho ngành sản xuất tinh bột 10

17 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 11

18 Phân tích chi phí - Lợi ích khai thác điện gió khu vực Bạc Liêu 11

19 Phương pháp lượng giá thiệt hại tài nguyên rừng do chất diệt cỏ của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 11

20 Hiện trạng ô nhiễm mùi từ một số ngành công nghiệp điển hình và đề xuất công nghệ xử lý 12

21 Đánh giá thiệt hại tài nguyên rừng tại A. Lưới do chất diệt cỏ của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam 12

22 Kết quả tận dụng bền nước cấp làm gạch nung 12

CHUyêN ĐỀ 1: ĐA DẠNG SINH HỌC Vì SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 Đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững

2 Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam

3 Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2015

4 Một số giải pháp cấp bách trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam

5 Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo tồn đa dạng sinh học - Một nhiệm vụ cấp bách

6 Nghị định thư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen và việc triển khai thực hiện ở Việt 
Nam

7 Thực trạng, giải pháp quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam

8 Một số vấn đề về quản lý việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam

9 Quản lý các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ: Thực trạng và giải pháp

10 Nhìn lại 20 năm bảo tồn đa dạng sinh học

11 Cây trồng biến đổi gen và tình hình quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

12 Triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách

13 Nhìn lại 5 năm (2010 - 2015) về sự kiện vinh danh Cây Di sản Việt Nam

14 Tình hình thực hiện công ước Ramsar tại Việt Nam

15 Tổng quan về quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam

16 Chính sách quản lý và bảo tồn tê giác ở Nam Phi: Liệu có mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn?

17 Đa dạng sinh học - Nền tảng của phát triển bền vững ở Việt Nam

18 Cơ cấu tổ chức quản lý đa dạng sinh học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam

19 Đa dạng sinh học và phát triển bền vững: Tầm quan trọng của quản trị và tài chính 

20 Áp dụng chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái đất ngập nước ven biển tại Việt Nam

21 Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã ở Hà Nội

22 Khả năng tự điều chỉnh và nguy cơ bùng phát dịch ốc ăn san hô trong tương lai từ các rạn san hô khu dự trữ sinh quyển Cát Bà

23 Vấn đề cần thiết lồng ghép đa dạng sinh học trong quy hoạch dự án và chiến lược phát triển

24 Quy hoạch sử dụng đất cấp xã gắn với hành lang đa dạng sinh học - Kết quả và kinh nghiệm từ Dự án BCC

25 Mô hình truyền thông nâng cao nhận thức và bộ công cụ truyền thông bảo vệ các loài động vật hoang dã

26 Nỗ lực củng cố tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn

27 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng khôn khéo đất ngập nước

28 Cây trồng biến đổi gen: Tác động Kinh tế - xã hội và môi trường giai đoạn 1996 - 2013
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CHUyêN ĐỀ 2: HỘI NGHị MÔI TRƯỜNG TOÀN QUỐC LầN THứ IV

1 Kết luận của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV

2 Nguồn lực tài chính cho công tác BVMT giai đoạn 2011 - 2015, định hướng giai đoạn 2016 - 2020

3 Tổng quan về các áp lực đối với môi trường hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

4 Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở địa phương

5 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường tại Việt Nam - Những thành quả, khó khăn, thách thức và hướng phát triển

6 Xây dựng quy chuẩn về BVMT, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải

7 Cộng đồng doanh nghiệp với công tác BVMT tại Việt Nam

8 Vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về BVMT

9 Hà Nội với hành trình trở thành Thủ đô xanh - văn minh - hiện đại

10 Nam Định đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững

11 Hiện trạng xã hội hóa thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải - Kết quả, tồn tại, thách thức, kinh nghiệm đề xuất của TP. Hồ Chí Minh

12 Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

13 Ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật: Thực trạng và định hướng xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

14 Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong dự báo, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

15 Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam: Thách thức và khuyến nghị

16 Hoạt động khoa học và công nghệ trong bảo tồn và khai thác - phát triển nguồn gen

17 Quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt đô thị tại Việt Nam - đề xuất và khuyến nghị

18 Khả năng sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí trong đánh giá, dự báo chất lượng không khí ở Việt Nam

19 Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và định hướng triển khai nghiên cứu trong thời gian 
tới

20 Đánh đổi giữa bảo tồn và phát triển trong bối cảnh BĐKH

21 Nghiên cứu đồng đốt chất thải rắn công nghiệp không nguy hại trong lò hơi tại 2 nhà máy giấy tỉnh Bình Dương

CHUyêN ĐỀ 3: TĂNG TRƯỞNG XANH

1 Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính khí hậu: Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Tăng trưởng xanh

2 Định hướng Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - Những yêu cầu đặt ra đối với công tác BVMT

3 Tăng trưởng xanh và xu hướng phát triển mới

4 Ngành TN&MT thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh

5 Ngành Xây dựng triển khai kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH theo hướng Tăng trưởng xanh và bền vững

6 Kế hoạch hành động thực hiện Tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020

7 Tổng quan chiến lược và chính nông nghiệp xanh Việt Nam

8 Huy động nguồn lực tài chính cho công tác BVMT

9 Hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam hướng tới thị trường kinh doanh tín chỉ các bon

10 Quảng Ninh: Hành trình hướng đến mục tiêu Tăng trưởng xanh

11 Lâm Đồng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với công tác BVMT

12 Đà Nẵng - Nỗ lực xây dựng Thành phố môi trường

13 BVMT xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

14 Thanh niên với sự nghiệp BVMT và bền vững đất nước

15 Tăng trưởng xanh và vai trò của truyền thông

16 Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT ứng phó với BĐKH

17 Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành TN&MT

18 Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam và hành trình chuyển từ “nâu” sang “xanh”

19 Hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính do tận dụng tro lò đốt thay thế xi măng trong sản xuất gạch con sâu tại Bình Dương

20 Đánh giá các lợi ích của việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua quản lý chất thải rắn ở Nam Sơn

21 Công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ thích ứng với BĐKH tại Đồng Nai

22 Kinh nghiệm của Hàn Quốc khi triển khai Chiến lược Tăng trưởng xanh

23 Trung Quốc ưu tiên phát triển tài chính xanh

24 Hướng tới Tăng trưởng xanh lịch sử và quá trình thử nghiệm tại Nhật Bản

25 Tài chính bền vững và kinh nghiệm của các quốc gia

26 Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Tuyên Quang: Nơi lưu giữ màu xanh cho rừng
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