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Bộ TN&MT: Đẩy mạnh việc thực hiện các chiến lược,  
quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường

Ngày 5/1/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 
năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 

2016. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng Trung Hải; Đại diện lãnh 
đạo Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, ngành 
có liên quan; Lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh/
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Năm 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với 
sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Lãnh đạo Bộ 
và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 
toàn ngành cũng như sự phối hợp, hỗ trợ tích 
cực của các Bộ, ngành, địa phương, ngành 
TN&MT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, góp phần quan trọng vào việc giữ ổn định 
kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, an 
sinh xã hội của đất nước. 

Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT 
cơ bản được hoàn thiện. Trong năm qua, Bộ 
TN&MT đã trình Chính phủ ban hành 9 Nghị 
định; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 
Quyết định; Ban hành 75 Thông tư và Thông tư 
liên tịch; Rà soát, báo cáo Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ các quy hoạch, chiến 
lược, chương trình mục tiêu quốc gia... Các văn 
bản pháp luật, đề án đều bám sát chủ trương 
đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tăng 
cường tính công khai, minh bạch, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, phát huy nguồn lực TN&MT cho 
phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở cho công 
tác quản lý TN&MT trong giai đoạn tới, đồng 
thời góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng 
tham nhũng, đơn thư khiếu kiện trong các lĩnh 
vực đất đai, khoáng sản, môi trường.

Bên cạnh đó, hoạt động thanh, kiểm tra, 
giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ 
việc tồn đọng, kéo dài tiếp tục được tăng cường. 
Toàn ngành đã tiến hành 2.623 cuộc thanh, 
kiểm tra đối với 8.860 tổ chức, cá nhân, trong 
đó, Bộ đã triển khai 94 cuộc đối với 1.154 tổ 
chức. Kết quả đã xử lý vi phạm hành chính đối 
với 1.456 tổ chức, thu và truy thu nộp ngân sách 
1.649,6 tỷ đồng, kiến nghị thu 8.534 ha đất, 89 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đôn 
đốc, kiểm tra thực hiện 849 kết luận thanh, 
kiểm tra; Tiếp nhận, xử lý 13.510 lượt đơn 

thư, giải quyết 2.947/3.810 vụ 
việc thuộc thẩm quyền, trách 
nhiệm được giao (đạt 77%); 
Thẩm tra, xác minh, giải quyết 
25/29 vụ việc do Thủ tướng 
Chính phủ giao, trong đó đã 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
kết quả 17 vụ.

Xác định CCHC là nhiệm 
vụ trọng tâm, Bộ đã thực hiện 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính (TTHC) trong quá trình 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật; Rà soát, chuẩn hóa 
TTHC tại 4 cấp chính quyền 
và khu công nghiệp; Phối hợp 
với Bộ Tài chính triển khai 
cơ chế một cửa ASEAN và 
kết nối cơ chế một cửa quốc 
gia; Hiện đại hóa hệ thống 
tiếp nhận, giải quyết TTHC 
tại Văn phòng một cửa; Ban 
hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh 
giá CCHC của các đơn vị trực 
thuộc, Kế hoạch CCHC giai 
đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 
ứng dụng công nghệ thông 
tin năm 2016. Kết quả chỉ số 
CCHC năm 2014 của Bộ đứng 
thứ 8/19, đạt 78,69% (tăng 6 
bậc so với năm 2013).

Trong lĩnh vực môi 
trường, Bộ đã trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 5 Nghị định, 3 
Quyết định và ban hành 12 
Thông tư hướng dẫn thi hành 
Luật BVMT năm 2014; Báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ 
kết quả thẩm định 12 báo cáo 
đánh giá môi trường chiến 
lược; Thẩm định 205 hồ sơ và 
phê duyệt 147 báo cáo đánh 
giá tác động môi trường; Phê 
duyệt 1 hồ sơ đề án BVMT chi 
tiết; Tổ chức kiểm tra các công 
trình, biện pháp BVMT của 
91 dự án, trong đó đã cấp Giấy 
xác nhận hoàn thành công 
trình BVMT cho 53 dự án. 
Bên cạnh đó, phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương hoàn 
thành biện pháp xử lý 392/439 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng theo Quyết 
định số 64/2003/QĐ-TTg và 
140/184 cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng 
theo Quyết định số 1788/QĐ-
TTg; Đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia về khắc phục ô nhiễm, cải 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ 
đạo tại Hội nghị
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thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015; Tăng 
cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 
pháp luật về BVMT, toàn ngành đã tiến hành 
hàng trăm cuộc thanh, kiểm tra đối với 3.488 
cơ sở, xử phạt trên 74,25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn 
tồn tại một số hạn chế, tiến độ xây dựng một 
số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; Một 
số địa phương chưa chủ động trong việc ban 
hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
theo thẩm quyền; Khiếu kiện về đất đai tuy có 
giảm nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều 
địa phương; Công tác quản lý, cấp phép trong 
hoạt động khai thác khoáng sản còn nhiều bất 
cập; Nguồn lực TN&MT chưa được phát huy 
đầy đủ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
theo hướng bền vững; Công tác CCHC chưa 
đáp ứng được yêu cầu…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu 
dương những kết quả đạt được của ngành 
TN&MT. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, 
ngành TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, cơ chế chính sách, tăng cường 
quản lý nhà nước về TN&MT; Xây dựng Dự 
án Luật Đo đạc và bản đồ và ban hành theo 
thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, 
Luật Khí tượng thủy văn theo đúng thời hạn và 
đảm bảo chất lượng; Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp ứng phó với BĐKH, phòng chống thiên 
tai, nhằm thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Pari; 
Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, khắc phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường tại các làng nghề, lưu vực sông, 
khu công nghiệp, khu đô thị và kiểm soát chặt 
chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Tăng 
cường bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh học; Khuyến khích phát 
triển năng lượng tái tạo và các nguyên vật liệu 
thân thiện với môi trường… 

Thay mặt Lãnh đạo và tập thể cán bộ 
ngành TN&MT, Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Nguyễn Minh Quang cam kết, trong thời gian 
tới, toàn ngành sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn 
thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
về quản lý TN&MT; Nâng cao hiệu quả việc 
thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp tục kiện 
toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và 
cơ quan TN&MT tại địa phương; Thúc đẩy, 

mở rộng các diễn đàn đối 
thoại chính sách, tham vấn 
các nhà đầu tư, tài trợ, phục 
vụ trao đổi thông tin pháp 
luật về TN&MT. Bên cạnh 
đó, đẩy mạnh thanh, kiểm 
tra đối với các lĩnh vực đất 
đai, môi trường, khoáng sản, 
tài nguyên nước; Nâng cao 
năng lực dự báo, cảnh báo 
thiên tai, giám sát BĐKH; 
Đẩy mạnh điều tra cơ bản 
về tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo; Xử lý triệt 
để các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng…

Ghi nhận những đóng 
góp của các tập thể, cá nhân 
ngành TN&MT, Phó Thủ 
tướng Chính phủ thay mặt 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao 
tặng Huân chương Lao động 

hạng Nhất cho Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Nguyễn Minh 
Quang; Danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua toàn quốc cho các Thứ 
trưởng Trần Hồng Hà, Nguyễn 
Thái Lai; Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho Thứ 
trưởng Nguyễn Thị Phương 
Hoa. Bộ trưởng Nguyễn Minh 
Quang trao Biểu trưng ghi 
công cho nguyên Thứ trưởng 
Nguyễn Thái Lai. Các Thứ 
trưởng Nguyễn Thị Phương 
Hoa, Chu Phạm Ngọc Hiển, 
Nguyễn Linh Ngọc trao tặng 
Cờ thi đua và Bằng khen của 
Bộ TN&MT cho các tập thể 
và Sở TN&MT của một số 
tỉnh/thành phố đã có thành 
tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua ngành TN&MT năm 
2015n

 V Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

 V Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao tặng Cờ thi đua của 
Bộ TN&MT cho các Sở TN&MT có thành tích tiêu biểu trong 
phong trào thi đua năm 2015
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10 sự kiện/hoạt động môi trường nổi bật 
trong nước và quốc tế năm 2015

Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm ngành môi trường có 
nhiều dấu mốc quan trọng như năm đầu tiên triển khai Luật BVMT năm 2014; tổ chức thành 
công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN 
lần thứ 13 và các sự kiện liên quan… 

Bên cạnh đó, thành công của Hội nghị COP 21 về biến đổi khí hậu (BĐKH) và Hiệp định TPP 
chính thức được thông qua đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực môi trường, BĐKH 
mà Việt Nam là thành viên. Tạp chí Môi trường xin điểm lại 10 sự kiện/hoạt động môi trường 
nổi bật trong nước và quốc tế năm 2015.

1TRIểN KHAI LUậT BVMT NăM 
2014 Và CáC VăN BảN HướNg 

DẫN THI HàNH LUậT  

Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội 
khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu 
lực từ ngày 1/1/2015. Sau khi Luật BVMT 
năm 2014 được thông qua, Bộ TN&MT 
(Tổng cục Môi trường) đã xây dựng, trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn, thi 
hành Luật, gồm: 5 Nghị định, 12 Thông tư 
và 3 Quyết định nhằm hoàn thiện hành lang 
pháp lý cần thiết cho công tác quản lý môi 
trường trong giai đoạn mới. 

Để Luật BVMT năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật được thực thi hiệu 
quả, Bộ TN&MT đã phối hợp với một số Bộ, 
ngành và 20 địa phương trên cả nước tổ chức 
phổ biến, tuyên truyền Luật một cách thống 
nhất, đồng bộ. Nhằm cụ thể hóa một số điều, 
khoản của Luật BVMT năm 2014, các Bộ, 
ngành, địa phương cũng đã ban hành các 
quy định, kế hoạch hành động về BVMT bảo 
đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định của 
Luật. 

Sau một năm triển khai 
thi hành, Luật BVMT năm 
2014 đã bước đầu phát huy 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
quản lý môi trường. Việc chỉ 
đạo tập trung từ Trung ương 
tới địa phương tạo tính thống 
nhất trong quản lý nhà nước 
về BVMT đem lại những kết 
quả tích cực, thể hiện số vụ 
việc vi phạm pháp luật về 
BVMT có xu hướng giảm, ý 
thức chấp hành các quy định 
pháp luật BVMT được nâng 
cao, từng bước đưa công tác 
BVMT đi vào nền nếp.

2HộI NgHị MôI 
TRườNg TOàN 

qUốC LầN THứ IV
Năm 2015, Bộ TN&MT 

đã tổ chức thành công Hội 

nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ IV, thu hút sự tham 
gia của gần 1.000 đại biểu đến 
từ các Bộ, ngành, cơ quan, 
đoàn thể, tổ chức chính trị 
- xã hội, các chuyên gia, nhà 
khoa học, doanh nghiệp... Tại 
Hội nghị, các đại biểu cùng 
trao đổi, thảo luận về nhiều 
nội dung quan trọng của 
công tác BVMT trong 5 năm 
qua (2011 - 2015), cũng như 
giai đoạn 2016 - 2020. Hội 
nghị đã đưa ra các đề xuất, 
kiến nghị để thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp 
BVMT trong thời gian tới. 
Đây là kết quả tổng hợp trí 
tuệ, tâm huyết, trách nhiệm 
của đông đảo các chuyên gia, 
nhà khoa học, nhà quản lý, 
doanh nghiệp, tổ chức chính 

 VHội nghị Triển khai Luật BVMT năm 2014 
và các văn bản hướng dẫn thi hành tại TP. HCM 
ngày 17/4/2015 

 V Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV
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trị - xã hội và cộng đồng đối với các vấn đề 
đặt ra của công tác BVMT trong tình hình 
mới.

Bên lề Hội nghị Môi trường toàn quốc lần 
thứ IV đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng 
như: Hội thảo Quản lý nhà nước về BVMT; 
Hội thảo Khoa học, công nghệ trong lĩnh 
vực BVMT; Lễ Tuyên dương các điển hình 
tiên tiến về BVMT; Triển lãm quốc tế về môi 
trường; Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác “Vì môi 
trường Việt Nam xanh”.

 Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 
IV đã đạt được các mục tiêu đề ra, thể hiện 
tiếng nói chung của tất cả các cơ quan ban, 
ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng cam kết, 
thống nhất hành động, chung tay BVMT vì 
sự phát triển bền vững đất nước.

3NâNg TầM qUAN Hệ HợP TáC 
qUốC Tế
Các hoạt động hợp tác đa phương, song 

phương về BVMT đã được triển khai hiệu 
quả, chủ động và sáng tạo, góp phần tạo nên 
nguồn đầu tư đáng kể cho công tác BVMT tại 
Việt Nam. Trong năm 2015, Bộ TN&MT đã 
tổ chức thành công Hội nghị nhóm công tác 
ASEAN về thành phố bền vững môi trường 
lần thứ 13, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường 
các nước ASEAN lần thứ 13 (AMME 13) và 
chuỗi các hội nghị liên quan. Trong đó, Hội 
nghị AMME 13 là sự kiện có ý nghĩa quan 
trọng, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp 
tác ASEAN về môi trường, trước khi Cộng 
đồng ASEAN được hình thành vào ngày 
31/12/2015. Tại Hội nghị AMME 13, các nước 
ASEAN đã thông qua Thông cáo chung với 
nhiều kết quả có tính chiến lược, bao gồm: 
Tuyên bố chung ASEAN về BĐKH chuẩn bị 

cho Hội nghị COP 21; Tuyên 
bố ASEAN về Môi trường 
bền vững; Sáng kiến Chương 
trình nghị sự bền vững môi 
trường và BĐKH sau năm 
2015… Trong khuôn khổ 
Hội nghị AMME 13 là chuỗi 
các hội nghị liên quan như: 
Hội nghị Quan chức cao cấp 
ASEAN về môi trường; Hội 
nghị Bộ trưởng Môi trường 
ASEAN + 3 lần thứ 14; Hội 
nghị Ủy ban thực hiện Hiệp 
định ASEAN về ô nhiễm 
khói mù xuyên biên giới lần 
thứ 11 (COM 11); Hội nghị 
các bên tham gia Hiệp định 
ô nhiễm khói mù xuyên biên 
giới lần thứ 11. Năm 2015, 
Bộ TN&MT cũng tích cực 
tham gia hoạt động hợp tác 
quốc tế về môi trường trong 
khu vực ASEAN và châu á; 
Thực hiện các cam kết trong 
9 Điều ước và 3 thỏa thuận 
quốc tế mà Việt Nam tham 
gia, đồng thời tham dự đầy 
đủ các cuộc họp thường 
niên của các Công ước, liên 
Công ước, chuẩn bị nội dung 
đàm phán liên quan đến 
môi trường trong khuôn 
khổ WTO và các hiệp định 
thương mại tự do như Hiệp 
định Thương mại EU - Việt 
Nam… Ngoài ra, triển khai 
25 dự án quốc tế trong lĩnh 
vực môi trường, góp phần 
quan trọng trong công cuộc 
BVMT đất nước.

4HộI NgHị COP 21 Về 
BĐKH Và HIệP ĐịNH 

TPP CHíNH THứC 
ĐượC THôNg qUA

Hội nghị lần thứ 21 các 
bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc (LHQ) về 
BĐKH (COP 21) diễn ra từ 
ngày 29/11 - 13/12/2015 tại 
Pari (Pháp), với sự tham dự 
của hơn 36.000 đại biểu. Sau 
hai tuần đàm phán, đại diện 
của 195 nước tham dự Hội 
nghị COP 21 đã chính thức 
thông qua Thỏa thuận Pari. 
Đây là thỏa thuận mang tính 
lịch sử, đánh dấu bước đột 
phá quan trọng trong nỗ lực 
của LHQ suốt hơn hai thập 
kỷ qua, nhằm thuyết phục 
Chính phủ các nước hợp tác 
để giảm lượng khí thải gây 
ô nhiễm, hạn chế gia tăng 
nhiệt độ Trái đất. Thỏa thuận 
gồm 31 trang, 29 điều khoản, 
trong đó đề ra mục tiêu, 
mức tăng nhiệt độ của Trái 
đất đến năm 2100 phải thấp 
hơn đáng kể so với ngưỡng 
2ºC và tiến tới ngưỡng thấp 
hơn 1,5ºC. Tham dự COP 
21, Việt Nam cam kết nỗ lực 
cùng cộng đồng quốc tế ứng 
phó với BĐKH và đóng góp 
1 triệu USD vào Quỹ Khí hậu 
xanh trong giai đoạn 2016 - 
2020. 

Năm 2015 còn ghi nhận 
sự thành công trong đàm 
phán Hiệp định Đối tác 

 V Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng  
Môi trường ASEAN lần thứ 13 và các  
hội nghị liên quan

 V Lãnh đạo các quốc gia tham dự Hội nghị COP 21 tại Pari
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Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
được 12 quốc gia (trong đó có Việt Nam) 
thông qua. Với 30 chương, TPP là Hiệp định 
thương mại tự do đa phương đầu tiên đưa các 
nội dung về môi trường thành một chương 
trong các cam kết. Nội dung của các cam kết 
hướng tới việc thúc đẩy sự hỗ trợ lẫn nhau 
giữa các chính sách thương mại với môi 
trường; Ủng hộ các quốc gia thúc đẩy hoạt 
động BVMT, hạn chế cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên; Đẩy mạnh tự do hóa thương mại 
đối với các hàng hóa và dịch vụ, góp phần hỗ 
trợ chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, các-
bon thấp.

5CùNg HàNH ĐộNg Để TRIểN 
KHAI CHIếN LượC qUốC gIA 

Về TăNg TRưởNg xANH (TTx)
Nhằm cụ thể hóa định hướng Chiến lược 

Phát triển bền vững và Chiến lược BĐKH 
trong lĩnh vực kinh tế, năm 2012, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia 
về TTX cho thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2050. Ngày 20/3/2014, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động 
quốc gia về TTX giai đoạn 2014 - 2020, trong 
đó thể hiện quan điểm mục tiêu, chiến lược 
và giải pháp để các Bộ, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện. Trên cơ sở Chiến lược 
và Kế hoạch hành động quốc gia về TTX, các 
Bộ (KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Giao 
thông Vận tải, NN&PTNT, Xây dựng) và các 
địa phương (Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng)... đã tích cực 
triển khai xây dựng kế hoạch hành động phù 
hợp với từng ngành, từng địa phương. 

Ngày 23/4/2015, Bộ TN&MT đã ban hành Chương trình 
hành động của ngành TN&MT giai đoạn 2015 - 2020 và định 
hướng đến năm 2030. Chương trình đã đưa ra 5 nhóm nội 
dung, 4 nhóm giải pháp và hoạt động ưu tiên để thực hiện 
các mục tiêu của Chiến lược. Theo đó, tập trung vào các 
giải pháp như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến 
khích hỗ trợ thực hiện TTX cho các cơ quan, doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân, cộng đồng; Hoàn thiện chính sách, pháp 
luật và tăng cường năng lực để thực hiện TTX, đặc biệt là 
xây dựng khung chính sách về TTX của ngành TN&MT giai 
đoạn 2016 - 2020;  Đa dạng hóa đầu tư cho TTX; Thúc đẩy 
hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, 
các nước trong khu vực và trên thế giới để phục vụ cho việc 
thực hiện TTX.

6TRIểN KHAI ĐồNg Bộ, HIệU qUả CáC 
CHươNg TRìNH, Đề áN qUốC gIA TRONg 

LĩNH VựC MôI TRườNg

Để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách, trong 
năm qua, nhiều chương trình, đề án quốc gia về lĩnh vực 
môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, Chương 
trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường giai đoạn 2011 - 2015 (CTMTQG) đã triển khai 6 
tiểu dự án làng nghề tại 6 tỉnh/TP; 5 tiểu dự án khắc phục 
ô nhiễm và cải thiện môi trường do hóa chất bảo vệ thực 
vật (BVTV) tồn lưu tại 2 tỉnh/TP; triển khai 2 tiểu dự án 
thu gom, xử lý nước thải TP. Thái Nguyên và TP. Biên Hòa, 
Đồng Nai. Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020 
và định hướng đến năm 2030 đã hoàn thành giai đoạn 1 
(2012 - 2015), với kết quả: 50/63 tỉnh có văn bản, hoặc có 
điều khoản quy định về BVMT làng nghề; 25/63 tỉnh ban 
hành quy chế công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống;  V Quảng Ninh là một trong những địa phương 

đi đầu trong việc xây dựng Kế hoạch TTX

 V Phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban BVMT LVS  Cầu  
ngày 27/11/2015 tại Bắc Giang
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7 tỉnh có làng nghề được công nhận cơ 
bản đáp ứng điều kiện về BVMT…

Đối với công tác BVMT lưu vực sông 
(LVS), Bộ TN&MT đã triển khai 3 Đề 
án tổng thể BVMT LV sông Cầu, sông 
Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng 
Nai. Đến nay có 22/22 tỉnh/TP trên 3 
LVS đã phê duyệt và triển khai Kế hoạch 
thực hiện Đề án; 16/16 tỉnh, TP trên LV 
sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông 
Đồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo thực 
hiện Đề án. 

Qua 5 năm triển khai Quyết định 
số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Kế hoạch xử lý, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất 
BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước, 
năng lực và nguồn lực cho công tác 
quản lý, xử lý các khu vực tồn lưu hóa 
chất BVTV đã được nâng lên đáng kể, 
đến nay, đã và đang xử lý 60 khu vực ô 
nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

7Đẩy MạNH CôNg TáC 
THANH TRA, KIểM TRA  

Và xử Lý VI PHạM Về BVMT
Xác định thanh tra, kiểm tra là hoạt 

động “xương sống”, mũi nhọn trong 
công tác quản lý TN&MT, trong năm 
2015, toàn ngành đã triển khai 2.623 
cuộc thanh tra, kiểm tra về TN&MT, 
riêng trong lĩnh vực môi trường, đã 
tổ chức 7 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 
1.076 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn 29 tỉnh/TP, ban hành 1.066 kết 
luận thanh tra, xử phạt 426 cơ sở, với 
trên 50,1 tỷ đồng và tổ chức kiểm tra, 
thanh tra đột xuất đối với 12 cơ sở, xử 
phạt 2 cơ sở, buộc các cơ sở phải khắc 
phục hậu quả theo quy định. Công tác 
xử lý đơn thư, kiến nghị về môi trường 
cũng được quan tâm xử lý đúng trình 
tự pháp luật. Đã tiếp nhận và xử lý 26 
hồ sơ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 
môi trường của các doanh nghiệp và 
địa phương.

Công tác xử lý triệt để các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
(ÔNMTNT) cũng được triển khai 
quyết liệt, có hiệu quả. Bộ TN&MT 
đã phối hợp với các địa phương thực 

hiện nhiều biện pháp xử lý 
các cơ sở gây ÔNMTNT. 
Đến nay, tỷ lệ các cơ sở gây 
ÔNMTNT theo Quyết định 
số 64/2003/QĐ-TTg đã 
hoàn thành các biện pháp 
xử lý ô nhiễm là 389/413 cơ 
sở (đạt tỷ lệ 94,19%). Đối 
với 186 cơ sở gây ÔNMTNT 
theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg có thời hạn xử lý 
đến 31/12/2015 (không kể 
43 cơ sở còn tồn đọng từ 
Quyết định số 64/2003/QĐ-
TTg), đã có 140 cơ sở cơ bản 
hoàn thành biện pháp xử lý, 
không còn gây ÔNMTNT 
(chiếm tỷ lệ 75,27%).

8NâNg CAO HIệU 
qUả qUảN Lý NHà 

NướC Về ĐA DạNg 
SINH HọC (ĐDSH) 

Sau 7 năm triển khai 
thực hiện Luật ĐDSH năm 
2008, đến nay, công tác bảo 
tồn và phát triển ĐDSH 
ở Việt Nam đã thu được 
những kết quả đáng khích lệ. 
Hệ thống chính sách, pháp 
luật về bảo tồn ĐDSH ngày 
càng được hoàn thiện. Việc 
thực hiện Chiến lược quốc 
gia về ĐDSH và Quy hoạch 
tổng thể bảo tồn ĐDSH 
cũng được chủ động triển 

khai. Đến nay, đã có 12 tỉnh/
TP phê duyệt Quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH của địa phương 
và hầu hết các tỉnh đã xây 
dựng Kế hoạch hành động 
ĐDSH cấp tỉnh. Năm 2015, 
Bộ TN&MT đã ban hành 
Danh mục các khu bảo tồn 
ở Việt Nam tại Quyết định 
số 1107/QĐ-TTg ngày 
12/5/2015; Phối hợp với Ban 
Thư ký Công ước Ramsar 
công nhận 2 khu đất ngập 
nước có tầm quan trọng 
quốc tế là Láng Sen và U 
Minh Thượng (khu Ramsar 
thứ 2.227 và 2.228 của thế 
giới); đề xuất nâng cấp 1 khu 
dự trữ thiên nhiên Núi Phia 
Oắc - Phia Đén thành Vườn 
quốc gia Phia Oắc - Phia 
Đén, 1 khu bảo tồn loài sinh 
cảnh Lung Ngọc Hoàng và 2 
khu bảo tồn biển Bạch Long 
Vĩ, Cù Lao Chàm thành khu 
dự trữ thiên nhiên… 

Bộ cũng ban hành 
Chương trình truyền thông 
nâng cao nhận thức về ngăn 
ngừa và kiểm soát sinh vật 
ngoại lai xâm hại ở Việt Nam 
giai đoạn 2015 - 2020; Tổng 
kết 3 năm thực hiện Đề án 
ngăn ngừa và kiểm soát sinh 
vật ngoại lai xâm hại ở Việt 
Nam đến năm 2030.

 V Khu đất ngập nước Láng Sen (Long An) được công nhận là 
khu Ramsar thứ 2.227 của thế giới
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9PHáT HUy HIệU 
qUả CôNg TáC 

TUyêN TRUyềN, 
NâNg CAO NHậN 
THứC Về BVMT

Nhằm phát huy hơn nữa 
vai trò của các cấp, ngành, 
huy động sức mạnh tổng 
hợp của các tổ chức đoàn 
thể chính trị - xã hội, doanh 
nghiệp và người dân tham 
gia hoạt động BVMT, công 
tác giáo dục, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về 
BVMT đã được triển khai 
một cách đồng bộ. Năm 
2015, Bộ TN&MT đã phối 
hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương tổ chức các sự kiện 
môi trường như: Ngày Đất 
ngập nước (2/2), Ngày Môi 
trường thế giới (5/6), Ngày 
Trái đất (22/4)…; Tổng kết 
và trao giải Cuộc thi Sáng tác 
ảnh về môi trường và sự kiện 
bên lề “Ngày hội tái chế chất 
thải hưởng ứng Giờ Trái đất 
năm 2015”… 

Trong khuôn khổ Hội 
nghị Môi trường toàn quốc 
lần thứ IV, Bộ TN&MT đã 
lựa chọn 70 điển hình tiên 
tiến, gồm 50 tập thể, 20 cá 
nhân để vinh danh tại “Lễ 
tuyên dương các điển hình 
tiên tiến về BVMT giai đoạn 
2011 - 2015”. Ngoài ra, trong 

Ngày Môi trường thế giới 
5/6, 27 tổ chức, 21 cá nhân 
và 2 cộng đồng trên cả nước 
cũng được Bộ trao tặng Giải 
thưởng Môi trường vì có 
thành tích xuất sắc cho sự 
nghiệp BVMT. Các tập thể 
và cá nhân được vinh danh 
sẽ tiếp tục là những tấm 
gương sáng, hạt nhân tiêu 
biểu, tạo sức lan tỏa, góp 
phần thúc đẩy phong trào thi 
đua BVMT trên cả nước.

Đồng thời, công tác 
truyền thông, nâng cao 
nhận thức về BVMT trên các 
phương tiện truyền thông 
đại chúng cũng được chú 
trọng, triển khai với nhiều 
hình thức đa dạng, hướng 
tới nhiều nhóm đối tượng 
khác nhau. Xây dựng và 
duy trì hàng chục chuyên 
mục, chuyên trang, chương 
trình môi trường trên các 
kênh thông tin đại chúng 
với hàng nghìn tin, bài, ảnh 
được đăng tải, phản ánh 
kịp thời các sự kiện nổi bật 
của ngành TN&MT, cũng 
như công tác BVMT trên 
cả nước. Qua đó, tạo bước 
chuyển biến tích cực về nhận 
thức, ý thức chấp hành pháp 
luật về môi trường của cộng 
đồng, doanh nghiệp.

10CôNg Bố BáO 
CáO MôI TRườNg 

qUốC gIA 2014 - MôI 
TRườNg NôNg THôN

Theo Luật BVMT, Bộ 
TN&MT lập Báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia. Năm 2014, 
Bộ TN&MT xây dựng Báo cáo 
Môi trường quốc gia, với chủ 
đề “Môi trường nông thôn”. Báo 
cáo đưa ra một bức tranh tổng 
quát về hiện trạng môi trường 
nông thôn Việt Nam giai đoạn 
2010 - 2014. Đây là lần đầu tiên, 
vấn đề môi trường nông thôn 
được nêu trong Báo cáo Môi 
trường quốc gia, cho thấy, tầm 
quan trọng của công tác BVMT 
nông thôn trong quá trình đổi 
mới phát triển cũng như các khó 
khăn, thách thức trong giai đoạn 
hiện nay. 

Báo cáo nhận định một 
số vấn đề bức xúc, nổi cộm 
về môi trường nông thôn bao 
gồm: Phát triển sản xuất chưa 
quan tâm đúng mức đến công 
tác BVMT; thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt nông 
thôn còn hạn chế; chưa kiểm 
soát được chất thải là bao bì, 
hóa chất bảo vệ thực vật; khó 
khăn trong kiểm soát ô nhiễm 
môi trường làng nghề; công tác 
quản lý môi trường nông thôn 
còn đan xen, thiếu đơn vị đầu 
mối quản lý; tỷ lệ dân cư nông 
thôn được cấp nước sạch và 
điều kiện vệ sinh môi trường 
nông thôn còn thấp. 

Báo cáo cũng đề xuất một số 
kiến nghị với Quốc hội, Chính 
phủ và các địa phương nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác 
BVMT nông thôn, đảm bảo mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới ở 
nước ta. Báo cáo là tài liệu hữu 
ích đối với các nhà quản lý, nhà 
khoa học, nghiên cứu, cũng như 
tất cả những ai quan tâm đến 
công tác BVMT ở Việt Namn

 V Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về 
BVMT giai đoạn 2011 - 2015
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Ngày Xuân nghĩ về phát huy  
truyền thống văn hóa trong bảo vệ môi trường
Vũ NgọC LâN

Hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng 
là bằng ấy thời gian làm nên những giá 

trị văn hóa tốt đẹp, không bị đồng hóa bởi bất 
cứ kẻ thù xâm lược nào. Đứng trên góc độ nào 
đó, có thể nói, văn hóa là hội tụ tất cả những 
tinh hoa, chắt lọc, bồi đắp từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, làm nên sự khác biệt với các dân 
tộc khác, đồng thời cũng là biểu hiện của sức 
mạnh bất diệt của mỗi dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta 
đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính 
sách pháp luật về BVMT và đã đạt được những 
thành tựu, tạo ra chuyển biến tích cực trong 
công tác BVMT. Tuy nhiên, môi trường ở nhiều 
nơi tiếp tục bị suy thoái nghiêm trọng. Có nhiều 
nguyên nhân góp phần gây ra tình trạng này, 
nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân 
quan trọng là vì chúng ta chưa quan tâm đến 
truyền thống, giá trị văn hóa tốt đẹp trong công 
tác BVMT.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã khẳng 
định, con người Việt Nam đã xây dựng và hình 
thành nên một truyền thống văn hóa ứng xử 
với môi trường tự nhiên. Điều này thể hiện bởi 
những nét khác biệt về điều kiện, môi trường, 
địa lý, làm nên văn hóa của phương Tây và 
phương Đông. Nhiều nước ở phương Tây là 
xứ khô, lạnh với các thảo nguyên mênh mông, 
thuận lợi cho việc chăn thả gia súc; hình thành 
nên loại hình văn hóa gốc du mục, với những 
đặc trưng cơ bản như: Lối sống du cư; ít tôn 
trọng nơi cư trú; có ý thức chế ngự tự nhiên, 
bắt tự nhiên phục vụ con người; hình thành 
quan điểm lấy con người làm trung tâm của vũ 
trụ… Trong khi đó, ở phương Đông, chủ yếu 
là những vùng châu thổ, nằm trong lưu vực 
các con sông lớn với khí hậu nóng, ẩm. Điều 
kiện tự nhiên thích hợp với nghề trồng trọt, do 
đó nhiều nước ở phương Đông đã hình thành 
nên nền văn hóa nông nghiệp, lấy trồng trọt 
làm phương thức chủ đạo. Đặc trưng cơ bản 
của loại hình văn hóa này là lối sống định cư; 
lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời 
tiết (những yếu tố đóng vai trò quyết định đối 

với nghề trồng trọt, con người 
phụ thuộc vào tự nhiên); tôn 
trọng tự nhiên, hình thành 
nên tính cách, khát vọng sống 
hòa hợp với tự nhiên, phổ 
biến quan điểm con người 
chỉ là một bộ phận bình đẳng 
với những hiện tượng, sự vật 
khác của vũ trụ; mọi sinh vật, 
hiện tượng, sự vật đều có linh 
hồn, tồn tại song song với đời 
sống con người; sự ưu đãi về 
tự nhiên đã làm cho phương 
Đông (vốn là cái nôi của nền 
văn minh nhân loại) trở nên 
trì trệ trong sự phát triển sau 
này. Xét về góc độ địa lý, văn 
hóa, nước Việt Nam thuộc loại 

hình văn hóa gốc nông nghiệp 
(có nền văn minh lúa nước) 
nên những đặc trưng cơ bản 
của loại hình văn hóa này đã 
thẩm thấu vào lối sống của 
người Việt, thể hiện trong văn 
hóa ăn, mặc, đi lại và cư trú, 
kiến trúc.

Chính điều kiện tự nhiên, 
địa lý, khởi nguồn từ “nền văn 
minh lúa nước” góp phần làm 
nên những phẩm chất nổi trội 
trong nhân cách của người 
Việt. Đó là khả năng đối phó 
linh hoạt với mọi tình thế và 
điều kiện tự nhiên, trong các 
tình huống khác nhau; Tinh 
thần đoàn kết, cố kết cộng 

 V Bác Hồ tham gia Tết trồng cây tại Bất Bạt 
(Sơn Đà, Ba Vì, Hà Tây) năm 1969
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đồng tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn, thử 
thách; Giản dị, chất phác, đơn giản; Tấm lòng 
rộng mở và giàu tình cảm; Cần cù, chịu khó, 
giỏi chịu đựng gian khổ, hy sinh… 

Từ những đặc điểm, nhân cách chung của 
người Việt, nếu nghiên cứu, vận dụng, đề ra 
những giải pháp phù hợp thì trở thành sức 
mạnh giải quyết nhiều vấn đề trong kinh tế 
- xã hội và môi trường. Mặt khác, nếu các cơ 
quan nhà nước biết vận dụng cơ cấu tự trị của 
làng xã trước đây với những quy định, lệ tục 
bắt buộc cá nhân phải tuân theo thì sẽ có tác 
dụng đến ứng xử và lối sống của từng thành 
viên xã hội với thiên nhiên, môi trường. Thế 
mạnh của cộng đồng được xác lập nhờ hệ 
thống các thiết chế trên phương diện cơ cấu 
tổ chức, làng xã. Sự chặt chẽ này được nâng 
lên nhờ hương ước (lệ làng). Hương ước là tác 
nhân quan trọng tới việc hình thành lối sống 
của người Việt Nam và là một trong những 
biện pháp bảo vệ hữu hiệu đối với các vấn đề 
môi trường. Các luật tục của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở nước ta là rất quý, góp phần quan 
trọng giữ gìn núi rừng, sông suối, cảnh quan 
môi trường, cần được nghiên cứu và phát huy. 

Đồng thời, trong quá trình phát triển đã 
hình thành cơ cấu tín ngưỡng với khuynh hướng 
hòa đồng với các yếu tố thiên nhiên. Tín ngưỡng 
Việt Nam giống như các bộ phận khác của văn 
hóa Việt Nam đều mang những đặc trưng của 
văn hóa nông nghiệp. Đó là sự tôn trọng và gắn 

bó mật thiết với thiên nhiên, 
được thể hiện ở tín ngưỡng 
sùng bái tự nhiên như thần 
sông, thần núi, thần cây, thần 
suối, bà mây, bà mưa, mọi sinh 
vật, đồ dùng đều có linh hồn 
như con người. Do vậy, loại 
bỏ các yếu tố duy tâm trong 
việc tôn sùng các vị thánh thần 
cai quản những hiện tượng tự 
nhiên xung quanh con người, 
thì việc tôn sùng này cũng có 
giá trị giáo dục, răn đe con 
người không làm việc xấu, 
BVMT cảnh quan và cũng là 
một biện pháp giáo dục môi 
trường hữu hiệu.

Năm nay là năm kỷ niệm 
250 năm ngày sinh đại thi 
hào Nguyễn Du. Mọi người 
dù không thuộc hết Truyện 
Kiều thì cũng phải nhớ được 
câu kết của tác phẩm này: 
“Chữ Tâm kia mới bằng ba 
chữ Tài”. Đảng, Nhà nước ta, 
đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã vận dụng quan niệm 
này trong công tác cán bộ: Lấy 
đức là “gốc” của người cán bộ 
cách mạng. Ngày 21/9/2015, 
Đức Pháp Vương Gyalwang 

Drukpa - người đứng đầu 
Truyền thừa Phật giáo Drukpa 
thế giới đã đến thăm Việt Nam 
lần thứ bảy để cầu nguyện 
quốc thái dân an trên khắp 
ba miền đất nước. Ông lý giải, 
nguyên nhân gây ô nhiễm môi 
trường chính là sự "ô nhiễm" 
từ trong tâm hồn của con 
người và sự hiểu biết chưa 
đúng về mối quan hệ giữa con 
người với tự nhiên. Con người 
luôn nói rằng có tình thương 
yêu đối với thiên nhiên nhưng 
lại đối xử với thiên nhiên 
không như những gì mình 
nói”; "Khi không có tình 
thương với muôn loài, con 
người bắt đầu phá hoại môi 
trường xung quanh. Người ta 
nói yêu chó, thích chim nhưng 
lại sắm chuồng, lồng để nhốt 
chúng lại, thậm chí ăn thịt. 
Vì tham lam, con người đã 
phá rừng mà không suy nghĩ 
rằng rừng cây không chỉ mang 
lại lợi ích cho thế hệ chúng ta 
mà còn mang lại an bình, sức 
khỏe cho cả thế hệ mai sau". 
Ông cho rằng, “Chìa khóa 
cho sự hòa hợp giữa hai bên là 
con người phải trân trọng, yêu 
thương tất cả các loài và được 
giáo dục về môi trường, qua 
đó, giúp con người giải quyết 
vấn đề ô nhiễm, nhưng không 
thể giáo dục cho người khác 
nếu bản thân không có sự 
hiểu biết. Thực tế, BVMT trên 
lý thuyết rất dễ, nhưng khi 
làm việc thiết thực để thay đổi 
những người xung quanh thì 
không phải ai cũng làm được”. 

Dân tộc Việt Nam vốn 
có truyền thống hòa hợp với 
thiên nhiên và coi trọng cái 
Tâm. Do vậy, nếu biết cách 
khơi gợi, giữ gìn những truyền 
thống, giá trị văn hóa tinh thần 
quý báu đó, sẽ góp phần quan 
trọng làm cho môi trường 
sống trong lành, bền vững cho 
hôm nay và mai saun

 V Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên là hành động thiết thực góp phần BVMT
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Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam 
Tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo -  
truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam
PgS. TS Hà HUy THôNg

Trong không khí toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân náo nức 
chào mừng Đại hội XII của 

Đảng, chúng ta càng phấn khởi, tự hào 
nhìn lại chặng đường oanh liệt 86 năm 
qua của Đảng ta. Xuyên suốt chiều 
dài lịch sử 86 năm, với 12 kỳ Đại hội, 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lập nên 
những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử 
dân tộc, xây đắp nên truyền thống vô 
cùng oanh liệt, hào hùng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta đã không ngừng 
xây dựng, bồi đắp nên nhiều truyền 
thống quý báu, thể hiện bản chất tốt 
đẹp của Đảng, đó là: Bản lĩnh chính 
trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý 
tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự 
chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi 
ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó với 
nhân dân; kiên định nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong tổ chức và hoạt 
động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội 
bộ, đoàn kết quốc tế…

Những truyền thống quý báu đó là 
sự kế thừa và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp nhân 
dân Việt Nam và giai cấp công nhân 
thế giới, là sức mạnh bảo đảm vai trò 
lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng. 
Đây là kết quả của quá trình vun trồng, 
xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu 
đầy quả cảm của các thế hệ đảng viên.

Trong các truyền thống quý báu 
ấy, thì "tinh thần độc lập tự chủ và 
sáng tạo" là truyền thống tiêu biểu, 
thể hiện sâu sắc tính tiên phong, vai 
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng. Có thể khẳng định rằng, tinh 
thần độc lập tự chủ và sáng tạo là cơ 

sở nền tảng, là nhân tố trọng 
yếu để Đảng ta đề ra đường lối 
đúng đắn trong mọi giai đoạn 
cách mạng, phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam và xu thế thời 
đại, đưa cách mạng Việt Nam 
giành hết thắng lợi vĩ đại này 
đến thắng lợi vĩ đại khác.

Thực tiễn lịch sử 86 năm 
qua của Đảng cho thấy, nhờ 
có tinh thần độc lập, tự chủ và 
sáng tạo mà Đảng ta đã nhạy 
bén, chủ động, nắm bắt thời 
cơ, kịp thời đề ra chủ trương 
và tổ chức lãnh đạo toàn dân 
tiến hành tổng khởi nghĩa 
Cách mạng tháng Tám năm 
1945 thành công. Với thắng 
lợi vĩ đại ấy, Nhà nước Việt 

Nam Dân Chủ Cộng hòa (nay 
là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam) ra đời, mở ra kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội.

Lịch sử vẻ vang của Đảng 
ta cũng đã khẳng định, chính 
nhờ có tinh thần độc lập tự chủ 
và sáng tạo mà Đảng ta đã đề 
ra đường lối kháng chiến, kiến 
quốc đúng đắn, nhất là chiến 
tranh nhân dân phát triển đến 
đỉnh cao. Trên cơ sở đó, Đảng 
đã lãnh đạo toàn quân, toàn 
dân anh dũng, bền bỉ chiến 
đấu, giành thắng lợi oanh liệt 
trong các cuộc kháng chiến 
chống xâm lược, mà đỉnh cao 

 V Đại hội XII của Đảng đã xác định, BVMT, phòng chống 
thiên tai, ứng phó với BĐKH là một trong các nhiệm vụ cơ bản, 
trọng yếu của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
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là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 
1954, đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo 
vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Đặc biệt, vào thời điểm khó khăn 
chồng chất, vận mệnh của đất nước đứng 
trước những thử thách vô cùng cam go, 
với tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo, tại 
Đại hội toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), 
Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng 
đắn và sáng suốt. Trên cơ sở đó, Đảng đã 
lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta bước vào 
công cuộc đổi mới, và qua 30 năm nỗ lực 
phấn đấu, đất nước đã đạt được những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 30 năm 
đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng 
trong sự nghiệp phát triển của đất nước, 
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của 
Đảng ta, nhất là về trình độ tư duy chiến 
lược. Tư duy của Đảng ta đã có nhiều phát 
triển mới không chỉ về kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, mà 
còn về lĩnh vực môi trường và BVMT. Tư 
duy của Đảng ta cũng không ngừng phát 
triển, hoàn thiện, từng bước nâng lên tầm 
cao mới.

Như chúng ta đã biết, Đại hội VI và 
Đại hội VII của Đảng, vấn đề BVMT chỉ 
mới được đề cập là: “tích cực phòng chống 
thiên tai bão lụt, nhằm giảm thiểu thiệt hại 
cho Nhà nước và nhân dân” thì đến Đại 
hội VIII, tư duy về BVMT của Đảng đã 
bước đầu có sự phát triển mới. Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng đã nhấn mạnh: "Sử 
dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên, BVMT sinh thái. áp dụng các công 
nghệ hiện đại trong kiểm soát, đánh giá 
và xử lý tác động môi trường. Ưu tiên các 
công nghệ sạch, ít tốn nguyên, nhiên liệu. 
Đề xuất các phương pháp khoa học và ứng 
dụng các phương tiện kỹ thuật để hạn chế 
hậu quả thiên tai".

Đến Đại hội Đảng lần thứ IX, sự nghiệp 
BVMT đã được gắn trong nhiệm vụ đổi 
mới các chính sách xã hội, trong đó chính 
sách về BVMT được xác định là: "Tăng 
cường công tác quản lý môi trường ở các 
vùng kinh tế trọng điểm, vùng dân cư tập 
trung. Lồng ghép kế hoạch BVMT vào kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn mục 
tiêu BVMT với mục tiêu nâng cao mức 
sống của cộng đồng dân cư. Tăng cường 
đầu tư để ngăn chặn sự cố môi trường…".

Tại Đại hội X và Đại hội 
XI, tư duy về môi trường và 
BVMT của Đảng đã được 
nâng lên tầm cao mới. Trong 
Báo cáo chính trị của 2 Đại 
hội này, lĩnh vực môi trường 
và BVMT đều được xác định 
là một trong ba mục tiêu 
chiến lược của công cuộc 
đổi mới. Nghị quyết Đại hội 
XI của Đảng đã nhấn mạnh: 
"Nâng cao nhận thức và ý 
thức trách nhiệm của toàn xã 
hội, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo các cấp về BVMT… Đưa 
nội dung BVMT vào chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực, 
vùng và các chương trình, dự 
án đầu tư. Các dự án, công 
trình đầu tư xây dựng mới bắt 
buộc phải thực hiện nghiêm 
các quy định về BVMT…"3.

Đặc biệt, Đại hội XII của 
Đảng đã xác định, BVMT, 
phòng chống thiên tai, ứng 
phó với BĐKH là một trong 
các nhiệm vụ cơ bản, trọng 
yếu của sự nghiệp xây dựng, 
phát triển đất nước nhanh và 
bền vững. Về BVMT, Đại hội 
XII của Đảng tiếp tục nhấn 
mạnh: "Hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, ban hành các chế 
tài đủ mạnh để BVMT, ngăn 
chặn, xử lý theo pháp luật 
nhằm chấm dứt tình trạng 
gây ô nhiễm môi trường…". 
Về phòng, chống thiên tai, 
ứng phó với BĐKH, Đại hội 
XII của Đảng khẳng định: 
"Chủ động xây dựng, triển 
khai và kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các chương 
trình, kế hoạch ứng phó với 
BĐKH, phòng chống thiên 
tai… Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nhằm chủ động 
phòng, chống, hạn chế tác 
động của triều cường, ngập 
lụt, xâm nhập mặn do nước 
biển dâng đối với vùng ven 
biển".

Nghị quyết Đại hội XII 
không chỉ là tầm cao tư duy 
của Đảng về BVMT, mà còn 
là đỉnh cao trí tuệ của Đảng 
trong hoạch định chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Những nội dung của Nghị 
quyết quan trọng này đã thể 
hiện sâu sắc, những truyền 
thống quý báu của Đảng tiếp 
tục được phát huy mạnh mẽ, 
được kết tinh thành sức mạnh 
lãnh đạo của Đảng trong giai 
đoạn cách mạng mới. Chính 
vì thế, toàn Đảng, toàn dân 
nói chung và cán bộ, đảng 
viên, nhân viên ngành Môi 
trường nói riêng, nỗ lực phấn 
đấu thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng là 
trách nhiệm và vinh dự, nhằm 
góp phần đẩy mạnh toàn diện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới; 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn 
định; phấn đấu sớm đưa nước 
ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúng ta tin tưởng vững 
chắc rằng, phát huy truyền 
thống quý báu của 86 năm qua; 
đặc biệt là tinh thần độc lập 
tự chủ và sáng tạo, nhất định 
Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân 
ta, chủ động nắm bắt thời cơ, 
vượt qua thách thức, không 
ngừng đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế sâu rộng, tiếp tục đưa 
đất nước từng bước quá độ lên 
CNXH với nhận thức và tư duy 
mới đúng đắn, sáng tạo, phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam 
và xu thế thời đại. Bên cạnh 
đó, Đảng ta sẽ sáng suốt đề ra 
những chủ trương, giải pháp 
đúng đắn, hữu hiệu để bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền 
quốc gia, ứng phó hiệu quả với 
BĐKH, nhanh chóng đưa con 
thuyền cách mạng Việt Nam, 
đưa dân tộc Việt Nam tới bến 
bờ hạnh phúcn
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Cần tiếp tục đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác 
ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính 

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu (BĐKH), thời gian qua, Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực để ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, công cuộc ứng 
phó với BĐKH là một việc làm lâu dài, phức tạp, cần có sự tham gia 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội. Đó là chia sẻ của ông Phan 
Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội với Tạp chí Môi 
trường trước thềm năm mới - Xuân Bính Thân 2016.

 V Ông Phan Xuân Dũng - 
Chủ nhiệm Ủy ban KHCN 
& MT của Quốc hội

9Xin ông cho biết, một số kết quả nổi bật của 
Việt Nam trong công tác ứng phó với BĐKH?

ông Phan xuân Dũng: Nhận thức rõ 
những tác động nghiêm trọng của BĐKH đến 
sự phát triển bền vững đất nước, Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách quan trọng về ứng phó với BĐKH 
như: Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 
chủ động ứng phó với BĐKH; Nghị quyết số 
853/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội (UBTVQH) về kết quả giám sát và 
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về ứng phó với BĐKH khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL); Luật BVMT năm 2014 
cũng có một chương riêng về BĐKH; Chiến 
lược quốc gia về BĐKH…

Để thực hiện những chính sách đó, các Bộ, 
ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực 
hiện nhiều hoạt động nhằm ứng phó với BĐKH. 
Cụ thể, xây dựng, cập nhật và công bố kịch bản 
BĐKH, nước biển dâng làm định hướng cho 
các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây 
dựng và triển khai quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội (KT - XH); Đánh giá tác 
động của BĐKH đến từng ngành, lĩnh vực, 
khu vực, đề xuất các giải pháp ứng phó phù 
hợp và ban hành Kế hoạch hành động ứng phó 
với BĐKH cho từng Bộ, ngành và địa phương; 
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, 
nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người 
dân về ứng phó với BĐKH được nâng lên, đặc 
biệt là người dân khu vực ven biển, ĐBSCL, nơi 
chịu tác động trực tiếp của BĐKH và nước biển 
dâng. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã có 
nhiều hoạt động thiết thực trong công tác thích 
ứng với BĐKH để duy trì, phát triển sinh kế 
bền vững cho người dân; Đầu tư từ ngân sách 
nhà nước cho các hoạt động ứng phó BĐKH 
đã được chú trọng. Nhiều chương trình quốc 

gia được triển khai đồng bộ 
như Chương trình mục tiêu 
quốc gia ứng phó với BĐKH 
(CTMTQG), Chương trình 
hỗ trợ ứng phó với BĐKH 
(SP-RCC), Chương trình 
khoa học và công nghệ quốc 
gia về BĐKH…;

Mặt khác, sự chủ động, 
tích cực của Việt Nam trong 
ứng phó với BĐKH toàn cầu 
đã được cộng đồng quốc tế 
đánh giá cao và hỗ trợ đáng 
kể về nguồn lực tài chính 
và công nghệ. Cùng với đó, 
nhiều chính sách liên quan 
đến thích ứng với BĐKH, 
giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính (KNK) đã được xây 
dựng và ban hành, nhiều mô 
hình thí điểm thích ứng với 
BĐKH, dự án đầu tư ứng phó 
BĐKH tiếp tục được thực 
hiện, từng bước ổn định đời 
sống nhân dân, nhất là người 
dân ở các địa phương ven 
biển. Điều này thể hiện rõ 
sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị trong công tác ứng 
phó với BĐKH.
9Ông có thể cho biết, những 
khó khăn, thách thức trong 
quá trình triển khai lồng ghép 
hoạt động ứng phó với BĐKH 
vào các kế hoạch phát triển 
KT - XH của Việt Nam? 

ông Phan xuân Dũng: 
Tác động của BĐKH đến nước 
ta là rất lớn, diễn biến nhanh. 
Khó khăn không chỉ ở việc 
lồng ghép hoạt động ứng phó 
với BĐKH vào các kế hoạch 
phát triển KT - XH, mà phải 
có giải pháp khoa học trước 
mắt và lâu dài, đòi hỏi nhiều 
nguồn lực và quyết tâm chính 
trị cao.

Việc triển khai lồng ghép 
các hoạt động ứng phó với 
BĐKH vào kế hoạch phát 
triển KT - XH trên thực tế đã 
phát huy tốt tác dụng ở các 
Bộ, ngành và địa phương, tuy 
nhiên, việc triển khai còn gặp 
một số khó khăn. Cụ thể, việc 
lồng ghép hoạt động ứng phó 
với BĐKH vào kế hoạch phát 
triển KT - XH còn thiếu đồng 
bộ, chưa có tầm nhìn dài hạn. 
Các hành động ứng phó với 
BĐKH chủ yếu tập trung vào 
khắc phục hậu quả, chưa chú 
trọng đến chủ động phòng 
ngừa. Điều này là do nhận 
thức của các cấp, ngành về 
BĐKH còn hạn chế, nhận diện 
tác động của BĐKH nhiều 
nơi chưa rõ; Nguồn lực cho 
ứng phó với BĐKH còn thấp, 
phân tán từ nhiều nguồn, cơ 
chế phân bổ vốn cho BĐKH 
bất cập. Việc cắt giảm hoặc 
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cấp không kịp thời vốn CTMTQG đã dẫn đến 
tình trạng nhiều dự án đang triển khai bị dang 
dở, gây lãng phí và giảm hiệu quả; Các hoạt 
động ứng phó với BĐKH được lồng ghép vào 
kế hoạch phát triển KT - XH chưa tạo được khả 
năng liên kết vùng, ngành. Mặt khác, cán bộ phụ 
trách công tác ứng phó với BĐKH chưa được 
đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực BĐKH. Ban 
Chỉ đạo về ứng phó BĐKH ở địa phương hoạt 
động còn hạn chế.
9Ông đánh giá thế nào về việc sử dụng kinh 
phí cho hoạt động ứng phó BĐKH tại các địa 
phương?

ông Phan xuân Dũng: Trong thời gian 
qua, Nhà nước đã phân bổ nguồn lực tài chính 
cho công tác ứng phó với BĐKH thông qua 
CTMTQG giai đoạn 2012 - 2015 là 1.771 tỷ đồng, 
Chương trình SP-RCC có kế hoạch bố trí cho 61 
dự án ưu tiên với tổng số vốn là 17.893 tỷ đồng… 
Ngoài ra, thông qua hợp tác quốc tế, Việt Nam 
cũng huy động được nguồn lực tài chính đáng kể 
từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, quốc gia cho 
ứng phó BĐKH, với hơn 1,3 tỷ USD. 

Qua giám sát các hoạt động ứng phó với 
BĐKH ở các tỉnh và đặc biệt là vùng ĐBSCL, 
chúng tôi thấy rằng, nguồn kinh phí được các 
địa phương sử dụng khá hiệu quả, được phân 
bổ cho 3 nhóm dự án gồm: Trồng, phục hồi 
rừng ngập mặn ven biển tạo đê mềm chắn 
sóng, nước biển dâng, tăng cường khả năng 
hấp thụ CO2 và tạo sinh kế bền vững cho người 
dân; Xây dựng, nâng cấp các hồ chứa nước ngọt 
phục vụ sản xuất, các đoạn đê biển, đê sông kết 
hợp những giải pháp công trình “mềm” (trồng 
rừng ngập mặn) ở khu vực có ảnh hưởng lớn 
và trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, là một trong 
những quốc gia chịu tác động 
nặng nề của BĐKH, do vậy 
nhu cầu đầu tư cho ứng phó 
với BĐKH ở Việt Nam rất lớn, 
nhất là những khu vực dễ bị tổn 
thương như ĐBSCL, duyên hải 
miền Trung và đồng bằng sông 
Hồng. Vì thế, để ứng phó hiệu 
quả với BĐKH, chúng ta cần 
tiếp tục đầu tư nguồn lực xứng 
đáng cho vấn đề này. Cùng với 
nguồn lực của Trung ương, địa 
phương, các nhà tài trợ thì rất 
cần sự đóng góp tài chính từ 
khối tư nhân cho công tác ứng 
phó với BĐKH và sự đầu tư từ 
cộng đồng dân cư.
9Thời gian gần đây, các hiện 
tượng của BĐKH đã tác động 
mạnh đến đời sống người dân 
khu vực ĐBSCL nói riêng và 
cả nước nói chung. Theo ông, 
cần có giải pháp gì để nâng 
cao hiệu quả công tác ứng phó 
BĐKH trong thời gian tới?

ông Phan xuân Dũng: 
BĐKH đang diễn biến nhanh, 
phức tạp hơn so với dự báo, 
nhất là tại vùng ĐBSCL. Vì thế, 
chúng ta cần tiến hành nhiều 
giải pháp, trong đó, rà soát, hoàn 
thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật về ứng phó BĐKH theo 
hướng đồng bộ với chiến lược 
tổng thể phát triển KT - XH, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. Xác 
định rõ ứng phó với BĐKH và 
nước biển dâng là trách nhiệm 
của toàn xã hội để phát huy sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và cộng đồng dân cư, 
trong đó Nhà nước đóng vai trò 
chủ động, tích cực. Trong quá 
trình xây dựng pháp luật cần 
quy định những nội dung cụ thể 
có liên quan đến ứng phó với 
BĐKH. 

Tăng cường công tác quản 
lý, sử dụng tài chính, ngân sách 
và các nguồn lực khác cho hoạt 
động ứng phó với BĐKH một 
cách hiệu quả; kiểm tra, giám 
sát, đánh giá kịp thời việc sử 
dụng các nguồn vốn trong và 
ngoài nước cho ứng phó với 
BĐKH. Ưu tiên bố trí kinh phí 
để triển khai thực hiện những 
dự án cấp thiết, đặc biệt là các dự 
án chống sạt lở bờ biển, bờ sông 
để tránh ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất và đời sống nhân dân.

Chủ động, tích cực tham 
gia các chương trình hợp tác 
quốc tế về ứng phó với BĐKH 
và BVMT; có cơ chế, chính sách 
khuyến khích, huy động các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước đầu tư tài 
chính, chuyển giao công nghệ 
để thực hiện dự án ứng phó với 
BĐKH; xây dựng cơ chế, chính 
sách để thúc đẩy xã hội hóa 
trong ứng phó với BĐKH, nhất 
là trồng, phục hồi rừng ngập 
mặn ven biển.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng hiệu quả các thành tựu 
khoa học và công nghệ để cập 
nhật, hoàn thiện kịch bản về 
BĐKH, nước biển dâng; khuyến 
khích sản xuất, sử dụng nhiên 
liệu sinh học, quy hoạch đô thị, 
khu dân cư theo hướng thân 
thiện môi trường, hạn chế ngập 
lún, giảm phát thải KNK, tăng 
trưởng xanh và phát triển bền 
vững.
9Xin cảm ơn ông!
 P.LINH (Thực hiện)

 V Đoàn giám sát của UBTVQH khảo sát tại Tiền Giang về thực hiện chính sách, 
pháp luật trong ứng phó với BĐKH vào tháng 3/2014
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1Nền kinh tế Việt Nam đang 
dần phục hồi tốc độ tăng 
trưởng, kinh tế vĩ mô tiếp tục 

ổn định. Tuy nhiên, song song với 
sự phát triển kinh tế là sự gia tăng 
áp lực, tác động xấu lên môi trường. 
Nhiều vấn đề môi trường bức xúc 
chưa được giải quyết triệt để trong 
khi lại xuất hiện thêm những vấn 

TS. NgUyễN VăN TàI
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

đề môi trường mới. 
Ô nhiễm, suy thoái 
môi trường vẫn tiếp 
tục gia tăng. Nguy cơ 
Việt Nam trở thành 
bãi thải công nghệ 
của thế giới vẫn còn 
rất lớn. Việc chôn 
lấp chất thải không 
đúng quy định, yêu 
cầu kỹ thuật về bảo 
vệ môi trường đang 
hình thành nên 
nhiều điểm gây ô 
nhiễm môi trường 
nghiêm trọng. Nước 
thải sinh hoạt không 
được xử lý làm cho 
hầu hết các hồ, 
ao, kênh, mương, 
sông chảy qua các 
đô thị, khu dân cư 
bị ô nhiễm, có nơi 

nghiêm trọng, ảnh 
hưởng xấu đến đời 
sống và sức khỏe 
của nhân dân. Nhiều 
khu vực bị nhiễm 
độc hóa chất, thuốc 
bảo vệ thực vật, 
dioxin trong chiến 
tranh chậm được xử 
lý do thiếu nguồn 
lực đang ảnh hưởng 
đến chất lượng nước 
ngầm, môi trường 
xung quanh, tác 
động nhiều mặt lên 
sản xuất, đời sống 
của người dân. Biến 
đổi khí hậu, các 
vấn đề môi trường 
xuyên biên giới, hội 
nhập kinh tế quốc tế 
tác động nhiều mặt 
lên môi trường làm 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 
tạo ra sự chuyển biến mới trong công tác  
bảo vệ môi trường
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cho các vấn đề môi trường trong nước 
trở nên nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Trong bối cảnh đó, mặc dù công 
tác bảo vệ môi trường của nước ta đã 
tranh thủ được những thời cơ, thuận 
lợi, từng bước vượt qua những khó 
khăn, thách thức, đạt được những kết 
quả quan trọng nhưng nhìn chung 
năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường còn nhiều hạn chế, bất 
cập, chưa theo kịp với sự phát triển 
nhanh, tính chất phức tạp của các vấn 
đề môi trường, chưa thay đổi được cơ 
bản nhận thức, hành vi của người 
dân, cộng đồng về bảo vệ môi trường. 
Nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi 
trường hạn chế, chỉ đáp ứng một phần 
rất nhỏ nhu cầu thực tế. Việc phối 
hợp giữa Trung ương và địa phương 
còn nhiều bất cập, thiếu sự điều phối 
hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả 
nước làm giảm hiệu lực, hiệu quả của 
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường. Để giải quyết cốt lõi các 
vấn đề nêu trên, trong năm 2016 tới 
đây, công tác quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường cần tập trung vào 03 
nhóm giải pháp cơ bản sau:

- Thứ nhất, nâng cao nhận 
thức, chuyển đổi hành vi của 
cộng đồng, người dân về 
quyền và trách nhiệm đối với 
công tác bảo vệ môi trường; 
nâng cao chất lượng và đổi 
mới hình thức tuyên truyền, 
giáo dục, phổ biến pháp luật 
về bảo vệ môi trường; đưa 
chương trình giáo dục về bảo 
vệ môi trường vào chương 
trình phổ thông; xây dựng cơ 
chế phối hợp hiệu quả giữa 
Trung ương và địa phương 
trong tổ chức các sự kiện, 
ngày lễ lớn về môi trường.

- Thứ hai, tăng cường 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
các công cụ, biện pháp quản 
lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường như: nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả trong việc thực 
hiện đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường; đẩy mạnh hoạt 
động thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo 
vệ môi trường, đấu tranh 

phòng chống tội phạm về môi 
trường; thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng ngừa, ngăn 
chặn việc đưa công nghệ, 
máy móc, phương tiện, thiết 
bị cũ, lạc hậu gây ô nhiễm 
môi trường vào sử dụng; tăng 
cường các biện pháp kiểm 
soát nguồn phát sinh, việc lưu 
giữ, vận chuyển, xử lý và thải 
bỏ chất thải, đặc biệt là chất 
thải nguy hại; xây dựng và 
triển khai dự án đầu tư hoàn 
thiện hệ thống các trạm quan 
trắc môi trường quốc gia; xây 
dựng năng lực dự báo, cảnh 
báo, chủ động phòng, tránh 
và giảm nhẹ thiên tai, thích 
ứng với biến đổi khí hậu; tích 
cực tham gia đánh giá các 
tác động đến môi trường và 
đa dạng sinh học; xây dựng 
và thực hiện lộ trình chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế theo hướng 
hạn chế, hướng tới loại bỏ các 
loại hình sản xuất có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng.

 V Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè sau khi được cải tạo
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- Thứ ba, có cơ chế hiệu quả huy động 
nguồn vốn trong xã hội đầu tư cho bảo vệ môi 
trường. Tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực 
tài chính cho bảo vệ môi trường, trong đó tập 
trung đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải 
rắn tập trung, nước thải sinh hoạt tập trung; 
khắc phục, cải tạo hồ, ao, kênh, mương, sông 
chảy qua các đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm, 
khu vực bị nhiễm độc hóa chất, thuốc bảo 
vệ thực vật, dioxin trong chiến tranh. Chú 
trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách huy 
động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xã 
hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Quán 
triệt, vận dụng có hiệu quả và cụ thể hoá các 
nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi 
phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và 
phục hồi môi trường; người được hưởng lợi 
từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ 
đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường. 

2Bên cạnh việc tập trung giải quyết các 
vấn đề còn tồn tại, để tăng cường một 
bước hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường, trong 
năm 2016, ngành môi trường cần tập trung 
thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường 
hơn nữa sự phối hợp, kết nối giữa Trung 
ương và địa phương trong công tác bảo vệ 
môi trường. Đây là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, cơ bản cần tập trung thực 
hiện thông qua việc triển khai tích cực các 
nhóm giải pháp sau: 

- Thứ nhất, nâng cao chất 
lượng, tính khả thi, bám sát 
các yêu cầu của thực tiễn 
của hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường, đáp ứng yêu 
cầu phát triển và hội nhập 
quốc tế, trước mắt tập trung 
xây dựng và ban hành các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014; rà soát, xây dựng các 
định mức kinh tế, kỹ thuật 
trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; từng bước hoàn thiện 
cơ chế, chính sách thúc đẩy 
xã hội hoá hoạt động bảo vệ 
môi trường, phát triển dịch 
vụ môi trường; nhanh chóng 
triển khai trong thực tế các 
công cụ kinh tế trong quản lý 
môi trường. 

- Thứ hai, nâng cao hiệu 
quả sử dụng các nguồn lực 
đầu tư hiện có cho công tác 
bảo vệ môi trường, trong đó 
thực hiện tốt việc kết hợp sử 
dụng các nguồn lực của Trung 
ương và địa phương, nguồn 
lực từ ngân sách nhà nước và 
huy động từ các thành phần 
kinh tế và trong xã hội cho 

bảo vệ môi trường; thực hiện 
tốt chính sách khuyến khích, 
ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp 
và người dân tham gia hoạt 
động bảo vệ môi trường.

- Thứ ba, tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả các công cụ, 
biện pháp quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường thông 
qua việc tăng cường phối hợp 
giữa Tổng cục Môi trường 
với các Sở Tài nguyên và Môi 
trường thông qua tăng cường 
đối thoại, phối kết hợp trong 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
hậu kiểm; kết nối trong việc 
tổng hợp số liệu báo cáo môi 
trường, chia sẻ thông tin, dữ 
liệu số liệu về môi trường; kết 
nối về hệ thống quan trắc môi 
trường. 

Bước sang năm 2016, 
năm có ý nghĩa bản lề, quyết 
định sự thành công đối với 
việc hoàn thành các mục 
tiêu đã đề ra cho giai đoạn 
2016 - 2020, cần phải tiếp tục 
có sự chung sức, chung lòng 
của các cấp, các ngành, cùng 
nhau quyết tâm, nỗ lực và 
sáng tạo trong triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp để đạt 
được các mục tiêu quan trọng 
đã đề ra. Trong thời gian tới, 
Tổng cục Môi trường sẽ tham 
mưu cho Bộ trưởng có những 
kiến nghị cụ thể với Chính 
phủ về các giải pháp nhằm 
gắn kết chặt chẽ hơn vấn đề 
bảo vệ môi trường trong các 
hoạt động phát triển kinh tế 
- xã hội, khai thác tài nguyên; 
phải đưa môi trường trở 
thành thước đo chất lượng 
của sự tăng trưởng, là tiêu 
chí để đánh giá sự phát triển 
kinh tế - xã hội của một địa 
phương dựa trên các mục 
tiêu và tiêu chí phát triển bền 
vững đã được Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc thông quan

 V Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường
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Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 
lưu vực sông Cầu

Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban (UB) BVMT lưu vực sông (LVS) Cầu 
đã đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, 
tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo 
vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan LVS 
Cầu nhiệm kỳ III (2013 - 2015), đồng thời, đề xuất kế hoạch triển 
khai Đề án giai đoạn (2016 -2020). Trong khuôn khổ phiên họp 
cũng đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT LVS 
Cầu nhiệm kỳ IV cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, theo quy 
định luân phiên. Nhân dịp này Tạp chí Môi trường đã phỏng 
vấn Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến 
Nhường về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong công 
tác BVMT LVS Cầu thời gian tới.

9Xin ông cho biết một số kết quả triển khai 
Đề án BVMTLVS Cầu của tỉnh Bắc Ninh 
trong giai đoạn 2013 - 2015? 

ông Nguyễn Tiến Nhường: Trong nhiệm 
kỳ III, giai đoạn 2013-2015, tỉnh Bắc Ninh đã 
tập trung triển khai thực hiện Đề án BVMT 
LVS Cầu, về cơ bản đã đạt được các mục tiêu 
đề ra, cụ thể:

Bắc Ninh đã ban hành 16 văn bản quy 
phạm pháp luật, bao gồm: Các Nghị quyết 
của Tỉnh ủy, HĐND, Quyết định của UBND 
tỉnh tập trung chủ yếu vào việc triển khai các 
đề án, dự án quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn tỉnh; Hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; 
Quy chế BVMT làng nghề, khu dân cư, cụm 
công nghiệp (CCN); Quan trắc tài nguyên 
môi trường, thu phí BVMT đối với nước thải 
và kế hoạch BVMT sông Cầu.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm pháp luật đã được tăng 
cường; UBND tỉnh phối hợp với Bộ TN&MT 
tiến hành thanh, kiểm tra 6 làng nghề và gần 
600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có các 
nguồn phát thải lớn; thường xuyên phối hợp 
với các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội 
tiến hành kiểm tra, trả lời đơn thư liên quan 
đến vấn đề khai thác khoáng sản, ô nhiễm 
môi trường (ÔNMT) liên vùng, liên tỉnh.

Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng các 
công trình trọng điểm xử lý các nguồn ô 
nhiễm như: Xây dựng và đưa vào vận hành 
nhà máy xử lý nước thải (XLNT) sinh hoạt 
TP. Bắc Ninh công suất 28.000m3/ngày đêm, 

Nhà máy XLNT sinh hoạt 
thị xã Từ Sơn công suất 
33.000 m3/ngày đêm, Nhà 
máy xử lý rác thải sinh hoạt, 
công suất 200 tấn/ngày; Đến 
nay, cơ bản các khu công 
nghiệp(KCN) có nguồn thải 
vào LVS Cầu có hệ thống 
XLNT tập trung và Trạm 
quan trắc nước thải tự động; 
Chất thải nguy hại và chất 
thải y tế được thu gom, xử 
lý đạt trên 90%; Xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMT 
nghiêm trọng theo Quyết 
định số 64/2003/QĐ - TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, 
hiện còn 2 cơ sở đang trong 
quá trình xử lý triệt để: Làng 
nghề tái chế giấy Phong Khê 
sẽ hoàn thành giai đoạn I 
hệ thống XLNT, công suất 
5.000m3/ngày đêm vào cuối 
tháng 12 /2015 và bãi rác 
Đồng Ngo (TP. Bắc Ninh) sẽ 
hoàn thành vào quý II/2016; 
Triển khai Dự án nạo vét 
sông Ngũ huyện Khê, dự 
kiến các dự án sẽ hoàn thành 
trong năm 2016.

Để giải quyết cơ bản tình 
trạng ÔNMT tại các làng 
nghề, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các Sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thị xã, TP 
lập quy hoạch 53 CCN. Đến 
nay, đã có 29 CCN đi vào 
hoạt động, thu hút hơn 700 
hộ gia đình và doanh nghiệp 
đầu tư sản xuất, giải quyết 
việc làm cho hơn 15.000 
người lao động, có thu nhập 
ổn định. 

Ngoài ra, công tác truyền 
thông về BVMT LVS đến các 
tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn tỉnh được chú trọng. 
Năm 2015, tỉnh đã tổ chức 
phát sóng và đăng tin trên 
30 chuyên mục, 20 phóng sự, 
tọa đàm về hoạt động BVMT, 
bảo vệ đa dạng sinh học và 
cộng đồng tham gia phân 
loại rác thải sinh hoạt tại 
nguồn. Giao Sở TN&MT tổ 
chức 25 khóa tập huấn, mít 
tinh hưởng ứng Ngày Môi 
trường Thế giới 5/6; Ngày 
hội Môi trường xanh hưởng 
ứng Chiến dịch Làm cho Thế 
giới sạch hơn thu hút hàng 
nghìn người tham gia.
9Là tỉnh nằm ở khu vực cuối 
nguồn của LVS Cầu, Bắc 
Ninh đã triển khai những 
hoạt động gì để ngăn chặn 
các nguồn thải gây ÔNMT 
trên LVS thưa ông?

 V Ông Nguyễn Tiến Nhường- 
Phó Chủ tịch thường trực  
UBND tỉnh Bắc Ninh
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ông Nguyễn Tiến Nhường: Thời gian 
qua, Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các hoạt 
động nhằm từng bước ngăn chặn các nguồn 
thải gây ô nhiễm trên LVS Cầu như:

Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa 
phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 
khai công tác BVMT, thực hiện nhiệm vụ 
BVMT; tổ chức các khóa tập huấn nhằm phố 
biến Luật BVMT 2014 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật; 

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa phương thức đầu tư vào các công 
trình xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp 
tục triển khai các chương trình, dự án liên 
quan đến nguồn thải trực tiếp ra sông Cầu 
và lưu vực. Tỉnh đã giao Sở TN&MT phối 
hợp với các cơ quan liên quan triển khai các 
Dự án xử lý ÔNMT trên địa bàn tỉnh như: 
Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá, xã 
Văn Môn, huyện Yên Phong. Hiện đã hoàn 
thành nhiệm vụ khảo sát lập Dự án và được 
UBND tỉnh phê duyệt phương án đầu tư xây 
dựng công trình; Dự án khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường làng nghề bún Khắc 
Niệm, xã Khắc Niệm, dự kiến hoàn thành 
vào năm 2016.

Trong quá trình xem xét lựa chọn các dự 
án đầu tư, đặc biệt là các dự án trên địa bàn 
thuộc LVS Cầu, tỉnh ngăn chặn từ gốc các 
dự án có nguy cơ gây ÔNMT; thiết lập hàng 
rào kỹ thuật trong quá trình thẩm định, đánh 
giá tác động môi trường, lựa chọn những dự 
án sản xuất sạch, ít tác động đến môi trường 
sinh thái.

Mặt khác, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến 
hành thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính 
sách, pháp luật về BVMT của các cơ sở, kinh 
doanh; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở 
gây ÔNMT trong làng nghề, CCN cố tình vi 
phạm pháp luật về BVMT.
9Với cương vị được phân công là Chủ tịch 
UB nhiệm kỳ IV, ông có đề xuất gì để nâng 
cao hiệu lực quản lý BVMT LVS Cầu trong 
thời gian tới?

ông Nguyễn Tiến Nhường: Để thực 
hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án tổng thể 
BVMT LVS Cầu giai đoạn 2016-2018 và đến 
năm 2020. UB BVMT LVS Cầu cần tập trung 
vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung hoàn thiện Đề án tổng thể Quy 
hoạch BVMT LVS Cầu phù hợp với Luật 

BVMT năm 2014; Nghiên 
cứu và đưa ra mô hình mới 
của UB BVMT LVS Cầu theo 
hướng chuyên trách, tăng 
tính quyền lực về hành chính 
và tài chính tạo ra sự thống 
nhất từ Trung ương đến địa 
phương, sự đồng thuận giữa 
các tỉnh trên LVS Cầu; Xây 
dựng hệ thống quan trắc 
làm cơ sở dữ liệu tài nguyên 
và môi trường nhằm chia sẻ 
thông tin kịp thời giữa các 
tỉnh trên lưu vực; Hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách về công 
nghệ, kỹ thuật;Thu hút đầu 
tư, nguồn lực vào công tác 
BVMT, xây dựng danh mục 
hạn chế đầu tư vào hệ thống 
LVS Cầu; Triển khai thực 
hiện có hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia về 
khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường tại các làng 
nghề, các khu vực ÔNMT 
nghiêm trọng trên LVS Cầu; 
Tăng cường phối hợp cùng 
các tỉnh trên LVS Cầu tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm ra, xử lý triệt để các cơ 
sở gây ÔNMT nghiêm trọng 
theo Quyết định số 64/2003/

QĐ-TTgvà Quyết định số 
1788/ QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ.

Để việc triển khai Đề 
án BVMT LVS Cầu đạt hiệu 
quả cao, Chính phủ cần chỉ 
đạo các Bộ, ngành liên quan 
chủ động đề xuất các cơ chế, 
chính sách BVMT nói chung 
và LVS nói riêng, tạo điều 
kiện bố trí đủ nguồn lực để 
kiểm tra thực hiện tốt Đề án.

Bộ TN&MT với chức 
năng là cơ quan thường trực, 
cần phát huy vai trò kết nối 
các hoạt động của Bộ, ngành 
liên quan với các tỉnh trên 
LVS Cầu; Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư tạo điều kiện xây 
dựng cơ chế chính sách, thu 
hút đầu tư từ các tổ chức 
quốc tế cho BVMT của các 
tỉnh trên lưu vực…; 

UBND các tỉnh chủ động 
rà soát, xây dựng kế hoạch 
triển khai Đề án trong giai 
đoạn tới và đề xuất các giải 
pháp tổ chức thực hiện để 
đạt được mục tiêu của Đề án.
9Xin cảm ơn ông!

CHâU LOAN (Thực hiện)

 V Dự án cải tạo sông Ngũ huyện Khê (tỉnh Bắc Ninh)  
nhằm xử lý tình trạng ÔNMT dự kiến hoàn thành vào năm 2016
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Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện  
Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu

Sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, ngày 12/12/2015, đại diện195 
nước tham dự Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 21) tại Pari (Pháp) 
đã chính thức thông qua Thỏa thuận Pari. Thỏa thuận đã đánh dấu 
bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của LHQ suốt hơn 2 thập kỷ 
nhằm thuyết phục Chính phủ các nước hợp tác để giảm lượng khí 
thải gây ô nhiễm, hạn chế gia tăng nhiệt độ Trái đất.
Để hiểu rõ hơn về Thỏa thuận lịch sử này, cũng như cam kết của Việt 
Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu (BĐKH), Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng 
Cục Khí tượng Thủy văn và BĐKH (Bộ TN&MT). 

9Xin ông cho biết, ý nghĩa và nội dung chính 
của Thỏa thuận Pari?

ông Phạm Văn Tấn: BĐKH là vấn đề sống 
còn, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực của tất cả 
các quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến ứng 
phó với BĐKH. Mỗi quốc gia có điều kiện địa 
lý, kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau nên có 
những cách thức khác nhau để ứng phó với 
BĐKH. Nếu không thống nhất được cách thức 
giải quyết thì sẽ không thể nào tạo ra sức mạnh 
tổng hợp. Thỏa thuận Pari chính là công cụ để 
tất cả các quốc gia cùng thực hiện nhằm tạo 
ra sức mạnh tổng hợp. Thời điểm Thỏa thuận 
Pari được thông qua đã trở thành thời khắc lịch 
sử, đánh dấu nỗ lực của toàn thế giới về ứng 
phó BĐKH sau 21 năm đàm phán. Với 29 điều, 
Thỏa thuận tập trung giải quyết toàn diện các 
nội dung trong Công ước khung của LHQ về 
BĐKH (UNFCCC). Kèm theo Thỏa thuận là 
một quyết định của COP 21, có hiệu lực ngay 
sau đó, nhằm hướng dẫn thực hiện nhiều nội 
dung quan trọng của Thỏa thuận, với các yêu 
cầu cho các quốc gia từ nay đến năm 2020.

Có thể nói, Thỏa thuận Pari đã giải quyết 
cơ bản sự khác biệt về trách nhiệm giữa các 
nước phát triển, đang phát triển và xây dựng 
trên nền tảng các quốc gia cùng cam kết thực 
hiện những nỗ lực một cách tốt nhất. Thỏa 
thuận tái khẳng định mục tiêu khống chế mức 
tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2oC và 
kêu gọi các quốc gia nỗ lực hạn chế mức tăng 
nhiệt độ trung bình toàn cầu đến 1,5oC. Các 
bên đã thống nhất chuyển đổi “Đóng góp dự 
kiến do quốc gia tự quyết định” (INDC) thành 
“Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC) 
bao gồm các nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính (KNK) và nhiều nội dung khác. Đồng 

 V Ông Phạm Văn Tấn -  
Phó Cục trưởng Cục Khí tượng 
Thủy văn và BĐKH

thời, các bên đã đồng thuận về 
báo cáo định kỳ mức phát thải, 
các tiến bộ đạt được trong việc 
thực hiện NDC và thông qua 
quá trình đánh giá quốc tế 5 
năm một lần, với lần đầu tiên 
là năm 2023. 

Ngoài ra, các bên phải xây 
dựng và thực hiện Kế hoạch 
thích ứng với BĐKH của quốc 
gia, trong đó nêu chi tiết các ưu 
tiên thích ứng, hỗ trợ cần thiết 
và kế hoạch thực hiện. Thỏa 
thuận đã mở rộng cơ chế Vác-
sa-va về tổn thất và thiệt hại 
do các tác động tiêu cực của 
BĐKH, tuy nhiên không quy 
định cho bất kỳ trách nhiệm 
pháp lý hoặc bồi thường thiệt 
hại nào do những tổn thất và 
thiệt hại từ BĐKH gây ra.

Về tài chính, Thỏa thuận 
tái khẳng định các nghĩa vụ 
mang tính ràng buộc pháp lý 
của các nước phát triển trong 
khuôn khổ UNFCCC đóng 
góp để thực hiện nỗ lực ứng 
phó với BĐKH tại các nước 
đang phát triển. Các nước 
đang phát triển có thể tham 
gia đóng góp theo hình thức tự 
nguyện. Sau năm 2025, sẽ xem 
xét nghĩa vụ đóng góp từ tất 
cả các quốc gia, yêu cầu xem 
xét, điều chỉnh nguồn hỗ trợ 
tài chính và ODA theo hướng 
thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận 

Pari. Về lâm nghiệp, các bên 
cần hành động để bảo tồn 
và tăng cường bể chứa KNK, 
đồng thời khuyến khích, cũng 
như hỗ trợ các bên trong hoạt 
động liên quan tới công tác 
bảo tồn, quản lý rừng bền 
vững, tăng cường dự trữ các-
bon từ rừng tại các quốc gia 
đang phát triển.

Bên cạnh đó, Thỏa thuận 
đã mở đường cho các bên 
tham gia kinh doanh tín chỉ 
phát thải quốc tế nhằm tránh 
tính toán kép các tín chỉ phát 
thải được tạo ra, đồng thời 
kêu gọi hình thành một cơ 
chế mới, tương tự như Cơ 
chế phát triển sạch (CDM) 
theo Nghị định thư Kyoto, 
cho phép mức giảm phát thải 
của một quốc gia có thể được 
tính vào NDC của quốc gia 
khác. Thỏa thuận cũng đề ra 
các cơ chế chuyển giao công 
nghệ và tăng cường năng lực 
cho các nước đang phát triển 
ứng phó với BĐKH, trong đó 
khuyến khích hợp tác song 
phương, đa phương, khu vực 
để thúc đẩy thực hiện các nội 
dung của Thỏa thuận. 
9Ông có thể cho biết những 
đóng góp quan trọng, cũng 
như cam kết của Việt Nam 
cùng cộng đồng quốc tế ứng 
phó với BĐKH tại Hội nghị?
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ông Phạm Văn Tấn: Tại Hội nghị, Đoàn 
Việt Nam tham dự ở cấp cao và cấp kỹ thuật 
(chủ yếu tập trung trong hoạt động đàm phán 
xây dựng Thỏa thuận Pari). Tham dự Phiên 
họp cấp cao dành cho lãnh đạo Nhà nước và 
Chính phủ các quốc gia, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng đã khẳng định cam kết của Việt 
Nam tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế chung 
tay ứng phó với BĐKH; nêu rõ quan điểm của 
Việt Nam ủng hộ, thúc đẩy tiến trình đàm phán 
và thông qua Thỏa thuận khí hậu toàn cầu sau 
năm 2020. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia xây 
dựng một Thỏa thuận với sự bảo đảm đóng 
góp công bằng giữa các nước và có sự cân bằng 
trong những nội dung về giảm nhẹ, thích ứng, 
tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ. 
Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến năm 2020, trong 
điều kiện khó khăn về nguồn lực, Việt Nam vẫn 
tích cực triển khai chiến lược, chương trình, 
kế hoạch ứng phó với BĐKH trên nhiều lĩnh 
vực, với các biện pháp thiết thực và thực hiện 
nghiêm túc các nghĩa vụ trong UNFCCC, Nghị 
định thư Kyoto. Việt Nam sẽ đóng góp 1 triệu 
USD vào Quỹ Khí hậu xanh trong giai đoạn 
2016 - 2020.

Ở cấp kỹ thuật, các thành viên Ban công 
tác đám phán của Việt Nam về BĐKH đã tích 
cực tham gia các phiên họp, nắm bắt quan 
điểm của mỗi nước, nhóm nước, trao đổi ý 
kiến với các đại biểu quốc tế và báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo. Tại 
Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã có những đóng 
góp cụ thể, kịp thời vào các điều khoản của 
Dự thảo Thỏa thuận Pari và đưa ra một số lựa 
chọn cho các điều khoản quan trọng có liên 
hệ trực tiếp tới lợi ích quốc gia và phù hợp với 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam. Đoàn đàm phán Việt Nam đã ủng hộ các 

nội dung cơ bản của Dự thảo 
Thỏa thuận và đưa ra một số ý 
kiến như: Thỏa thuận cần phải 
tăng cường việc thực hiện và 
tôn trọng tất cả các nguyên 
tắc, điều khoản của Công ước; 
đồng thời, cần có một điều 
khoản riêng về tổn thất và 
thiệt hại liên quan tới tác động 
tiêu cực của BĐKH; Các nước 
phát triển cần tăng cường hỗ 
trợ về tài chính, phát triển và 
chuyển giao công nghệ, cũng 
như nâng cao năng lực cho 
các nước đang phát triển. Các 
nước đang phát triển sẽ đóng 
góp nguồn tài chính trên cơ 
sở tự nguyện. Những ý kiến 
của Đoàn đàm phán Việt Nam 
đã được Chủ tịch Ủy ban Pari 
hoan nghênh và ghi nhận.

Ngoài ra, tại Hội nghị 
COP 21, Đoàn đàm phán 
Việt Nam đã tổ chức thành 
công chuỗi sự kiện bên lề 
về Việt Nam ứng phó với 
BĐKH nhằm giới thiệu 
những thách thức và cơ hội 
do BĐKH mang lại; các sáng 
kiến, hoạt động và tiềm năng 
trong hợp tác song phương 
và đa phương nhằm ứng phó 
hiệu quả với BĐKH; chia sẻ 
kinh nghiệm, kết quả nghiên 
cứu khoa học, công nghệ về 
BĐKH, tiềm năng thực hiện 
tăng trưởng xanh, phát thải ít 
các-bon…

9Để thực hiện Thỏa thuận 
Pari, thời gian tới, Việt Nam 
sẽ triển khai những hoạt động 
gì, thưa ông?

ông Phạm Văn Tấn: 
Trước hết, chúng ta cần làm 
các thủ tục trong nước để 
ký và phê duyệt Thỏa thuận 
trước tháng 4/2017. Đồng 
thời, điều chỉnh Chương 
trình hỗ trợ ứng phó với 
BĐKH (SPRCC) giai đoạn 
2016 - 2020, Chương trình 
mục tiêu quốc gia ứng phó 
với BĐKH và các chương 
trình, dự án liên quan cho 
phù hợp với tình hình mới; 
Xây dựng Kế hoạch thích 
ứng quốc gia theo hướng 
dẫn của Ban Thư ký Công 
ước Khí hậu để nhận hỗ 
trợ quốc tế và đặc biệt là Kế 
hoạch triển khai Thỏa thuận 
Pari tại Việt Nam. Đây là 
vấn đề mới, cần hoàn thiện 
về thể chế, tổ chức, năng lực 
để thực hiện Thỏa thuận. 

Ngoài ra, các hoạt động ứng 
phó với BĐKH từ nay đến năm 
2020 đối với Việt Nam sẽ tiếp 
tục được thực hiện theo hình 
thức tự nguyện, đồng thời, có 
những bước chuẩn bị kỹ càng, 
tạo đà cho việc thực hiện thành 
công Thỏa thuận Pari tại Việt 
Nam từ năm 2020 trở đi.
9Xin cảm ơn ông!
 g. HươNg (Thực hiện)

 V Đoàn đàm phán của Việt Nam tham dự COP 21 
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trạng môi trường cấp tỉnh 5 
năm giai đoạn 2011-2015 trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 
9Bên cạnh những mặt thuận 
lợi trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, lĩnh vực môi trường 
Nam Định còn gặp những khó 
khăn gì, thưa ông?

ông Vũ Minh Lượng: Có 
thể nói, ô nhiễm môi trường, sự 
cố, suy thoái môi trường ở Việt 
Nam nói chung, tỉnh Nam Định 
nói riêng đang là thách thức 
lớn trong công tác quản lý môi 
trường. Bên cạnh những thuận 
lợi, kết quả đạt được, ngành môi 
trường tỉnh Nam Định còn gặp 
một số khó khăn chính trong 
công tác quản lý môi trường 
như: Ý thức BVMT của người 
dân chưa cao, bảo tồn đa dạng 
sinh học của một bộ phận quần 
chúng nhân dân còn hạn chế. 
Tình trạng ô nhiễm môi trường 
do nước thải sinh hoạt đặc biệt 
là ở TP. Nam Định chưa được 
xử lý, môi trường làng nghề 
còn diễn biến phức tạp. Việc xả 
rác thải bừa bãi còn diễn ra tại 
một số nơi, ở một số cơ sở sản 
xuất kinh doanh chất thải nguy 
hại chưa được chú ý phân loại, 
thu gom, xử lý… Tình trạng 
khai thác cát trái phép chưa 
được thường xuyên ngăn chặn, 
xử lý… Bên cạnh đó, lực lượng 
cán bộ làm công tác quản lý nhà 
nước về BVMT hiện nay mỏng, 
kinh nghiệm công tác, khả năng 

làm việc độc lập còn hạn chế. 
Trong khi khối lượng công việc 
hiện nay lớn; cán bộ đầu mối 
phụ trách giải quyết công việc 
còn thiếu nên khó khăn trong 
quá trình giải quyết công việc.
9Thưa ông, sau một năm 
Luật BVMT năm 2014 đi vào 
cuộc sống, công tác quản lý 
môi trường ở địa phương đã có 
những thay đổi như thế nào?

ông Vũ Minh Lượng: 
Để triển khai, thực hiện Luật 
BVMT năm 2014 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành có hiệu 
quả, trước hết công tác tuyên 
truyền phải được tăng cường. 
Sở đã tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền ở cấp tỉnh, cấp huyện 
phổ biến Luật BVMT và các văn 
bản hướng dẫn. Phối hợp với 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, MTTQ 
và các tổ chức thành viên, đài 
PTTH, báo Nam Định, phòng 
Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức 
triển khai Luật tới người dân.

Qua 1 năm triển khai, Sở 
TN&MT, phòng TN&MT các 
huyện/TP đã rà soát các văn 
bản QLPL, các văn bản có liên 
quan đến lĩnh vực BVMT để 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
với quy định của Luật BVMT 
năm 2014; xây dựng bộ thủ tục 
hành chính về công tác BVMT. 

Đồng thời, rà soát và 
hướng dẫn các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ thuộc đối 
tượng phải làm các thủ tục hồ 

sở tài nguyên Và môi trường nam Định: 
Triển khai hiệu quả trong công tác 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Năm 2015, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Nam Định, Sở TN&MT tỉnh Nam Định đã tham mưu cho tỉnh chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
TN&MT. Nhân dịp Xuân Bính Thân, Tạp chí Môi trường có cuộc trò 
chuyện với ông Vũ Minh Lượng - Giám đốc Sở TN&MT Nam Định 
về những đóng góp cho công tác BVMT trong năm 2015 và triển 
khai kế hoạch năm 2016. 

9Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật trong 
công tác quản lý nhà nước về BVMT tỉnh Nam 
Định năm 2015?

ông Vũ Minh Lượng: Năm 2015 là năm 
cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2011-2015 và được đánh giá là năm 
có nhiều hoạt động quan trọng đối với ngành 
TN&MT. Trong đó, tập trung giải quyết nhiều 
vấn đề lớn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, 
đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà 
nước về nhiều lĩnh vực của ngành như đất đai, 
môi trường, tài nguyên khoáng sản…

Tính đến nay, Sở đã tham mưu UBND, 
HĐND tỉnh ban hành 7 văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) (6 quyết định; 1 nghị quyết) 
và nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà 
nước về TN&MT. Đối với lĩnh vực môi trường, 
Sở tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban 
hành 1 Quyết định và 1 Nghị quyết về Quy 
định mức thu phí vệ sinh, ủy quyền tổ chức 
thẩm định và phê duyệt Đề án BVMT chi tiết 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc 
thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định. 

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về 
BVMT, Sở TN&MT, UBND các huyện và TP 
đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và triển khai 
Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với 
Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức 
chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức tập huấn 
về công tác BVMT, triển khai thực hiện Luật 
BVMT năm 2014 trên địa bàn.

Đồng thời, Sở tham mưu và trình UBND 
tỉnh phê duyệt 10 báo cáo ĐTM. Sở phê duyệt 
53 báo cáo ĐTM; 9 đề án BVMT chi tiết; xác 
nhận thực hiện các công trình, biện pháp 
BVMT 17 hồ sơ; xác nhận việc thực hiện đề 
án BVMT chi tiết 8 hồ sơ; xác nhận kế hoạch 
BVMT của 6 cơ sở… Hoàn thiện báo cáo hiện 

 V Ông Vũ Minh Lượng -  
Giám đốc Sở TN&MT Nam Định
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tốt công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo về môi 
trường.

Đồng thời, hướng dẫn, 
đôn đốc UBND các xã, thị 
trấn, các tổ chức hoàn thành 
chỉ tiêu về môi trường năm 
2016; Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật về BVMT. 
Trong đó, Sở TN&MT tập 
trung thanh tra, kiểm tra các 
doanh nghiệp có chất thải, khí 
thải, nước thải gây ô nhiễm 
môi trường; Đôn đốc UBND 
các xã, thị trấn có công trình 
xử lý rác thải, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh lập, hoàn 
thiện thủ tục môi trường 
theo quy định. Đối với phòng 
TN&MT các huyện/TP, tham 
mưu cho UBND huyện/TP 
kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật BVMT tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thuộc thẩm 
quyền phê duyệt cam kết 
BVMT; Thường xuyên kiểm 
tra, giám sát việc vận hành các 
bãi chôn lấp rác thải tập trung, 
đảm bảo thực hiện theo đúng 
quy định.

Tham mưu cho UBND 
tỉnh, UBND các huyện, TP 
huy động nguồn lực xã hội 
hóa để xây dựng các lò đốt rác 
thải sinh hoạt; kiểm tra, giám 
sát việc xây dựng, lắp đặt, vận 

hành lò đốt rác đảm bảo quy 
định. 

Xây dựng, trình duyệt và 
tổ chức thực hiện “Quy hoạch 
đa dạng sinh học trên địa bàn 
tỉnh Nam Định”; hoàn thành 
việc điều tra ô nhiễm làng 
nghề và đề ra các giải pháp 
khắc phục ô nhiễm làng nghề.

Tổ chức thu phí BVMT 
đối với nước thải công nghiệp 
theo Nghị định số 25/2013/
NĐ-CP ngày 29/3/2013 của 
Chính phủ.

Năm 2016, tỉnh Nam Định 
phấn đấu chỉ tiêu môi trường 
với tỷ lệ như sau: Dân số nông 
thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 
đạt trên 94%; dân số đô thị sử 
dụng nước sạch đạt 100%; cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng được xử lý theo 
Quyết định số 1788/2013/
QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ là 14/16 
cơ sở; chất thải y tế nguy hại 
được xử lý đạt trên 90%; chất 
thải rắn đô thị được thu gom 
đạt trên 93%; chất thải rắn ở 
nông thôn được thu gom đạt 
trên 85%; khu công nghiệp 
đang hoạt động có hệ thống 
xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn đạt 100%.
9Xin cảm ơn ông!
 PHạM TUyêN  

(Thực hiện)

sơ BVMT; Yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm 
Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành 
Luật BVMT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ theo thẩm quyền; xử lý nghiêm minh 
các cơ sở vi phạm Luật hoặc gây ô nhiễm 
môi trường; Xây dựng và nhân rộng mô hình 
BVMT…

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 
193/204 xã thu gom rác thải, toàn tỉnh hiện 
có 107 bãi chôn lấp tập trung đang hoạt động, 
39 xã, thị trấn đầu tư xây dựng lò đốt rác thải 
sinh hoạt nông thôn theo công nghệ mới; Hoàn 
thiện Dự án xử lý ô nhiễm môi trường do hóa 
chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu tại xã Nam 
Phong, TP. Nam Định, xã Hoành Sơn, huyện 
Giao Thủy; Hoàn thành điều tra thống kê xây 
dựng các nguồn thải (nước thải) trên lưu vực 
sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh Nam 
Định. 

Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng kế hoạch điều 
tra đánh giá ô nhiễm đất; Xây dựng báo cáo 
đề xuất đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm do hóa 
chất BVTV tồn lưu tại 5 điểm trên địa bàn tỉnh; 
Triển khai Dự án cải thiện và xử lý môi trường 
làng nghề Bình Yên (đã hoàn thành giai đoạn 
I, đang triển khai giai đoạn II). Ngoài ra, Sở đã 
tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án xử lý ô 
nhiễm môi trường 3 làng nghề khác để đề xuất 
với Chính phủ, Bộ TN&MT hỗ trợ kinh phí; 
Trình UBND tỉnh thành lập Quỹ BVMT trong 
năm 2016.
9Để công tác quản lý TN&MT đạt hiệu quả 
cao, Sở TN&MT đã xác định những nhiệm vụ 
cụ thể như thế nào trong năm 2016, thưa ông?

ông Vũ Minh Lượng: Năm 2016, toàn 
ngành TN&MT tỉnh Nam Định sẽ tham mưu 
cho UBND các cấp tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về môi 
trường; Đổi mới phương pháp tuyên truyền; 
khai thác lợi thế, hiệu quả việc tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, với 
các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền Luật 
BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, các văn bản QPPL liên quan.

Hoàn chỉnh việc ban hành văn bản QPPL 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, cụ thể hóa 
các văn bản, quy định của Trung ương, tổ chức 
thực hiện và vận hành, hiệu quả các cơ chế 
chính sách về BVMT.

Lập kế hoạch phê duyệt và tổ chức thực 
hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi 
trường, kiên quyết xử lý vi phạm mới phát sinh 
đi đôi với xử lý dứt điểm vi phạm cũ. Thực hiện 

 V Hội nghị triển khai, phổ biến Luật BVMT năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành do Sở TN&MT Nam Định tổ chức
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Nghệ An: Nỗ lực xử lý ô nhiễm môi trường  
từ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

NgUyễN NgọC Võ
Phó Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An
Giải quyết ô nhiễm môi trường do 
tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật 
(BVTV) là một trong những vấn đề 
được quan tâm của các cấp chính 
quyền và người dân Nghệ An. Trong 
những năm qua, Nghệ An đã tập 
trung quyết liệt, chủ động triển khai 
các biện pháp cải thiện ô nhiễm môi 
trường. 

Một số kết quả trong công tác xử lý ô nhiễm 
môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu tại Nghệ 
An

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường 
do tồn lưu thuốc BVTV, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 
21/10/2010 phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV 
tồn lưu trên phạm vi cả nước (Quyết định số 
1946/QĐ-TTg) và Quyết định 1206/QĐ-TTg 
ngày 2/9/2012 phê duyệt Chương trình mục 
tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường giai đoạn 2012-2015 (Quyết định 
số 1206/QĐ-TTg). Nghệ An là tỉnh có số lượng 
kho thuốc BVTV tồn lưu lớn nhất trên cả nước 
với 268/335 điểm tồn lưu thuốc BVTV thuộc 
Quyết định số 1946/QĐ-TTg chiếm 80% và 
55/100 điểm thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường (CTMTQG) chiếm 55%.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã thực 
hiện 22 đề án điều tra, khảo sát xác định phạm 
vi mức độ ô nhiễm đối với 178 điểm tồn lưu 
hóa chất BVTV với tổng kinh phí là 54 tỷ đồng, 
trong đó đã điều tra 102 điểm. Kết quả điều tra, 
khảo sát, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm là 
cơ sở để triển khai các dự án xử lý. 

Hiện nay, tỉnh đã và đang triển khai 18 
dự án (19 điểm ô nhiễm), trong đó, 7 dự án 
(8 điểm) thuộc CTMTQG, xử lý ô nhiễm môi 
trường do tồn dư thuốc BVTV với tổng kinh 
phí là 163 tỷ đồng. Đến nay, 5 dự án đã hoàn 
thành nghiệm thu và hoàn trả mặt bằng cho địa 
phương, 6 dự án đã hoàn thành các hạng mục 
công trình xử lý, 7 dự án đang trong quá trình 
triển khai thực hiện. Ngoài ra, Sở TN&MT đã 
phối hợp triển khai thực hiện 2 dự án trong Dự 

án “Xây dựng năng lực nhằm 
loại bỏ hóa chất BVTV POP tồn 
lưu tại Việt Nam” hỗ trợ bốc xúc 
phần đất ô nhiễm nặng và xử lý 
bằng phương pháp đốt nhiệt độ 
cao. 

Về cơ bản, các dự án đã đạt 
mục tiêu đề ra, xử lý ô nhiễm 
môi trường theo mục đích sử 
dụng đất tại địa phương, đem 
lại môi trường sống trong lành 
và nâng cao ý thức của nhân dân 
trong việc phòng chống ô nhiễm 
môi trường do tồn lưu thuốc 
BVTV.

Tuy vậy, so với khối lượng 
công việc cần phải thực hiện 
thì tỉnh vẫn chưa đạt được mục 
tiêu chung đề ra, chủ yếu là do 
số lượng điểm ô nhiễm trên địa 
bàn tỉnh nhiều. Để thực hiện 
phải có kinh phí, nhân lực và 
thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, 
hầu hết các điểm ô nhiễm do 
tồn lưu thuốc BVTV cho đến 
nay chưa có kết quả đánh giá 
phạm vi, mức độ ô nhiễm nên 
cũng cần phải có thời gian, 
kinh phí để lập các đề án điều 
tra xử lý. Ngoài ra, tỉnh chưa có 
phương án xử lý tập trung mà 
mới chỉ xử lý từng điểm nên 
chưa xử lý đồng thời được nhiều 
điểm. Trong khi đó, kinh phí xử 
lý toàn bộ các điểm ô nhiễm 
rất lớn, ngân sách địa phương 
lại hạn hẹp và hiện nay, chưa 

có công nghệ hữu hiệu để xử lý 
tồn lưu thuốc BVTV (đạt yêu 
cầu cả về kinh phí, hiệu quả và 
thời gian xử lý), dẫn đến chậm 
tiến độ và hiệu quả xử lý hạn 
chế. Mặt khác, chưa có hướng 
dẫn cụ thể về định hướng áp 
dụng công nghệ xử lý phù hợp 
đối với từng nồng độ ô nhiễm, 
từng loại đất. Ngoài ra, công tác 
giải phóng mặt bằng cũng gặp 
nhiều khó khăn trong quá trình 
thực hiện, thời gian giải phóng 
mặt bằng kéo dài làm chậm tiến 
độ triển khai các dự án.

Đề xuất các giải pháp để xử 
lý ô nhiễm môi trường do hóa 
chất BVTV tồn lưu

Để thực hiện hiệu quả 
Quyết định số 1946/QĐ-TTg và 
Quyết định 1206/QĐ-TTg về xử 
lý ô nhiễm môi trường do tồn 
lưu thuốc BVTV là vấn đề lâu 
dài, còn nhiều khó khăn, vướng 
mắc. Để giải quyết vấn đề này, 
xin đề xuất một số giải pháp:

Thứ nhất, có chế độ ưu đãi, 
hỗ trợ cho các chương trình sản 
xuất và ứng dụng các sản phẩm 
hữu cơ, vi sinh vào công tác 
phòng trừ sinh vật gây hại. Chọn 
lọc các loại thuốc, dạng thuốc 
BVTV an toàn, phân giải nhanh 
trong môi trường; Đẩy mạnh áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật trong 
trồng trọt, ưu tiên sử dụng, 
gieo trồng các giống kháng sâu 

 V Xử lý kho thuốc BVTV tồn lưu tại Nghệ An
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bệnh, bảo vệ thiên địch khi 
dùng thuốc; Tăng cường giáo 
dục tuyên truyền, phổ biến 
những lợi ích cũng như tác 
hại do thuốc BVTV gây ra, 
nâng cao nhận thức của nông 
dân trong việc sử dụng thuốc 
BVTV hợp lý, đúng cách, an 
toàn và có hiệu quả, từ đó 
giảm lượng thuốc BVTV và 
khuyến cáo nông dân sử dụng 
các thuốc sinh học không gây 
ô nhiễm môi trường, ít ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng, chú trọng việc thu gom 
và xử lý bao bì thuốc BVTV 
sau sử dụng.

Thứ hai, tại các vùng ô 
nhiễm thuốc BVTV nặng, có 
kế hoạch, quy hoạch vùng tái 
định cư cho nhân dân; Bao 
vây, che chắn các kho hóa 
chất BVTV đã bị xuống cấp; 
Khuyến cáo nhân dân không 
trồng rau, cây ăn quả trên 
vùng đất có dư lượng thuốc 
BVTV.

Thứ ba, xây dựng lộ trình, 
phương án xử lý phù hợp; 
Cần rà soát, điều tra, đánh 
giá bổ sung để cập nhật danh 
mục các điểm ô nhiễm do 
tồn lưu thuốc BVTV, đưa ra 
chương trình, lộ trình cụ thể, 
hợp lý nhằm xử lý từng bước, 
từng điểm.

Thứ tư, tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống pháp luật hiện 
hành; Sớm ban hành hướng 
dẫn công nghệ cơ bản về quản 
lý, xử lý tồn lưu thuốc BVTV, 
quy trình, định mức trong 
quản lý, triển khai các dự 
án...; Có cơ chế hỗ trợ đặc thù 
cho một số tỉnh có số điểm ô 
nhiễm nhiều, chưa chủ động 
về ngân sách như: Nghệ An, 
Hà Tĩnh...

Thứ năm, xã hội hóa các 
nguồn lực, thu hút tài trợ quốc 
tế, chuyển giao công nghệ tiên 
tiến, hiệu quả để hỗ trợ xử lý ô 
nhiễm thuốc BVTVn

Văn bản mới

doAnh nghiệP Bảo vệ môi trường được 
ưu đãi thuế 

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 212/2015/TT- 

BTC hướng dẫn chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
BVMT tại Nghị định số 19/2015/NĐ-
CP của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật BVMT năm 
2014.

Theo Thông tư, ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp được áp dụng đối với dự 
án đầu tư mới như:Xử lý nước thải sinh 
hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 
2.500m3 nước thải trở lên trong một 
ngày, đêm đối với khu vực đô thị từ loại 
IV trở lên; Thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn thông thường tập trung; 
Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị 
ô nhiễm tại các khu vực công cộng; Ứng 
cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất 
và sự cố môi trường khác; Xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật BVMT các khu, cụm công 
nghiệp làng nghề…

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới 
theo quy định được áp dụng thuế suất 
10% trong 15 năm. Trường hợp dự án 
đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao 
hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì 
thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% 
có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời 
gian áp dụng thuế suất 10% không quá 

30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng 
các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa 
trong lĩnh vực môi trường theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, được 
áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời 
gian hoạt động đối với phần thu nhập 
từ thực hiện hoạt động xã hội hóa.Thời 
gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính 
liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp 
có doanh thu từ dự án đầu tư…

Về thời gian áp dụng thuế suất ưu 
đãi đối với dự án đầu tư mới trong 
lĩnh vực sản xuất ứng dụng sáng chế 
BVMT được nhà nước bảo hộ dưới 
hình thức cấp Bằng độc quyền sáng 
chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp 
hữu ích thì thời gian áp dụng thuế 
suất ưu đãi tính từ năm được cấp 
Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng 
độc quyền giải pháp hữu ích; Dự án 
đầu tư mới sản xuất sản phẩm từ hoạt 
động tái chế, xử lý chất thải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chứng 
nhận thì thời gian áp dụng thuế suất 
ưu đãi tính từ năm được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận sản 
phẩm được sản xuất từ hoạt động tái 
chế, xử lý chất thải…

chương trình quốc giA về An toàn, 
vệ sinh LAo động giAi đoạn 2016-2020

Ngày 5/1/2016, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 5/QĐ-

TTg phê duyệt Chương trình quốc gia 
về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 
giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, mục 
tiêu của Chương trình đến năm 2020, 
trung bình hàng năm, giảm 5% tần suất 
tai nạn lao động chết người; Trên 50% 
người lao động làm việc tại các cơ sở có 
nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến 
được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 
Hàng năm tăng trung bình 2.000 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một 
số nội dung cơ bản của hệ thống quản 
lý ATVSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa 
an toàn trong lao động; Trên 80% số làng 
nghề, 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 
tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ….

Để thực hiện mục tiêu trên, 
Chương trình đề ra một số giải pháp 
như: Tạo điều kiện thuận lợi để người 
sử dụng lao động, người lao động chủ 
động thực hiện các biện pháp bảo 
đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện 
lao động, áp dụng hệ thống quản lý 
ATVSLĐ tiên tiến; Khuyến khích các 
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước, các quốc gia 
tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh 
nghiệm để triển khai các hoạt động 
cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc 
sức khỏe người lao động; Đẩy mạnh 
xã hội hóa các dịch vụ trong lĩnh vực 
an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là 
các hoạt động kiểm định kỹ thuật, 
huấn luyện ATVSLĐ, quan trắc môi 
trường lao động…
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hợp táC Công tư trong lĩnh VựC dịCh Vụ môi trường Đô thị: 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
TS. TRầN NgọC NgOạN - Viện trưởng 
Hà HUy NgọC
Viện Địa lí nhân văn

Trước sức ép về nhu cầu tài chính cho 
dịch vụ môi trường đô thị ngày càng 
lớn, trong khi nguồn lực của Nhà nước 

có hạn đòi hỏi các quốc gia tìm kiếm phương 
thức mới, phù hợpvà hình thức Hợp tác Công - 
Tư (PPP) ra đời. Cung ứng dịch vụ môi trường 
đô thị theo hình thức PPP được triển khai ở 
nhiều nước trên thế giới nhằm BVMT, giảm 
thiểu chất thải rắn (CTR) phải xử lý và tăng 
tính bền vững của ngân sách Nhà nước.

1. xu hướng phát triển và kinh nghiệm 
PPP trong dịch vụ môi trường đô thị trên thế 
giới

Nghiên cứu của UNEP cho thấy, sự khác 
nhau giữa quy trình quản lý chất thải rắn (CTR) 
ở các nước phát triển (Singapo, EU...) và các 
nước đang phát triển. Nếu như ở các nước phát 
triển, phế liệu được thu gom bởi công ty thu 
gom CTR tại một khu vực, thì các nước đang 
phát triển, loại rác này được bộ phận đồng nát 
thu gom và bán cho các làng nghề tái chế (Việt 
Nam, Trung Quốc, Inđônêxia, Philipin...).

Tại các thành phố thuộc các nước phát triển, 
hầu hết dịch vụ thu gom CTR được thực hiện 
bởi công ty tư nhân thông qua các hợp đồng thu 
gom dài hạn. Thành phố Adelaide của Ôxtrâylia, 
70% dân số được thu gom rác ở các công ty tư 
nhân ký hợp đồng với chính quyền địa phương 
và 30% do công ty nhà nước. Ở các nước đang 
phát triển, thu gom CTR cũng có sự tham gia 
của doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên, các doanh 
nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chi phối. Một 
điểm khác nhau nữa giữa các nước phát triển và 
đang phát triển là tài chính cho hoạt động thu 
gom rác thải, nếu như các quốc gia phát triển 
đưa ra chính sách giá và đối tượng “xả thải” chịu 
trách nhiệm đóng tiền thu gom thì ở đa số nước 
đang phát triển, chính quyền trợ cấp hoàn toàn 
chi phí thu gom rác thải cho người dân.

Để nâng cao hoạt động xử lý CTR, các khu 
xử lý CTR trên thế giới được khuyến khích xây 
dựng dựa trên PPP (hợp đồng với các doanh 
nghiệp tư nhân thực hiện xử lý CTR dài hạn). 
Ngoài ra để thu hút sự tham gia của tư nhân 
đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải, chính 

quyền các thành phố phát 
triển còn thực hiện nhiều 
công cụ kinh tế để điều tiết 
hành vi của các doanh nghiệp, 
giảm thiểu lượng rác chôn lấp. 
Nhiều thành phố thuộc khối 
EU đã liên tục tăng thuế chôn 
lấp CTR đối với các doanh 
nghiệp vận chuyển CTR tới 
bãi chôn lấp xử lý, và công cụ 
kinh tế này đã được chứng 
minh là hiệu quả.

Kinh nghiệm của Singapo
Công tác thu gom - vận 

chuyển CTR ở Singapo được 
Chính phủ giao cho 4 doanh 
nghiệp tư nhân. Các công ty 
này đóng vai trò là người cung 
cấp dịch vụ quản lý CTR cho 
người dân, các doanh nghiệp 
và chính quyền. Nhà nước sẽ 
ký hợp đồng cung cấp dịch vụ 
thu gom CTR cho 4 công ty với 
thời hạn hợp đồng là 7 năm 
tại các khu vực thu gom với 
hình thức đấu thầu công khai. 
Thêm vào đó, giá chi phí dịch 
vụ thu gom tại các khu thương 
mại sẽ là giá đấu thầu của công 
ty thắng thầu. Cách thức xây 
dựng phí của Singapo là người 

dân phải trả toàn bộ chi phí để 
quản lý CTR đô thị, nhà nước 
không bao cấp và hỗ trợ.

Thị trường xử lý CTR ở 
Singapo có sự tham gia quản 
lý của Cơ quan quản lý môi 
trường quốc gia (NEA) trong 
quy hoạch địa điểm, vị trí xử 
lý, quy định mức phí xử lý mà 
các doanh nghiệp thu gom 
phải trả khi xử lý CTR tại các 
khu xử lý. Quan hệ thị trường 
trong phân đoạn này là mối 
quan hệ giữa doanh nghiệp 
thu gom (bên cầu) chi trả phí 
xử lý CTR cho doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ (bên cung) 
để được đổ CTR tại khu xử lý.

Cả hai bên cung và cầu 
đều có tính tập trung (độc 
quyền) khi mua bán dịch vụ 
xử lý CTR. Trong khi đó, NEA 
chỉ đóng vai trò điều tiết giá tại 
các khu xử lý CTR trong phân 
khúc xử lý CTR, đảm bảo các 
khu xử lý có sự bền vững về 
tài chính, đồng thời điều tiết 
lượng CTR đi vào các khu xử 
lý. Hợp đồng xử lý CTR ở các 
khu xử lý rác đủ thời gian để 
khấu hao nhà máy xử lý.

 V Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao theo hình 
thức PPP tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) giải quyết hiệu quả 
tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt 
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Đối với phân đoạn thị trường tái chế CTR, 
doanh nghiệp thu gom CTR độc quyền, thu 
gom phế liệu trên khu vực của mình. Công ty 
sẽ phân tích lợi ích và chi phí khi trực tiếp phân 
loại và sản xuất hàng tái chế ra thị trường hay 
bán cho các công ty tái chế, bán nguyên liệu cho 
các nhà máy để thu lại nguồn lợi cho mình.

Kinh nghiệm Trung Quốc
Trước năm 2000, các hoạt động thu gom, 

vận chuyển CTR tại các đô thị của Trung Quốc 
được thực hiện bởi một cơ quan trực thuộc 
Nhà nước. Từ sau năm 2000, ngoài công ty nhà 
nước thì chính quyền các đô thị Trung Quốc 
đã cho phép sự tham gia của người dân và một 
số tổ nhóm thu gom tư nhân, hoặc các công 
ty tư nhân tham gia thu gom CTR đô thị. Tại 
Thượng Hải, ngoài khu vực nhà nước tham gia 
thu gom, vận chuyển CTR, có thêm 3 công ty 
tư nhân chính thức thu gom, vận chuyển CTR 
đô thị.

Mức phí thu gom CTR tại các đô thị ở mức 
khá thấp, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn tài 
chính chủ đạo cho hoạt động quản lý CTR đô 
thị. Tuy nhiên, Trung Quốc đã có lộ trình tăng 
mức phí thu gom CTR để tăng trách nhiệm của 
các chủ thể phát sinh CTR.

Đối với khâu xử lý CTR đô thị, chính quyền 
địa phương ở các đô thị đã hợp tác với Doanh 
nghiệp tư nhân quy hoạch xây dựng các khu 
xử lý CTR. Nhìn chung, xử lý CTR ở Trung 
Quốc có tính độc quyền ở bên cung cấp dịch 
vụ. Chính quyền đang có xu hướng chuyển 
dịch hình thức độc quyền của doanh nghiệp 
nhà nước cung cấp dịch vụ sang phối hợp với 
các doanh nghiệp tư nhân, thông qua các hình 
thức PPP. Mặt khác, đang có sự chuyển dịch về 
dòng tiền trong công đoạn xử lý CTR ở Trung 
Quốc từ năm 2002. Năm 1999, các nhà máy xử 

lý CTR ở Bắc Kinh và Thượng 
Hải không thu phí xử lý CTR. 
Tuy nhiên, đến năm 2012, phí 
xử lý CTR ở các nhà máy dao 
động khoảng 8 USD/tấn. So 
sánh mức phí này với các phí 
xử lý ở các nước phát triển 
như Mỹ (132 USD/tấn), mức 
chi phí thực tế để xử lý CTR 
ở Trung Quốc còn khá khiếm 
tốn.

2. Bài học kinh nghiệm 
cho Việt Nam

Quản lý CTR luôn là vấn 
đề thách thức của các nước 
đang phát triển trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Cùng 
với việc tăng trưởng kinh tế 
nhanh và mở rộng các đô thị, 
thì lượng CTR đô thị của Việt 
Nam dự báo sẽ tăng gần gấp 
đôi từ 12,8 triệu tấn năm 2004 
lên mức trên 20 triệu tấn năm 
2015 và tăng lên 31,3 triệu 
tấn vào năm 2020. Tuy nhiên, 
lượng CTR đô thị ở Việt Nam 
không được thu gom một cách 
triệt để và hiệu quả. Báo cáo 
của Bộ TN&MT năm 2011 
cho thấy, lượng tỷ lệ thu gom 
CTR sinh hoạt, công nghiệp 
và dịch vụ ở các khu đô thị, 
các khu công nghiệp, khu 
chế xuất chỉ đạt mức 73,81%. 
Hơn nữa, các phương thức xử 
lý CTR của Việt Nam còn lạc 
hậu, không đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Hình thức xử lý 

CTR chủ yếu vẫn là các bãi 
rác lộ thiên (49 bãi), chôn lấp 
(91 bãi) nhưng chỉ có 17 bãi 
rác hợp vệ sinh; hình thức đốt 
làm nhiên liệu cũng như tái 
chế CTR còn rất ít.

Dựa trên những phân 
tích về quản lý CTR đô thị tại 
Singapo và Trung Quốc, có 
thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam trong 
việc thúc đẩy PPP trong dịch 
vụ môi trường:

Đối với các phân đoạn thu 
gom - vận chuyển và xử lý nên 
có tính tập trung vào một số 
doanh nghiệp (khuyến khích 
sự tham gia của tư nhân), 
nhằm phát huy lợi thế kinh 
tế nhờ quy mô; tăng khả năng 
giám sát tiêu chuẩn kỹ thuật 
và chất lượng dịch vụ.

Khu vực thu gom phân 
chia phù hợp, đủ rộng để các 
doanh nghiệp đấu thầu tận 
dụng lợi thế nhờ quy mô; thời 
gian thực hiện hợp đồng thu 
gom CTR ở các đô thị đủ lớn 
(như ở Singapo là 7 năm);

Các hộ gia đình sẽ chịu 
toàn bộ chi phí xử lý CTR mà 
họ phát sinh ra. Các doanh 
nghiệp thu gom có nguồn lợi 
trực tiếp từ rác phế liệu. 

Thị trường xử lý CTR 
được hình thành với bên cầu 
là doanh nghiệp thu gom -vận 
chuyển chứ không phải là 
chính quyền địa phương, tức 
là doanh nghiệp thu gom-vận 
chuyển phải trả toàn phí xử 
lý CTR khi đổ rác tại các nhà 
máy xử lý CTR. 

Xử lý CTR được tập trung 
vào số ít doanh nghiệp tại 
các khu xử lý được Nhà nước 
quy hoạch. Xây dựng các nhà 
máy phần lớn được thực hiện 
thông qua PPP thích hợp; thời 
hạn hợp đồng thực hiện các 
khu xử lý tương đối dài, công 
suất thường trên 1.000 tấn/
ngàyn V Từ năm 2001, Chính phủ Singapo đã triển khai Chương trình xử lý rác thải 

nhằm tăng tỷ lệ tái chế
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình  
thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế

BVMT là mục tiêu ưu tiên trong phát triển bền vững của 
quốc gia. BVMT là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân. Là đơn vị đầu mối của Bộ Y tế có trách 
nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về chất thải y tế 
trong các cơ sở y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế đã đạt 
được những thành tựu quan trọng trong năm vừa qua. 
Nhân dịp đầu xuân năm 2016, Tạp chí Môi trường đã có 
cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng 
Cục Quản lý Môi trường y tế.

9Xin bà cho biết, một số kết quả nổi bật 
của Cục Quản lý Môi trường y tế trong năm 
2015?

Bà Nguyễn Thị Liên Hương: Cục Quản 
lý Môi trường y tế là cơ quan tham mưu 
cho lãnh đạo Bộ Y tế quản lý nhà nước về 
lĩnh vực BVMT trong hoạt động y tế. Trong 
năm qua, Cục đã tiến hành rà soát các văn 
bản chính sách liên quan đến BVMT cơ sở y 
tế và xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung 
các văn bản chính sách phù hợp với Luật 
BVMT năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1/1/2015. Cụ thể, Cục đã tham mưu cho 
lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 05/CT-
BYT ngày 6/7/2015 yêu cầu tăng cường tiến 
hành thanh, kiểm tra giám sát công tác quản 
lý chất thải y tế. Đặc biệt, Cục chủ trì xây 
dựng và trình ban hành Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT giữa Bộ Y tế và 
Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y 
tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất 
thải y tế). Đây là Thông tư quy định quá trình 
quản lý chất thải y tế từ khâu phát sinh đến 
xử lý chất thải y tế và các mô hình xử lý chất 
thải y tế phù hợp. Thông tư cũng quy định cụ 
thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên 
quan trong công tác quản lý chất thải y tế.

Xác định được khó khăn lớn nhất trong 
công tác quản lý chất thải y tế là thiếu kinh 
phí cho việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải y 
tế, trong năm 2015, Cục đã tiến hành khảo sát 
thực trạng về hợp tác công - tư trong xử lý chất 
thải y tế, làm cơ sở xây dựng cơ chế đối tác công 
- tư và cơ chế đặc thù trong quản lý chất thải y 
tế đối với các cơ sở y tế không có nguồn thu, 
không tự đảm bảo được kinh phí hoạt động.
9Để hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 
2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

về quản lý chất thải và phế 
liệu. Là đơn vị đầu mối của 
Bộ Y tế có trách nhiệm quản 
lý nhà nước chuyên ngành về 
chất thải y tế trong các cơ sở 
y tế, Cục Quản lý Môi trường 
y tế đã triển khai thực hiện 
như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Liên 
Hương: Để cụ thể hóa Luật 
BVMT năm 2014, Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP, 
Cục Quản lý Môi trường y 
tế là cơ quan đầu mối tham 
mưu cho lãnh đạo Bộ Y 
tế - Bộ TN&MT xây dựng 
và ban hành Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT quy định về quản 
lý chất thải y tế. Đồng thời 
đã phối hợp với Ban Quản lý 
Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải 
bệnh viện” tổ chức hội nghị 
phổ biến Luật BVMT năm 

2014, Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP, Chỉ thị số 05/CT-
BYT về tăng cường quản lý 
chất thải y tế tại các bệnh 
viện và một số tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật khác. Bên cạnh 
đó, Cục đã tham mưu cho 
lãnh đạo Bộ thành lập 4 đoàn 
kiểm tra về công tác quản lý 
chất thải y tế tại 25 bệnh viện 
trực thuộc Bộ Y tế và 3 đoàn 
kiểm tra các bệnh viện địa 
phương trong danh sách cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng để hướng dẫn, 
đôn đốc các bệnh viện thực 
hiện tốt công tác quản lý chất 
thải y tế và đề nghị các bệnh 
viện khẩn trương khắc phục 
các tồn tại. 
9Để tăng cường công tác quản 
lý chất thải y tế trong thời gian 
tới, Cục đã và sẽ triển khai các 
giải pháp gì, thưa bà?

 V Cục Quản lý Môi trường y tế phối hợp với Ban Quản lý Dự 
án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức khóa đào tạo về 
quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường y tế

 V Bà Nguyễn Thị Liên Hương -  
Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế
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Bà Nguyễn Thị 
Liên Hương: Nhằm 
tăng cường công tác 
quản lý chất thải y tế 
trong thời gian tới, 
Cục Quản lý Môi 
trường y tế với vai trò 
là cơ quan tham mưu 
cho lãnh đạo Bộ Y tế 
sẽ tiếp tục hoàn thiện 
các văn bản quy phạm 
pháp luật hướng dẫn 
Luật BVMT năm 2014, 
tập trung sửa đổi các 
quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn về môi 
trường liên quan đến 
quản lý chất thải y tế; 
Phổ biến, hướng dẫn 
triển khai thực hiện 
Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT quy định về 
quản lý chất thải y tế 
và các văn bản pháp lý 
liên quan; Huy động 
các nguồn lực đầu tư 
cho quản lý chất thải 
y tế thông qua xây 
dựng hướng dẫn và 
cơ chế triển khai đối 
tác công - tư trong xử 
lý chất thải y tế; Tăng 
cường đào tạo, truyền 
thông nâng cao nhận 
thức về quản lý chất 
thải y tế cho cán bộ y 
tế và các đối tượng có 
liên quan; Triển khai 
phong trào Bệnh viện 
Xanh - Sạch - Đẹp - 
Quản lý tốt chất thải 
y tế; Phối hợp với Bộ 
TN&MT, UBND tỉnh 
tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra về 
tình hình thực hiện 
pháp luật BVMT tại 
các cơ sở y tế.
9Xin trân trọng cảm 
ơn bà!

NgUyễN HằNg  
(Thực hiện)

Việt Nam tham gia TPP - Những vấn đề 
liên quan đến môi trường và sử dụng 
tài nguyên trong nông nghiệp
TS. NgUyễN Đỗ ANH TUấN - Viện trưởng 
Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)
TS. ĐặNg KIM KHôI – Giám đốc 
Trung tâm Tư vấn chính sách (CAP) - IPSARD
ThS. KIM VăN CHINH – Cán bộ nghiên cứu CAP

TìNH HìNH PHáT TRIểN  
NôNg NgHIệP, HộI NHậP 
qUốC Tế Và CáC VấN Đề  
Về MôI TRườNg

Kể từ sau đổi mới năm 1986 đến nay, 
Việt Nam đã tích cực hội nhập vào nền 
kinh tế thế giới với việc tham gia ký kết 
các hiệp định thương mại song phương 
như Việt Nam – Mỹ, quan hệ đối tác chiến 
lược với Nga, hiệp định đối tác kinh tế Việt 
Nam - Nhật Bản. Hiện nay, Việt Nam đã 
ký kết 12 hiệp định thương mại tự do và 
là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO). Đến nay, Việt Nam 
có quan hệ thương mại đầu tư chính thức 
với khoảng 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Cùng với đà hội nhập, xuất khẩu của 
ngành nông nghiệp đã có sự phát triển 
mạnh mẽ, đóng góp quan trọng trong việc 
duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ngành 
nông nghiệp (nông, lâm, thủy sản) bình 
quân 3,7% mỗi năm trong giai đoạn 1986-
2013. Giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp 
(nông, lâm, thủy sản) tăng trung bình 
13,5% mỗi năm trong giai đoạn 1995-2013 
từ 2,5 tỷ lên 24,5 tỷ USD. Nông nghiệp là 
lĩnh vực duy nhất duy trì được thặng dư 
xuất khẩu trong nhiều năm qua. Hiện nay, 
Việt Nam đang là một trong những nhà 
xuất khẩu hàng đầu thế giới đối với nhiều 
sản phẩm như gạo, thủy sản, cà phê, tiêu, 
điều…

Mặc dù mô hình phát triển nông 
nghiệp theo chiều rộng tập trung, nâng 
cao sản lượng và số lượng nhưng dựa trên 
khai thác triệt để tài nguyên tự nhiên đã 
dần bộc lộ những điểm yếu. Hầu hết, các 
nguồn tài nguyên tự nhiên của Việt Nam 
đang bị suy kiệt do việc thâm canh cao 
độ trong những năm vừa qua. Theo Bộ 
TN&MT, hiện cả nước có khoảng 2 triệu 

ha đất bị suy thoái nghiêm trọng và 9,3 
triệu ha đất chiếm 20% tổng diện tích đất 
đai - nơi diễn ra các hoạt động sản xuất của 
khoảng 22 triệu người - đang bị thoái hóa. 

Nông nghiệp cũng là ngành chiếm 
tới 80% lượng nước ngọt (nước mặt và 
nước ngầm) phục vụ cho hoạt động tưới 
tiêu. Cùng với nhu cầu phát triển, lượng 
nước ngọt được sử dụng hàng năm của 
Việt Nam đã có xu hướng tăng đáng kể 
(từ 12,6% năm 1997 lên 22,8% năm 2011 
tổng trữ lượng). Do đó, đảm bảo an ninh 
nguồn nước đang là một trong những 
thách thức lớn cho phát triển nông nghiệp 
trong tương lai trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu và các can thiệp dòng chảy ở thượng 
nguồn sông Mê Công. Tình hình chặt phá 
rừng, khai thác quá mức nguồn lợi thủy 
sản nội địa và gần bờ cùng với việc chuyên 
canh một số cây trồng chủ lực cũng gây 
hậu quả tiêu cực đối với đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái.  

Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 
và phân bón hóa học đã ở mức báo động, 
cao hơn gấp nhiều lần so với trung bình 
thế giới. Điều này đã gây ô nhiễm nghiêm 
trọng nguồn nước và không khí tại các 

 V Gỗ nguyên liệu đầu vào của ngành 
lâm nghiệp phải đảm bảo tính hợp pháp, 
tính minh bạch về nguồn gốc
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khu vực nông nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến 
sức khỏe người dân và đặc biệt là chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng. 
Nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất lúa 
gạo nói riêng đã và đang là nguồn thải lớn gây 
hiệu ứng nhà kính. Số liệu thống kê của Tổ chức 
Nông lương Thế giới cho thấy, trong giai đoạn 
50 năm (từ năm 1961 đến năm 2011), một thửa 
đất nông nghiệp của Việt Nam phát thải khí nhà 
kính cao hơn so với hầu hết các quốc gia khác.

CáC CAM KếT TPP Có LIêN qUAN 
ĐếN MôI TRườNg Và Sử DụNg TàI 
NgUyêN TRONg NôNg NgHIệP

Từ năm 2010 đến nay, quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đưa 
lên một tầm cao mới với việc đàm phán thành 
công Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) vào tháng 10/2015. So 
với các hiệp định thương mại tự do trước đây tập 
trung nhiều vào thuế quan, thì TPP hướng đến 
việc thiết lập bộ quy tắc thương mại tiêu chuẩn 
cao hơn, bao trùm gần như toàn bộ các khía 
cạnh của thương mại quốc tế.

Có thể nói, việc tham gia TPP đem lại lợi 
ích lớn cho Việt Nam trong việc cải thiện môi 
trường và sử dụng tài nguyên bền vững. Các yêu 
cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch 
(SPS), tiêu chuẩn kỹ thuật (TBT) của TPP chặt 
chẽ hơn so với các quy định của WTO. Các thị 
trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam 
như Mỹ, Nhật Bản đều có những quy định SPS 
và TBT rất chặt chẽ. Việc đáp ứng các yêu cầu 
khác về môi trường như truy xuất nguồn gốc, 
bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, 
các rào cản kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ… là cơ hội 
tạo ra sản phẩm chất lượng và đảm bảo bền 
vững môi trường. Đối với thị trường trong nước, 
Chính phủ Việt Nam đã từng bước đồng bộ hóa 
các tiêu chuẩn SPS và TBT của quốc tế để thực 
hiện đúng cam kết TPP cũng như bảo vệ các 
doanh nghiệp và nhà sản xuất Việt Nam trước 
sự cạnh tranh của các sản phẩm nhập khẩu từ 
các nước có nền nông nghiệp trình độ cao. Các 
quy định về tính minh bạch và cơ chế phân tích 
rủi ro dựa trên bằng chứng khoa học của TPP 
cũng rất chặt chẽ. Do đó, để có thể tồn tại thì các 
nhà sản xuất Việt Nam cũng phải tự nâng cao 
chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ 
của sản phẩm cũng là một cơ chế góp phần 
phát triển nông nghiệp bền vững như các quy 
định về nguồn gốc của gỗ nguyên liệu đầu vào 
để chế biến các sản phẩm xuất khẩu của ngành 

lâm nghiệp phải đảm bảo tính 
hợp pháp, tính minh bạch về 
nguồn gốc. Nếu không đáp ứng 
điều này, Việt Nam sẽ không thể 
xuất khẩu sang thị trường TPP. 
Điều này sẽ góp phần ngăn chặn 
việc chặt phá rừng, khai thác gỗ 
trái phép. 

Trong Chương Môi trường 
của TPP nhấn mạnh việc các 
quốc gia sẽ hỗ trợ nhau trong quá 
trình thực hiện để đảm bảo sự 
công bằng giữa các bên tham gia. 
TPP nhấn mạnh nghĩa vụ thực thi 
3 điều ước quốc tế về môi trường 
đó là: Nghị định thư Montreal về 
các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, 
Công ước quốc tế về ngăn ngừa 
ô nhiễm từ tàu biển (Công ước 
Marpol) và Công ước quốc tế về 
buôn bán các loài động thực vật 
hoang dã đang bị đe dọa (Công 
ước CITES). Chương này cũng 
yêu cầu các quốc gia TPP phải xóa 
bỏ trợ cấp cho hoạt động đánh bắt 
được xác định là gây ra tác động 
xấu tới nguồn lợi hải sản đã trong 
tình trạng bị đánh bắt quá mức. 
Các cam kết ở mức cao và mang 
tính ràng buộc của Chương Môi 
trường sẽ là cơ sở cho Việt Nam 
trong việc tiếp tục nghiên cứu, 
đề xuất và hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật liên quan 
đến môi trường, góp phần vào 
nỗ lực chung trong các hoạt động 
BVMT và phát triển bền vững. 
Bên cạnh đó, Việt Nam có thể sẽ 
nhận được sự hỗ trợ của các nước 
thành viên trong việc thúc đẩy 
ứng dụng khoa học công nghệ, cải 
thiện phương thức sản xuất, thúc 
đẩy BVMT và công bằng xã hội. 

Đề xUấT gIảI PHáP Về 
CHíNH SáCH

Việc tham gia TPP sẽ giúp 
Việt Nam cải thiện vấn đề môi 
trường và sử dụng tài nguyên 
tự nhiên trong nông nghiệp với 
nhiều quy định chặt chẽ về SPS, 
TBT, nguồn gốc xuất xứ và các 
cam kết về môi trường. Mặc dù 
vậy, việc hiện thực hóa những 

lợi ích này là một thách thức lớn 
đối với nông nghiệp Việt Nam 
vốn đang dựa trên mô hình phát 
triển theo chiều rộng với quy mô 
sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tập 
trung, khai thác triệt để các nguồn 
tài nguyên và đánh đổi chất lượng 
môi trường lấy tăng trưởng. Dưới 
đây là một số gợi ý chính sách 
nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu 
quả của các cam kết TPP liên 
quan đến môi trường và sử dụng 
tài nguyên bền vững. 

Cần phổ biến các thông tin và 
các kiến thức về các cam kết SPS, 
TBT, nguồn gốc xuất xứ, các cam 
kết về môi trường đối với các cơ 
quan quản lý nhà nước ở cấp địa 
phương, cộng đồng doanh nghiệp 
và người nông dân. Đây là những 
chủ thể chính trong quá trình 
phát triển nông nghiệp Việt Nam. 
Sự hiểu biết về các cam kết sẽ giúp 
cho các đối tượng này có vị thế 
chủ động trong việc đối phó với 
những thách thức và tận dụng cơ 
hội do TPP mang lại trong ngành 
nông nghiệp. 

Từng bước tiến hành chuẩn 
hóa các tiêu chuẩn SPS và TBT 
của Việt Nam theo các quy định 
của quốc tế. Ưu tiên rà soát và lựa 
chọn những ngành hàng nông 
sản xuất khẩu có tác động nghiêm 
trọng đối với môi trường và tài 
nguyên tự nhiên, gây mất vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển 
khai Đề án Tái cơ cấu nền nông 
nghiệp theo hướng giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững theo tinh 
thần Quyết định số 899/2013/
QĐ-TTg của Thủ tướng. Việc 
thực hiện tốt Đề án này sẽ góp 
phần nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các nông sản Việt Nam 
và đảm bảo tính bền vững về môi 
trường sinh thái. Vì vậy, cần phải 
có những cơ chế, cách thức để 
lồng ghép các cam kết của TPP 
nói chung và TPP đối với môi 
trường và sử dụng tài nguyên nói 
riêng vào việc triển khai Đề án 
nàyn
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Ứng dụng công nghệ xử lý nước thải chứa phóng xạ 
trong khai thác chế biến khoáng sản ở Việt Nam

TS. NgUyễN THúy LAN, KS. ĐINH VăN TôN, CN. NgUyễN TIếN DầN
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Bộ Công Thương)
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm phóng xạ trong ngành khai thác, chế biến khoáng sản mới được 
nghiên cứu trong khai thác, chế biến quặng titan-zircon. Đối với các khoáng sản mới phát triển 
như đất hiếm và urani đang được đầu tư nghiên cứu sản xuất ở quy mô thử nghiệm. Dự kiến 
trong thời gian tới, nhiều dự án khai thác, chế biến đất hiếm và urani sẽ được triển khai.  
Do vậy, nhu cầu xử lý các loại chất thải này sẽ càng trở nên cấp thiết. 

Công nghệ chế biến khoáng sản có phát 
sinh chất thải phóng xạ 

Công nghệ chế biến khoáng sản có phát 
sinh chất thải phóng xạ đặc trưng được đề cập 
trong bài viết là công nghệ chế biến đất hiếm và 
urani (U) do chất thải dạng lỏng sinh ra từ quá 
trình chế biến các loại khoáng sản này có chứa 
hàm lượng cao các nguyên tố phóng xạ và kim 
loại nặng độc hại cần phải xử lý.

Công nghệ chế biến đất hiếm và đặc tính 
dòng thải lỏng: Quá trình chế biến đất hiếm 
có sử dụng rất nhiều công nghệ khác nhau tùy 
thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Công nghệ chế 
biến đất hiếm phổ biến, bao gồm: Thủy luyện 
tinh quặng đất hiếm và chiết phân chia - tinh 
chế. 

Công nghệ thủy luyện (CNTL): Thủy luyện 
tinh quặng đất hiếm để thu được tổng ôxít 
đất hiếm (TREO). CNTL dùng tác nhân phân 
hủy là axít sulfuric (H2SO4) gọi là “công nghệ 
axít sulfuric”. CNTL dùng tác nhân phân hủy 
là NaOH được gọi là “công nghệ kiềm”. Tuy 
nhiên, do khó khăn về xử lý chất thải nên công 
nghệ này ít được triển khai trên quy mô lớn.

CNTL tinh quặng được áp dụng cho mỏ 
đất hiếm Yên Phú (Văn Yên, Yên Bái) là phương 
pháp phân hủy tinh quặng đất hiếm bằng axít 
sulfuric. Sản phẩm phân hủy sau đó được hòa 
tách với nước ở nhiệt độ thấp. Quá trình thủy 
luyện tinh quặng qua nhiều công đoạn để thu 
nhận tổng ôxít đất hiếm, bao gồm các công 
đoạn: Trung hòa axít để tách loại các tạp chất 
chủ yếu là sắt, U và thori (Th); khi đó tạp chất 
và các bã thải không tan sẽ ở dạng chất thải rắn 
(bùn thải), sản phẩm đất hiếm ở dạng sulfat tan 
nằm trong dung dịch; dung dịch chứa sulfat đất 
hiếm được kết tủa oxalat để thu nhận oxalat đất 
hiếm và đồng thời, các tạp chất tan trong axít 
được tiếp tục loại bỏ trong giai đoạn kết tủa 
oxalat. Giai đoạn tiếp theo là nung oxalat đất 

hiếm để thu nhận tổng oxit 
đất hiếm sản phẩm. Do vậy, 
trong thành phần nước thải 
của chế biến quặng đất hiếm 
có các loại chất thải có tính 
độc hại cao như: Chất thải 
chứa H2SO4, chất thải có chứa 
hạt nhân phóng xạ U, Th và 
các nguyên tố đất hiếm...

Công nghệ chiết phân 
chia - tinh chế: Quy trình 
công nghệ chiết phân chia - 
tinh chế gồm các bước: Hòa 
trộn hỗn hợp REE bằng axít 
HCl để có HREE (các nguyên 
tố đất hiếm nhóm nặng); trích 
ly HREE bằng hóa chất để thu 
LREE (các nguyên tố đất hiếm 
nhóm nhẹ); tách từ loại REE, 
La, Ce, Pr/Nd bằng các quá 
trình trích ly bằng dung môi 
riêng biệt; chuyển các REE 
thu được dưới dạng dung dịch 
thành dạng ôxít; thu hồi Th, 
U và các tạp chất; tái sử dụng 
dung dịch.

Nguồn phát sinh nước 
thải từ công đoạn tinh chế 
chủ yếu từ quá trình xử lý khí 
thải, công đoạn trung hòa chất 
thải lỏng, trung hòa dung môi, 
quá trình xử lý HCl và công 
đoạn chiết, kết tủa oxalat đất 
hiếm riêng rẽ. Nước thải từ 
các công đoạn này thường có 
tính axít nhẹ (axít clohydric, 
axít oxalic) và chứa một hàm 
lượng nhỏ đất hiếm, các chất 
dung môi, muối NaCl, một 
số ôxít kim loại nặng (Fe, Cu, 
Mn…) và đặc biệt, có thể có 
Th và U dưới dạng các ôxít. 
Tổng lượng nước thải từ các 
quá trình sản xuất nêu trên 
thường khá lớn, có thể lên 
tới hơn trăm nghìn tấn/năm. 
Phần lớn, nước thải sản xuất 
sẽ được tuần hoàn tái sử dụng, 
tuy nhiên, cũng có một lượng 
nước thải sản xuất được thải 
ra môi trường cần phải xử lý, 
đặc biệt đối với các thông số 

 V Mỏ đất hiếm Đông Pao - Lai Châu
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về pH, kim loại nặng và tổng hoạt độ phóng xạ 
α, tổng hoạt độ phóng xạ β. 

Công nghệ chế biến urani và đặc tính 
dòng thải lỏng

Công nghệ xử lý quặng uranium gồm 
nhiều công đoạn, trong đó công đoạn chính 
là chuẩn bị quặng (tuyển, đập, nghiền, nghiền 
chọn lọc và phân loại); hòa tách quặng đã 
nghiền; phân chia các pha rắn lỏng; tách chọn 
lọc urani từ dung dịch hòa tách dưới dạng 
hợp chất này hay hợp chất khác, với độ sạch 
kỹ thuật cần thiết (để tách U từ dung dịch hòa 
tách có thể sử dụng nhiều phương pháp, hoặc 
kết hợp giữa các phương pháp như trao đổi 
ion trong dung dịch, trao đổi ion trong bùn 
quặng; chiết dung môi, kết tủa trực tiếp từ 
dung dịch hòa tách)… Tùy từng loại quặng cụ 
thể mà có thể trải qua toàn bộ hay một số công 
đoạn trên.

Trong quá trình thủy luyện quặng để thu 
hồi U theo phương pháp hòa tách đống tạo ra 
chất thải rắn và lỏng có hoạt độ phóng xạ thấp 
và lượng thải lớn. Khi hòa tách quặng U bằng 
cacbonat, lượng thải lỏng có thể lên tới 1 tấn/1 
tấn quặng. Thải lỏng từ thủy luyện quặng U 
rất độc hại, do chứa các chất phóng xạ như 
226 Ra; 230 Th; 210 Po, 227Ac, Pb, Fe…Về mặt 
phóng xạ, trong chất thải rắn và lỏng của quá 
trình thủy luyện quặng U đều có chứa một 
lượng đồng vị phóng xạ cao hơn tiêu chuẩn 
an toàn bức xạ. Ngoài thành phần phóng xạ, 
trong thành phần thải lỏng còn chứa một số 
chất với nồng độ lớn như H2SO4, sulphat, F, 
Cl, cacbonat, nitrat của các kim loại, muối 
amoni, Ca, Na… Có thể còn chứa các cation 
như Fe, Cu, Va, Mo, As, Pb, một số hợp chất 
của U. Độ độc hại càng lớn khi thải lỏng có 
chứa dung dịch thải sau quá trình chiết, trong 
đó có thể chứa alkylamin, TBP, amin, kerosen, 
rượu. Khi hòa tách quặng bằng H2SO4, khoảng 
99,3 - 99,6% Ra và khoảng 20% Th không hòa 
tan và nằm lại trong bã hòa tách. Khi hòa tách 
bằng cacbonat, khoảng 1,5 - 2,2% Ra trong 
quặng đầu bị hòa tan. Trong trường hợp này 
tạo ra nồng độ phóng xạ của 226 Ra trong 
nước thải lên tới 3,5.10-8 pCi/L và 230 Th là 
22.10-6 pCi/L. 

Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phóng 
xạ 

Để xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng, một 
số phương pháp xử lý thường được áp dụng 
bao gồm: Trao đổi ion/hấp phụ, kết tủa, bay 
hơi, thẩm thấu ngược, siêu lọc, vi lọc, keo tụ, 

tách chiết bằng dung môi… 
Trong đó, công nghệ hấp phụ/
trao đổi ion đã được nghiên 
cứu và ứng dụng rộng rãi. 
Ngoài sử dụng nhựa trao đổi 
ion, một số nghiên cứu trong 
nước và trên thế giới đã tập 
trung nghiên cứu loại vật liệu 
và nâng cao hiệu suất trao đổi 
ion của các vật liệu có nguồn 
gốc từ vật liệu khoáng tự 
nhiên. 

Các hợp chất khoáng 
tự nhiên như bentonit, 
kaolin, illinit, zeolit, laterit và 
apatit… đều có tính hấp phụ, 
do vậy, chúng thường được 
lựa chọn làm vật liệu hấp 
phụ/trao đổi ion. Trong đó, 
khoáng bentonit và zeolit tự 
nhiên được sử dụng khá rộng 
rãi. Gần đây, khoáng laterit 
và apatit tự nhiên cũng được 
một số nước trên thế giới 
nghiên cứu, áp dụng và cũng 
cho kết quả khả quan trong 
xử lý chất phóng xạ. Đối với 
từng loại khoáng tự nhiên, 
tùy cấu trúc của chúng mà 
khả năng hấp phụ các nguyên 
tố phóng xạ và kim loại nặng 
sẽ khác nhau. 

Như vậy có thể thấy, việc 
nghiên cứu sử dụng vật liệu 
khoáng tự nhiên để chế tạo 
vật liệu ứng dụng trong xử lý 
các chất ô nhiễm nói chung 
và các chất phóng xạ nói 
riêng với giá thành hợp lý là 
hướng đi cần được ưu tiên, 
phát triển. Ở Việt Nam, các 
nguồn khoáng tự nhiên nói 
trên đều rất phong phú. Hiện 
nay, đã phát hiện được trên 
20 mỏ và điểm mỏ bentonit 
tại Bình Thuận, Lâm Đồng, 
Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế. 
Nguồn nguyên liệu khoáng 
apatit trong nước cũng dồi 
dào với trữ lượng khoảng 
trên 800 triệu tấn, phân bố 
chủ yếu ở Lào Cai. Khoáng 
laterit sắt hay laterit đá ong 

cũng rất phổ biến từ khu vực 
phía Nam (vùng Tây Nguyên) 
tới khu vực phía Bắc (Hà Nội, 
Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà 
Giang…). Với nguồn nguyên 
liệu khoáng tự nhiên dồi dào, 
việc lựa chọn các khoáng 
phù hợp làm chất hấp phụ 
các nguyên tố phóng xạ và 
kim loại nặng sẽ góp phần sử 
dụng hợp lý nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, thúc đẩy phát 
triển kinh tế và BVMT ngành 
khai thác và chế biến khoáng 
sản của đất nước. 

Viện Khoa học và Công 
nghệ Mỏ - Luyện kim đã hợp 
tác cùng Viện Công nghệ Xạ 
hiếm (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) đang triển khai nghiên 
cứu, chế tạo vật liệu hấp phụ có 
nguồn gốc từ 4 loại khoáng tự 
nhiên (apatit, laterit, zeolit và 
bentonit) để xử lý các nguyên 
tố phóng xạ như Th, U, Ra và 
các kim loại nặng có trong 
chất thải lỏng từ quá trình khai 
thác, chế biến quặng phóng 
xạ. Nghiên cứu này nằm trong 
khuôn khổ Chương trình của 
“Đề án Phát triển ngành công 
nghiệp môi trường Việt Nam 
đến năm 2015, tầm nhìn đến 
năm 2025” đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt vào năm 
2009. 

Kết quả nghiên cứu bước 
đầu cho thấy, các khoáng 
tự nhiên như apatit, laterit, 
zeolit và bentonit đều có khả 
năng hấp phụ các nguyên 
tố phóng xạ U, Th và một số 
kim loại nặng. Trong số 4 
loại vật liệu khoáng tự nhiên 
được lựa chọn nghiên cứu thì 
khoáng bentonit có khả năng 
hấp phụ các chất phóng xạ 
và kim loại nặng tốt nhất. Do 
vậy, nhóm nghiên cứu đã lựa 
chọn khoáng bentonit làm vật 
liệu nền để tiếp tục gia công, 
nghiên cứu chế tạo vật liệu 
hấp phụ chất phóng xạn
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Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang - Điểm sáng 
về bảo vệ môi trường nơi địa đầu tổ quốc

trên 10%, với quy mô khai 
thác công nghiệp, sử dụng 
máy móc, thiết bị khai thác và 
các phương tiện vận chuyển 
hiện đại. Sản lượng khai thác, 
chế biến trong những năm 
qua đạt trung bình từ 500 đến 
700 tấn antimon kim loại/
năm. Ngoài ra, trữ lượng của 
thân quặng I và III được ước 
tính xấp xỉ thân quặng II, là 
nguồn nguyên liệu dồi dào, 
đủ sức đáp ứng nhu cầu mở 
rộng sản xuất trong tương 
lai. Năm 2014, sản lượng sản 
xuất kim loại antimon đạt tiêu 
chuẩn chất lượng nhập kho 
của Công ty là 710,938 tấn, 
đạt 88,86% so với kế hoạch đề 
ra; Khối lượng kim loại luyện 
từ xỉ sô đa là 74,4 tấn kim loại 
thô, đạt 148,8%, chiếm 10,46% 
sản lượng sản xuất trong năm, 
giúp tận dụng hàm lượng 
antimon bị ngậm trong xỉ sô 
đa; Sản lượng quặng khai thác 
là 8.404,01 tấn, đạt 89,88%, 
bằng 85,58% so với cùng kỳ 
năm 2013. Doanh thu bán 

kim loại năm 2014 đạt 115,44 
tỷ đồng, đạt 76,34% so với kế 
hoạch.

Cùng với việc mở rộng 
sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, Công ty luôn thực 
hiện tốt các quy định của 
pháp luật về an toàn lao động, 
quản lý và sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp. Đối với công 
tác BVMT, ngay từ khi có ý 
tưởng đầu tư xây dựng Nhà 
máy luyện antimon, Công ty 
đã khảo sát, lựa chọn công 
nghệ đảm bảo về môi trường, 
nước thải, khí thải, chất thải 
rắn…; Đầu tư trên 15 tỷ đồng 
xây dựng bãi thải số 1 có sức 
chứa trên 1 triệu m3, hệ thống 
kênh mương và hồ điều hòa ở 
khu vực mỏ khai thác; Định 
kỳ 2 lần/năm tổ chức quan 
trắc môi trường; Tăng cường 
kiểm tra, giám sát các diễn 
biến về cơ lý tính của khu vực 
khai thác để kịp thời có biện 
pháp khắc phục những sự cố 
về môi trường; Tổ chức các 
lớp tập huấn về an toàn và 
vệ sinh lao động cho cán bộ, 
công nhân viên; Phối hợp với 
chính quyền địa phương và 
người dân thực hiện nhiều 
biện pháp giảm thiếu tối đa 
những ảnh hưởng tác động 
xấu đến môi trường trong quá 
trình khai thác khoáng sản. 
Nhằm giảm thiểu tối đa lượng 
bụi phát sinh từ việc bốc xúc, 
vận tải, Công ty đã đầu tư xe 
phun nước và thực hiện phun 
tưới nước thường xuyên. Đối 
với chất thải sinh hoạt và chất 
thải nguy hại, Công ty xây 
dựng kho lưu trữ, có thùng 
phân loại chất thải riêng biệt 
và ký hợp đồng với đơn vị có 

Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà 
Giang được sát nhập từ Xí nghiệp cơ 
khí Hà Giang và Công ty khai thác và 

chế biến khoáng sản Hà Giang, hoạt động trong 
lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, là đơn 
vị duy nhất tại Việt Nam có thể khai thác và sản 
xuất sản phẩm antimon ở quy mô công nghiệp. 
Sản phẩm kim loại antimon nhãn hiệu A-H của 
Công ty có hàm lượng antimon trên 99,95%, đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, chủ yếu được xuất khẩu sang 
Nhật Bản và các nước châu Âu. Sau 20 năm hình 
thành và phát triển, Công ty đang ngày càng 
khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai 
thác và cung cấp antimon kim loại, từng bước 
chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như trên 
thế giới. Đặc biệt, Công ty đã tham gia Hội chợ 
Triển lãm Thương mại quốc tế EXPO và đạt Huy 
chương vàng sản phẩm kim loại antimon; Giải 
thưởng Chất lượng vàng Việt Nam cùng nhiều 
giải thưởng khác. 

Trên địa bàn xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, 
tỉnh Hà Giang, Công ty đang trực tiếp quản lý, 
khai thác mỏ antimon Mậu Duệ và vận hành 
Nhà máy luyện antimon kim loại, công suất 
1.000 tấn/năm, trong đó mỏ antimon Mậu 
Duệ gồm 3 thân quặng, khai thác dưới hình 
thức lộ thiên. Hiện Công ty đang khai thác 
thân quặng II, trữ lượng khoảng 372.000 tấn 
quặng, hàm lượng antimon trong quặng đạt 

 V Công ty thực hiện nghiêm công tác hoàn thổ, hoàn nguyên để bảo vệ cảnh quan 
môi trường
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chức năng định kỳ thu gom, xử lý theo quy định. 
Ngoài ra, Công ty thực hiện nghiêm túc công 
tác hoàn thổ trong quả trình khai thác và hoàn 
nguyên sau khi kết thúc khai thác; Hỗ trợ kinh 
phí cho địa phương xây dựng Hộ lan xanh trên 
tỉnh lộ 176 địa phận đi qua khu vực mỏ Mậu Duệ 
và trồng 4 ha cỏ chống xói mòn và trên 20 ha cây 
xanh nhằm nâng độ phủ xanh, đảm bảo an toàn 
giao thông và bảo vệ cảnh quan môi trường; Xây 
dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất, nuôi trồng 
thủy sản…

Ông Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc Công 
ty cho biết, Công ty luôn ưu tiên lựa chọn những 
công nghệ, kỹ thuật đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu 
chuẩn quốc tế, sử dụng tiết kiệm tài nguyên 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp 
giá thành, BVMT, đảm bảo hài hòa 3 lợi ích: 
Nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước; Lợi ích của người 
lao động và lợi ích của các cổ đông, đồng thời 
tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững. Trong dây 
chuyền sản xuất, Công ty đầu tư hệ thống thu bụi 
túi vải tự động, đảm bảo thu được từ 98 - 100% 
khói, bụi phát sinh trong quá trình thiêu luyện 
quặng. Ngoài ra, Công ty không ngừng cải tiến, 
đầu tư, bổ sung công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cải 
thiện môi trường sản xuất cũng như điều kiện 
làm việc của công nhân. Để đổi mới công nghệ, 
Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống nghiền sàng 
tự động thay thế việc nghiền thủ công; Hệ thống 
trạm khí hóa than thay việc đốt than trực tiếp; 
Hệ thống đúc rót kim loại tự động thay việc rót 
thủ công. Đối với bộ phận khai thác, Công ty 
thực hiện đầu tư xây dựng kho chứa vật liệu nổ 
công nghiệp theo đúng quy định, quy trình công 
tác an toàn phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, 
Công ty còn thực hiện công tác an sinh xã hội 
với nhiều hoạt động thiết thực như: Năm 2014, 
tặng 20 con bò giống giá trị 220 triệu đồng cho 
các hộ gia đình nghèo các xã Thắng Mố, Mậu 
Duệ; Hỗ trợ 260 triệu đồng để mua sắm cơ sở vật 
chất, thiết bị học tập, xây bể nước và hệ thống cấp 
nước cho các trường học trên địa bàn thành phố 
Hà Giang, huyện Yên Minh; Xây dựng nhà văn 
hóa thôn Cốc Cai (huyện Yên Minh)… 

Với sự quyết tâm, nỗ lực cùng tầm nhìn và 
quyết sách đúng đắn, bám sát tình hình thực tiễn 
của Ban Lãnh đạo, trong thời gian tới, Công ty 
CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang sẽ tập trung 
xây dựng các dự án đầu tư chiến lược mang tính 
đột phá, tiến đến đầu tư xây dựng lò luyện bô xít 
antimon cao cấp nhằm ổn định thị trường tiêu 
thụ, giữ vững vị trí là doanh nghiệp hàng đầu 
Việt Nam cũng như khu vực trong lĩnh vực sản 
xuất kim loại antimon. 
 THU HằNg

Công ty Cp giấy an hòa: 
Nỗ lực khắc phục khó khăn, 
từng bước cải thiện công tác 
bảo vệ môi trường hướng tới 
phát triển bền vững 

Công ty CP giấy An Hòa được thành lập năm 2002, 
đóng trên địa bàn xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang với tổng diện tích 223 ha. Lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất bột 
giấy, các sản phẩm giấy in viết chất lượng cao và trồng rừng 
nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

Tháng 8/2011, Nhà máy bột giấy tẩy trắng An Hòa bắt 
đầu đi vào vận hành với công suất 130.000 tấn/năm, áp dụng 
công nghệ tiên tiến, thiết bị nhập khẩu từ Thụy Điển và Phần 
Lan. Quy trình sản xuất bột giấy được thực hiện hoàn toàn 
khép kín, sử dụng hệ thống nồi nấu liên tục và hệ thống tẩy 
trắng không có Clo nguyên tố. Sản phẩm bột giấy sợi ngắn 
tẩy trắng An Hòa được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các 
sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy tissue cao cấp. Sau gần 5 năm 
đi vào thị trường, sản phẩm bột giấy của Công ty đã chiếm 
lĩnh trên 60% sản lượng bột giấy sợi ngắn sử dụng trong 
nước, không chỉ được các đơn vị sản xuất giấy lớn tại Việt 
Nam như Tổng Công ty giấy Việt Nam, Công ty cổ phần Tập 
đoàn Tân Mai, Công ty CP giấy Việt Trì, Công ty CP giấy và 
bao bì Việt Thắng… tin dùng, đồng thời xuất khẩu sang các 
nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Bangladesh… Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, dây 
chuyền sản xuất bột giấy đã đạt trên 57.300 tấn, giá trị sản 
lượng đạt trên 580 tỷ đồng (bằng 48% kế hoạch năm 2015). 

Tiếp theo dây chuyền sản xuất bột giấy tẩy trắng, Công ty 
xây dựng Nhà máy sản xuất giấy cao cấp, công suất 140.000 
tấn/năm, tổng mức đầu tư khoảng 250 triệu USD. Sau hơn 
4 năm thi công lắp đặt, dây chuyền được đưa vào hoạt động 
từ tháng 9/2014 với các sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy 
photocopy chất lượng cao. Được trang bị công nghệ tiên tiến, 
thiết bị hiện đại vào bậc nhất tại Việt Nam, Công ty CP giấy 
An Hòa tự tin khẳng định cho ra những dòng sản phẩm giấy 
cao cấp, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm giấy hiện đang 
được nhập khẩu. 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, Công ty đã có 
nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội vì cộng đồng như 
cung cấp hàng triệu giống cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc cho bà con nông dân, góp phần phủ xanh đồi núi, 
cải thiện môi trường sống, đồng thời tạo công ăn việc làm cho 
người dân địa phương; Thực hiện Chương trình “Thắp sáng 
ước mơ đến trường”, xây dựng trường mầm non trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; Hỗ trợ vật tư cho các vùng 
nông thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới; Ủng hộ 
300 triệu đồng cho Chương trình an sinh xã hội chung tay 
cùng đồng bào Tây Bắc... 
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907.422.900 đồng, đảm bảo 
nhiệt độ nước thải trước khi 
đưa vào xử lý đạt dưới 40oc; 
Thay thế mới hệ thống cấp khí 
khu vực xử lý vi sinh với kinh 
phí 1.912.580.000 đồng; Đầu 
tư hệ thống lọc dịch (khu nấu 
tẩy) với chi phí 4.568.400.000 
đồng; Lắp đặt thiết bị quan trắc 
tự động pH và nhiệt độ; Điều 
chỉnh, tăng cường các thông số 
công nghệ (hóa chất trợ lắng, 
hóa chất điều chỉnh pH) và bổ 
sung vi sinh tại quá trình xử lý 
trong hệ thống. Ngoài ra, Công 
ty đã ký hợp đồng nguyên tắc 
với Công ty Nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ môi trường về 
việc tư vấn công nghệ xử lý và 
cải tạo hệ thống XLNT sản xuất 
bột giấy, đảm bảo chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt cột 
B2 của QCVN 12-MT: 2015/
BTNMT. Đồng thời, chỉ đạo 
các phân xưởng giám sát các 
chỉ tiêu trong các công đoạn 
sản xuất nhằm giảm thiểu các 
chất ô nhiễm ngay từ khâu sản 
xuất theo quy định của Quyết 
định số 06/QĐ-AHP ngày 
28/01/2015 của Tổng Giám 
đốc Công ty về việc kiểm soát 
nước thải tại các khu vực. Kết 
quả quan trắc phân tích chất 
lượng môi trường quý I, quý 
II năm 2015 của Công ty cũng 
cho thấy, các chỉ số ô nhiễm khí 
thải, nước mặt, không khí xung 
quanh đều nằm trong giới hạn 
cho phép. Tuy nhiên, tại cửa xả 

ra sông Lô vẫn còn 3 chỉ tiêu ô 
nhiễm trong nước thải (COD, 
BOD5, TSS) vượt ngưỡng cho 
phép so với quy chuẩn QCVN 
12-MT:2015/BTNMT(cột A). 
Để khắc phục những tồn tại 
nêu trên, Sở TN&MT yêu cầu 
Công ty đầu tư lắp đặt hệ thống 
quan trắc tự động các chỉ tiêu 
COD, cặn lơ lửng, Amoni, độ 
màu xong trước quý I năm 
2016; Có giải pháp nâng cao 
hiệu quả xử lý ô nhiễm của 
hồ sinh học; Khắc phục xử 
lý nước thải của nhà máy sản 
xuất bột giấy đúng theo nội 
dung cam kết trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
đã được phê duyệt (nước thải 
phải được xử lý đạt quy chuẩn 
cho phép trước khi xả ra môi 
trường QCVN 12-MT:2015/
BTNMT(cột A)).

Trao đổi với chúng tôi về 
vấn đề này, ông Nguyễn Văn 
Bằng - Phó Tổng Giám đốc 
Công ty cho biết, hiện toàn bộ 
lượng nước thải của Công ty 
đã được thu gom, xử lý tại hệ 
thống XLNT trước khi đưa về 
hồ sinh học. Tuy nhiên, trong 
quá trình vận hành hệ thống 
XLNT, một số thiết bị chưa 
đáp ứng được nhu cầu xử lý, 
do vậy hệ thống vẫn còn một 
số tồn tại cần tiếp tục đầu tư 
nâng cấp... Hiện Công ty đang 
tích cực phối hợp với các Bộ, 
ban, ngành tháo gỡ những tồn 
tại, hạn chế trong sản xuất, 
từng bước khắc phục các điểm 
còn tồn tại trong hệ thống xử 
lý nước thải, đáp ứng đúng 
các quy định của pháp luật 
về BVMT. Đồng thời tiếp tục 
thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu tối đa những ảnh hưởng 
tác động xấu đến môi trường, 
nhằm tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, thực hiện 
hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, góp 
phần BVMT, vì sự phát triển 
bền vững của đất nước.
 gIA LINH

Với những kết quả đạt được, Công ty đã vinh 
dự được nhận Giải thưởng Thương hiệu mạnh, 
Bằng khen dành cho doanh nghiệp góp phần vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, 
Bằng khen trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ 
em tỉnh Tuyên Quang… Đặc biệt, tháng 10/2015, 
Công ty được trao tặng Giải thưởng “Thương hiệu 
sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì chất lượng cuộc sống 
Việt” lần thứ nhất do Tạp chí Công nghiệp và Tiêu 
dùng phối hợp với Viện Nghiên cứu Thương mại 
(Bộ Công Thương) tổ chức, khẳng định năng lực 
lãnh đạo, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công 
ty được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao, xứng 
đáng là cánh chim đầu đàn trong ngành giấy và bột 
giấy Việt Nam.

Thực hiện công tác BVMT, Công ty đã đầu tư 
xây dựng 2 hệ thống xử lý nước thải (XLNT) với 
công suất 12.000 m3/ngày,đêm/hệ thống. Theo đó, 
toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình 
sản xuất được đưa vào hệ thống XLNT và xử lý 
qua các bước lý - hóa - sinh. Đối với chất thải rắn, 
sau khi được thu gom, chất thải được lưu giữ tạm 
thời tại kho chứa, có biển cảnh báo và thùng chứa 
chất thải nguy hại riêng biệt, quy định mã số theo 
từng loại rồi ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 
đưa đi xử lý theo đúng quy định. Về khí thải, Công 
ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nguồn ô 
nhiễm khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu. Ngoài 
ra, Công ty còn trồng cây xanh trên tất cả các diện 
tích trống, vừa tận dụng làm nguyên liệu, vừa tạo 
cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; Lồng 
ghép, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm 
về BVMT cho cán bộ, công nhân viên trong các 
buổi giao ban của Công ty.

Theo kết quả kiểm tra công tác BVMT của Nhà 
máy sản xuất giấy An Hòa do Sở TN&MT tỉnh 
Tuyên Quang tiến hành ngày 28/10/2015 cho thấy: 
Năm 2015, Công ty đã có sự đầu tư cho công tác 
BVMT như lắp đặt 2 hệ thống tháp làm mát nước 
thải trước khi đưa vào bể xử lý vi sinh với kinh phí 

 V Toàn cảnh Công ty CP giấy An Hòa
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Khu bảo tồn thiên nhiên mường nhé: 
Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng,  
bảo tồn đa dạng sinh học
TRầN xUâN TâM
Giám đốc Ban quản lý KBTTN Mường Nhé

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) 
Mường Nhé nằm trên địa phận huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cách 

trung tâm Hà Nội 700 km theo hướng Tây Bắc, 
có tổng diện tích khoảng 310.262 ha, bao gồm 
10 xã biên giới huyện Mường Nhé. Với hệ sinh 
thái (HST) rừng phong phú, nằm tiếp giáp giữa 
ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, 
KBT Mường Nhé được đánh giá là nơi có tính 
đa dạng sinh học (ĐDSH) cao vào loại nhất, 
nhì vùng Tây Bắc và là địa điểm du lịch hấp dẫn 
của tỉnh Điện Biên. Vì vậy, việc bảo tồn KBT 
có ý nghĩa rất quan trọng cả về HST lẫn rừng 
phòng hộ sông Đà. 

Hiện KBT có gần 118.000 ha đất rừng tự 
nhiên với nhiều cánh rừng nguyên sinh, độ 
che phủ lên tới 43%, từ trên cao nhìn xuống, 
phong cảnh núi rừng Mường Nhé như một bức 
tranh sống động. Pha lẫn trong màu xanh của 
cây rừng, màu vàng rực của hoa cúc quỳ, màu 
vàng đỏ của những đoạn đường đất là những 
nếp nhà sàn, nhà lá nằm rải rác hai bên đường, 
ven suối và trong cả những tán cây rậm rạp. 
Thấp thoáng phía xa là những ngọn núi nhấp 
nhô, lượn sóng, nối tiếp nhau cùng chạy đua 
dưới ánh nắng mặt trời. Hệ thực vật rừng trong 
KBT khá đa dạng với khoảng 308 loài, trong 
đó có khoảng 31 loài nguy cấp, quý, hiếm, vừa 

có giá trị sử dụng, vừa là đối 
tượng nghiên cứu khoa học, 
tiêu biểu như các loài chò đãi, 
dổi xương, chò nước, lát hoa, 
chò chỉ, pơ mu, trầm hương... 
Về động vật, Mường Nhé là 
nơi cư trú của 66 loài động 
vật quý, hiếm, trong đó phải 
kể đến rùa đá, voi, bò tót, gấu 
chó, hổ, báo, sói đỏ, tê tê, cầy 
hương, mèo rừng và 3 loài 
bướm thuộc bộ côn trùng, họ 
bướm phượng mới được bổ 
sung cùng một số loài được 
ghi trong Sách đỏ Việt Nam. 
Ngoài ra, nhiều tài liệu nghiên 
cứu còn cho thấy, vào đầu 
những năm 80 của thế kỷ 20, 
KBTTN Mường Nhé còn có 
khoảng 200 con voi, 300 con 
bò tót, 35 loài bò sát, 59 loài 
thú khác và 270 loài chim.

Những năm qua, được 
sự quan tâm và chỉ đạo 
của UBND tỉnh, các Sở, 
ban, ngành, đặc biệt là Sở 
NN&PTNT tỉnh Điện Biên, 
Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện Mường Nhé, Ban quản 
lý KBTTN Mường Nhé đã đạt 
được nhiều kết quả đáng khích 
lệ trong công tác quản lý, bảo 
vệ, khôi phục, phát triển rừng 
và bảo tồn ĐDSH. Cụ thể, Ban 
quản lý KBT đã đẩy mạnh 
công tác tuần tra, kiểm soát tại 
những khu vực trọng điểm về 
tình trạng phá rừng khai thác 
lâm sản và săn bắt động vật 
hoang dã; Xử lý nghiêm các 
vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ 
rừng trên địa phận được giao 
quản lý. Qua công tác tuần tra, 
kiểm soát, lực lượng cán bộ 
kiểm lâm đã phát hiện, ngăn 
chăn được nhiều vụ khai thác 
gỗ và phát rừng làm nương, 
rẫy trái phép; Phối kết hợp với 
UBND 5 xã vùng đệm và các 
lực lượng đóng chân trên địa 
bàn tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về bảo 
vệ, phát triển rừng và bảo tồn 
ĐDSH cho 3.673 người dân; 
Mở lớp tập huấn nâng cao 
năng lực thực thi pháp luật 

 V Ban quản lý KBTTN Mường Nhé thường xuyên thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng
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môi trường tại 5 xã Chung Chải, Mường Nhé, 
Nậm Kè, Sín Thầu, Leng Su Sìn, thu hút sự tham 
gia của 400 học viên là thành viên các nhóm hộ 
nhận khoán bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các trạm 
quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng (QLBVRĐD) đã 
chủ động tham mưu cho UBND các xã vùng 
đệm kiện toàn 5 Ban chỉ huy phòng cháy chữa 
cháy rừng (PCCCR) cấp xã với 86 thành viên 
và 26 tổ, đội PCCCR cấp thôn, bản với 298 
thành viên, thực hiện trực cháy 24/24 giờ. 
Trong năm 2015, KBTTN Mường Nhé đã xảy 
ra 12 điểm cháy rừng và Kiểm lâm địa bàn các 
trạm QLBVRĐD đã phối hợp với UBND các 
xã, lực lượng đứng chân trên địa bàn kiểm tra, 
xác minh được 12/12 điểm cháy. Công tác quản 
lý lâm sản cũng được quan tâm thực hiện, đầu 
năm 2015, cán bộ kiểm lâm KBT đã phát hiện 
1 vụ vi phạm về hành vi xây dựng lán, trại trái 
phép tại Tiểu khu 84 và đã tiến hành tháo dỡ, 
di dời ra khỏi vùng lõi KBT. Tháng 8/2015, lực 
lượng Kiểm lâm xã Leng Su Sìn đã phát hiện, 
ngăn chặn, trục xuất ra khỏi KBT 9 đối tượng 
vào rừng lấy măng...

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, Ban quản lý KBTTN 
thực hiện ký kết hợp đồng khoán bảo vệ rừng 
cung ứng dịch vụ môi trường theo giai đoạn 5 
năm, từ 2014 - 2018 với tổng diện tích đáp ứng 
được yêu cầu chi trả là 30.984,51 ha/45.132,13 
ha đất lâm nghiệp được giao. 

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng và 
bảo tồn ĐDSH tại KBTTN Mường Nhé cũng 
còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Cơ 
sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng chưa đáp ứng được nhu cầu; 
Đời sống nhân dân trong vùng đệm còn nhiều 
khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục 
tập quán canh tác lạc hậu nên hiệu quả tuyên 
truyền chưa cao; Tình hình dân di cư tự do vào 
rừng để phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm 
sản và săn bắt động vật rừng trái phép ở một số 
xã vùng đệm vẫn đang diễn ra thuờng xuyên...  

Trong thời gian tới, Ban quản lý KBT sẽ 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, ý thức bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH cho 
người dân sống trong vùng đệm KBT; Ứng 
dụng công nghệ thông tin và GIS vào công tác 
điều tra, giám sát ĐDSH; Phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương và các lực lượng đứng 
chân trên địa bàn thực hiện hiệu quả hoạt động 
tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm 
nghiệp. Đồng thời, có chính sách phù hợp thu 

hút sự đầu tư, hỗ trợ từ các 
tổ chức, cá nhân trong nước 
cũng như quốc tế trong việc 
thực hiện các chương trình, 
dự án nghiên cứu khoa học tại 
KBT, đặc biệt là các đề tài, dự 
án bảo tồn các loài động, thực 
vật quý, hiếm có giá trị bảo tồn 
cao; Tập huấn nâng cao năng 
lực, chuyên môn nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác truyền thông, môi trường 
và cán bộ làm công tác bảo 
tồn; Tăng cường các nguồn tài 
trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế đầu tư 
cho công tác nghiên cứu khoa 
học, bảo tồn ĐDSH, kiểm soát 
và bảo vệ các loài động, thực 
vật nguy cấp, quý, hiếm...

Để thực hiện hiệu quả 
các mục tiêu đề ra, yếu tố tiên 
quyết là phải sắp xếp ổn định 
dân cư các xã vùng đệm, vùng 
lân cận, sớm dịch chuyển các 
hộ gia đình, cá nhân hiện 
đang sinh sống, sản xuất và 
chăn thả gia súc trong vùng lõi 
KBT ra ngoài vùng đệm. Mặt 
khác, cần bổ sung đủ biên chế 
và tăng cường nguồn kinh 
phí phục vụ công tác quản lý, 
bảo vệ, PCCCR, nghiên cứu 
khoa học và bảo tồn ĐDSH. 
Do vậy, Ban quản lý KBT 

kiến nghị Quỹ Bảo tồn thiên 
nhiên Việt Nam (VCF) sớm 
đưa KBTTN Mường Nhé 
vào danh sách các KBTTN, 
vườn quốc gia được nhận tài 
trợ thực hiện các dự án nhỏ; 
Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm 
nghiệp), Sở NN&PTNT tỉnh 
Điện Biên tạo điều kiện cho 
cán bộ công chức Hạt kiểm 
lâm KBT được tham dự các 
lớp tập huấn nâng cao năng 
lực, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ 
rừng, bảo tồn ĐDSH; UBND 
tỉnh Điện Biên và các Sở, 
ngành có liên quan bố trí 
nguồn kinh phí để thực hiện 
dự án Quy hoạch chi tiết xây 
dựng cơ sở hạ tầng KBTTN 
Mường Nhé; UBND huyện 
Mường Nhé sớm di dời 13 
hộ dân ở điểm Nậm Kè nọi, 
bản Huổi Thanh 1, nằm trong 
vùng lõi KBT theo diện đề án 
sắp xếp ổn định dân cư theo 
đề án 79 ở xã Nậm Kè ra ngoài 
vùng đệm… nhằm phát triển 
bền vững để bảo tồn HST 
rừng thiên nhiên quốc gia, 
góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển du lịch sinh thái và 
phục vụ nghiên cứu khoa học 
theo định hướng của tỉnh và 
Trung ươngn

 V KBTTN Mường Nhé có giá trị đa dạng sinh học phong phú
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các 
phong trào bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông 
thôn mới

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp 
phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động 

các cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia 
các phong trào BVMT gắn với xây dựng nông 
thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp.

Xác định việc xây dựng thói quen cho 
người dân, nhất là người phụ nữ trong việc 
giữ gìn vệ sinh môi trường là việc làm hết 
sức cần thiết, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội 
LHPN các huyện, thành, thị phối hợp với 
phòng TN&MT trên địa bàn cùng các cấp 
hướng dẫn cơ sở hội thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động BVMT. Trong đó, chú trọng 
tuyên truyền đến 100% cán bộ, hội viên, phụ 
nữ và nhân dân trong việc thực hiện các cam 
kết BVMT. Đồng thời, Hội đã xây dựng 26 
Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải tại địa 
phương, thu hút trên 2.000 hội viên tham 
gia. Các tổ được trang bị dụng cụ như xe chở, 
thùng đựng rác, cuốc, xẻng, quần áo, găng tay, 
ủng…Hàng ngày, các tổ phân công từng hội 
viên đến từng nhà thu gom rác. Cuối tuần, 
vào các sáng thứ bảy, từng tổ tự quản cùng 
nhân dân tổng vệ sinh và duy trì liên tục việc 
này thành nền nếp, tạo thành thói quen, nâng 
cao nhận thức nhân dân đối với việc BVMT. 
Kết quả, đến nay các tổ tự quản đã thu gom 
được 430,9 tấn rác thải; khơi thông 25,895 
km cống rãnh tiêu thoát nước; vệ sinh 85,7 
km đường làng, ngõ xóm, trồng 35.645 cây 
các loại từ đó làm thay đổi nhận thức, hành 
vi, phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng 
xấu đến môi trường sống; nâng cao ý thức sử 
dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên....

Với phong trào vận động phụ nữ hạn chế sử 
dụng túi ni lông, từ năm 2010, Hội LHPN tỉnh 
chọn xã Đạo Tú, huyện Tam Dương làm mô 
hình điểm Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ hạn chế 
sử dụng túi ni lông”. Tính đến nay, Hội LHPN 
các cấp trong tỉnh đã nhân rộng được 25 CLB, 
với trên 1.000 hội viên. Hàng ngày, mỗi gia 
đình đi chợ đều phải sử dụng ít nhất 4 - 5 túi ni 
lông dùng đựng thức ăn, quà bánh… Hầu hết 
các túi ni lông đều sử dụng 1 lần rồi bỏ đi. Túi 
ni lông rất khó phân hủy, nhiều gia đình thiếu ý 

thức, vứt bừa bãi ra đường, ao 
hồ, cống rãnh gây ách tắc, mất 
vệ sinh, ô nhiễm môi trường. 
Khi CLB được thành lập, các 
thành viên được phát làn đi 
chợ và trở thành tuyên truyền 
viên tích cực về việc hạn hế 
sử dụng túi ni nông. Các hội 
viên được tìm hiểu về tác hại 
của túi ni lông, kinh nghiệm 
sử dụng các vật dụng thay thế 
túi ni lông như làn nhựa, hộp 
nhựa mỗi khi đi chợ. Qua đó, 
nhận thức của chị em được 
nâng lên. Dù chưa thực sự 
triệt để không dùng túi ni lông 
nhưng đã hạn chế được rất 
nhiều. Đến nay, tình trạng vứt 
túi ni lông ra môi trường gần 
như không còn, đường làng, 
ngõ xóm sạch, đẹp hơn. 

Hưởng ứng phong trào 
“Vĩnh Phúc chung tay BVMT 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới”, Hội phụ nữ các cấp đã 
triển khai rộng khắp, thu hút 
đông đảo hội viên tham gia. 
Có 138/138 cơ sở Hội đã tổ 
chức tuyên truyền nội dung 
của tiêu chí thứ 17 về môi 
trường và vận động cán bộ, 
hội viên phụ nữ đăng ký thực 

hiện. Hội LHPN tỉnh đã in 
190.000 phiếu đánh giá các 
tiêu chí và 200 poster các nội 
dung thực hiện cuộc vận động. 
Hàng tuần, Hội LHPN tỉnh 
phân công hội viên xuống các 
xã, phường phổ biến cho các 
hộ dân mô hình sản xuất rau 
sạch, bước đầu mang lại hiệu 
quả, góp phần nâng cao nhận 
thức về kỹ thuật trồng rau, thay 
đổi thói quen canh tác độc 
canh theo phương pháp truyền 
thống sang phương pháp hữu 
cơ. Hơn thế, việc triển khai mô 
hình đã có tác dụng cải thiện 
môi trường, hạn chế việc sử 
dụng hóa chất trong sản xuất; 
cung cấp sản phẩm sạch cho 
người tiêu dùng, nâng cao sức 
khỏe của người dân.

Bên cạnh đó, Hội còn 
phối hợp với Hội Nông dân 
tỉnh tổ chức các buổi tập 
huấn về công tác BVMT, vận 
động các hội viên, đoàn viên, 
thanh niên cùng gia đình và 
nhân dân đóng góp, tham 
gia tu sửa đường làng, ngõ 
xóm, nâng cấp, sửa chữa, 
làm mới các tuyến đường 
giao thông liên thôn, liên 

 V Các hội viên tham gia tổng vệ sinh, góp phần giữ gìn môi 
trường xanh - sạch - đẹp
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xóm, ra quân làm thủy lợi, nạo vét kênh 
mương nội đồng; Đẩy mạnh công tác 
truyền thông nâng cao nhận thức cho phụ 
nữ về công tác bảo vệ nước sạch vệ sinh 
môi trường; Tuyên truyền các hội viên tổ 
chức tốt việc dồn điền đổi thửa, xây dựng 
hệ thống đường điện chiếu sáng tại các 
thôn, xã nghèo trên địa bàn, góp phần 
thay đổi diện mạo các vùng quê trong tỉnh. 
Nhờ đó, sau hơn 4 năm thực hiện Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh 
Phúc có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng được 
cải tạo, nâng cấp; đời sống vật chất được 
nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người 
của khu vực nông thôn tăng từ 17,28 triệu 
đồng/người/năm (năm 2011) lên 27,5 triệu 
đồng/người/năm (năm 2014). Hệ thống 
hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư 
xây dựng, tu sửa, nâng cấp và xây mới. Đến 
nay, 100% đường giao thông liên xã, hơn 
86% đường trục xã, 40% đường giao thông 
nội đồng đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ dân được 
sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy 
chuẩn quốc gia đạt 85%; Chất thải, nước 
thải được thu gom và xử lý theo quy định 
… Năm 2014, Vĩnh Phúc đã có 40 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (35,7%), bình quân 
đạt 14,16 tiêu chí/xã. 

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh thường xuyên 
phối hợp với Sở TN&MT, Quỹ BVMT tổ 
chức nhiều hoạt động tại cơ sở như Hội thi 
“Phụ nữ với công tác BVMT”; Tiếp tục thực 
hiện các mô hình: Tiết kiệm năng lượng, 
giảm khí thải, BVMT, không nhiện liệu, 
không tiếng ồn; Đoạn đường phụ nữ tự 
quản; Xây dựng mô hình biogas, mô hình 
hợp tác xã BVMT… Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán 
bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc 
sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên.

Trong thời gian tới, để góp phần BVMT 
bền vững, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp 
tục triển khai các biện pháp bảo vệ nguồn 
nước sạch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; 
Khuyến khích nhân rộng các mô hình cộng 
đồng tham gia BVMT; Giám sát và xử lý 
nghiêm minh những trường hợp vi phạm 
các quy định của Luật BVMT, đồng thời rút 
kinh nghiệm tìm ra các giải pháp, biện pháp 
hữu hiệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác BVMT của các cấp Hội Phụ nữ trên 
địa bànn 
 MINH NgUyệT

Người giữ rừng

Ở huyện biên giới 
Bù Đốp, tỉnh Bình 
Phước không ai 

không biết đến anh Nguyễn 
Văn ách, Hạt trưởng Hạt kiểm 
lâm huyện Bù Đốp, không chỉ 
vì anh là một cán bộ kiểm lâm 
hết mình vì công việc, mà anh 
còn là một người bạn, một 
đồng nghiệp hòa đồng, nhiệt 
huyết và tấm lòng vị tha.

Trong suốt chặng đường 
12 năm qua, Hạt kiểm lâm 
huyện Bù Đốp đã trải qua 
không ít khó khăn, phức tạp 
trong việc đấu tranh, ngăn 
chặn các hành vi vi phạm 
pháp luật lĩnh vực quản lý, 
bảo vệ rừng. Tình trạng chống 
người thi hành công vụ của 
đồng bào dân tộc diễn ra liên 
tục, lâm tặc còn mang quan 
tài để trước cổng Hạt kiểm 
lâm nhằm uy hiếp, “khủng bố” 
tinh thần lực lượng kiểm lâm. 
“Trước những tình huống đó, 
tôi động viên anh em không 
dao động mà phải vững vàng 
ý chí, bản lĩnh của người kiểm 
lâm Việt Nam để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao”, anh 
ách bộc bạch. 

Nạn phá rừng làm rẫy, lấn 
chiếm đất lâm nghiệp ngày 

càng nghiêm trọng, làm cho 
tài nguyên rừng bị cạn kiệt, 
anh ách đã chỉ đạo đơn vị tổ 
chức triển khai nhiều biện 
pháp thực hiện nghiêm quy 
định của pháp luật; song song 
với đó là tuyên truyền, vận 
động nhằm hạn chế các vụ vi 
phạm. Kết quả từ năm 2008 
đến nay, trên địa bàn huyện 
Bù Đốp không để xảy ra tình 
trạng phá rừng làm rẫy và lấn 
chiếm đất lâm nghiệp, góp 
phần ổn định kinh tế, an ninh, 
chính trị của vùng biên giới.

 Đơn vị đầu ngành Kiểm 
lâm tỉnh truy quét tội phạm

Được biết, người đứng 
đầu Hạt kiểm lâm Bù Đốp là 
một võ sư. Những khi được 
“tranh thủ” về nhà, anh lại ra 
vườn dạy võ cho lớp trẻ. Một 
Bí thư Chi bộ trường Trung 
học cơ sở Lộc Hưng, huyện 
Lộc Ninh ở gần nhà anh cho 
chúng tôi biết, từ “lò võ” của 
anh ách sẽ là “nguồn” bảo vệ 
rừng được giới thiệu, tuyển 
chọn sau này. Người Hạt 
trưởng Hạt kiểm lâm huyện 
Bù Đốp nung nấu ý nghĩ này 
từ trước. Bởi hiện nay và lâu 
dài, lực lượng bảo vệ kiểm lâm 
còn mỏng, ít người được huấn 

 V Cán bộ kiểm lâm huyện Bù Đốp phát đường tuyến để bảo vệ rừng
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một số dụng cụ phục vụ công 
tác chữa cháy thiết thực, hiệu 
quả như: Dùng xe đạp thồ 
trang bị dụng cụ chữa cháy để 
có thể tiếp cận trực tiếp vào 
những địa hình phức tạp khi 
có cháy rừng xảy ra, lắp đặt hệ 
thống bơm nước trực tiếp từ 
xe máy cày để chữa cháy, dùng 
mô tô nước chữa cháy các tiểu 
khu rừng dọc sông. Với cách 
thức này, Hạt kiểm lâm đã đưa 
vào sử dụng chữa cháy rừng 
trong những năm qua và trong 
các đợt diễn tập phòng cháy, 
chữa cháy hàng năm được 
đánh giá là hiệu quả. Hạt kiểm 
lâm đã được Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh chọn làm điểm về công tác 
phòng chống, chữa cháy rừng 
để các đơn vị khác học tập. 
Cùng với đó, Hạt kiểm lâm đã 
xây dựng 8 hồ nước nhân tạo 
ở những khu vực rừng sung 
yếu có nguy cơ cháy rừng cao, 
với sức chứa bình quân mỗi 
hồ trên 20 m3 nước, đây là giải 
pháp hữu hiệu và kịp thời để 
chủ động về nguồn nước khi 
có cháy rừng xảy ra vào thời 
điểm nắng nóng, khô hạn. Do 
vậy, trong những năm qua, Hạt 
kiểm lâm không để xảy ra vụ 
cháy nào nghiêm trọng.

Huyện Bù Đốp nằm trên 
tuyến biên giới, có trên 17,9% 
đồng bào dân tộc thiểu số, đời 
sống kinh tế còn thấp so với 
mặt bằng chung của tỉnh. Để 

thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao trong công tác quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng, anh 
đã cùng Hạt kiểm lâm đề ra 
những giải pháp vận động, 
tuyên truyền phù hợp với tình 
hình thực tiễn tại địa phương 
trong từng giai đoạn, bảo vệ 
những diện tích rừng hiện còn.

Nhằm phục hồi một số 
diện tích rừng do công trình 
thủy điện tích nước làm thiệt 
hại, anh ách cùng Hạt kiểm 
lâm đã nghiên cứu, đưa vào 
thử nghiệm trồng một số loài 
cây tại các vùng bán ngập của 
lòng hồ. Cụ thể, đã trồng thí 
điểm 30 ha rừng trên đất bán 
ngập của lòng hồ thủy điện 
Cần Đơn với 2 loại cây là gáo 
nước và tràm nước. Từ những 
thành tựu này, năm 2014, 
UBND tỉnh Bình Phước đã 
chỉ đạo tiến hành khảo sát, xây 
dựng phương án trồng rừng 
trên toàn diện tích bán ngập 
lòng hồ thủy điện Cần Đơn, 
hiện nay, đã khảo sát trên 300 
ha để thực hiện Dự án này.

Có thể nói, Hạt trưởng 
Hạt kiểm lâm Bù Đốp Nguyễn 
Văn ách là tấm gương sáng 
trong việc bảo vệ rừng đầu 
nguồn. Với anh không có gì 
cao quý bằng sự sống, sức 
khỏe con người, môi trường 
thiên nhiên, giữ màu xanh cho 
quê hương đất nướcn
 DUy HIếN

luyện võ thuật để chống lại lâm tặc ngày một 
ngang ngược hoành hành. 

Huyện Bù Đốp với tổng diện tích rừng hiện 
nay là 6.870,852 ha. Việc quản lý bảo vệ rừng 
là một nhiệm vụ khó khăn, do địa hình rộng, 
nhiều ngõ ngách qua lại trên tuyến đường biên 
giới. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 
luật, anh ách đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm duy trì 
tổ chức truy quét trên bộ cũng như tuyến sông. 
Qua 12 năm thực hiện, Hạt kiểm lâm Bù Đốp 
phối hợp cùng các ngành chức năng đã phát 
hiện trên 1.500 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng, thu hồi trên 2.000 m3 gỗ các loại, xử 
lý tịch thu 67 xe ôtô, 92 xe môtô 2 bánh, 30 xe 
đạp thồ, 10 ghe gỗ và nhiều máy móc, công cụ 
phục vụ cho các hành vi vi phạm; xử lý phạt và 
bán tài sản tịch thu xung công quỹ Nhà nước 
trên 10 tỷ đồng. Với chức năng là cơ quan giám 
sát, Hạt kiểm lâm đã thường xuyên tổ chức 
kiểm tra, giám sát đơn vị chủ rừng và các chủ 
dự án trên địa bàn huyện, không để xảy ra vi 
phạm, nhất là diện tích rừng khoanh nuôi còn 
lại trong các dự án. Anh ách đã cùng Hạt kiểm 
lâm nghiên cứu và đưa ra giải pháp xây dựng kế 
hoạch tổ chức tuyến tuần tra quản lý, bảo vệ các 
tiểu khu rừng phòng hộ dọc sông và các khu 
vực xung yếu. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, 
Hạt kiểm lâm đã hoàn thành phát tuyến được 
trên 100 km, tạo thuận lợi cho các tổ đi kiểm 
tra, bảo vệ rừng; đồng thời tiết kiệm được kinh 
phí nhiên liệu phục vụ các phương tiện đi lại 
kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng và đảm bảo được 
tính bí mật. Với giải pháp này đã hạn chế nhiều 
tình trạng vi phạm khai thác lâm sản trái phép 
các tiểu khu rừng phòng hộ giáp tuyến sông. 

Thực tiễn và hiệu quả từ công tác phòng 
chống, chữa cháy rừng

Trước yêu cầu thực tế trong công tác phòng 
chống, chữa cháy rừng, Hạt kiểm lâm đã cải tiến 

 V Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp (Bình Phước) trồng thí điểm thành công 30 ha rừng
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Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững 
Vườn quốc gia Xuân Thủy
NgUyễN VIếT CáCH - Giám đốc
Vườn quốc gia Xuân Thủy

Giải quyết những tồn tại của công tác 
quản lý bảo tồn tại Phân khu phục 
hồi sinh thái Cồn Lu - nơi đã được ghi 

danh là vùng chim quan trọng (IBA) của quốc 
gia, đồng thời cũng là nơi tập trung trọng điểm 
của nghề nuôi trồng nhuyễn thể của miền Bắc 
Việt Nam từ lâu đã là mối quan tâm trăn trở 
của Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Xuân 
Thủy và cộng đồng địa phương. Năm 2006, từ 
bài học xây dựng cơ chế đồng quản lý sử dụng 
khôn khéo và bền vững nguồn lợi ngao giống 
tự nhiên ở vùng cửa sông Hồng, VQG Xuân 
Thủy đã đề xuất triển khai mô hình đồng quản 
lý, chia sẻ lợi ích khu nuôi ngao quảng canh bền 
vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu 
thuộc VQG Xuân Thủy.

Ngày 2/2/2012 tại Quyết định số 126/QĐ-
TTg, Thủ tướng Chính Phủ đã cho phép VQG 
Xuân Thủy thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ 
lợi ích, trong đó có mô hình nuôi ngao quảng 
canh ở Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu đối 
với cộng đồng địa phương. Từ đó, VQG cũng 
đã nhận được sự ủng hộ từ Dự án Khắc phục 
trở ngại tăng cường hiệu quả quản lý các Khu 
bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (Dự án PA), do 
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông 
qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) và được Bộ TN&MT phê duyệt tại 
Quyết định số 2328/QĐ-BTNMT để thực hiện 
Dự án hợp phần: “Xây dựng và tổ chức thực thi 
Đề án thí điểm đồng quản lý chia sẻ lợi ích nuôi 
ngao quảng canh bền vững đối với cộng đồng 
địa phương”. Thông qua đó thí điểm xây dựng 
cơ chế tài chính mới cho VQG Xuân Thủy và 
cộng đồng khu vực, từ việc thu tiền chi trả dịch 
vụ môi trường trong sử dụng đất nuôi ngao 
quảng canh ở khu vực để lập tài khoản môi 
trường, sau đó chi trả nguồn thu trên cho các 
đối tượng được thụ hưởng theo quyết định của 
UBND tỉnh Nam Định.

Trải qua thời gian xây dựng Đề án và tổ 
chức nhiều hội nghị tham vấn các bên liên 
quan, ngày 23/1/2015, UBND tỉnh Nam Định 
đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND 
về việc Phê duyệt Đề án thí điểm đồng quản lý 
khu nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục 

hồi sinh thái Cồn Lu thuộc 
VQG Xuân Thủy.

Trong nội dung của Đề 
án thí điểm đã xác lập cơ chế 
đồng quản lý giữa VQG Xuân 
Thủy với chính quyền và cộng 
đồng địa phương khi triển 
khai mô hình nuôi ngao quảng 
canh tại Phân khu phục hồi 
sinh thái Cồn Lu. Với cơ chế 
đồng quản lý này, quyền lợi và 
trách nhiệm của các bên tham 
gia thực hiện Đề án đã được 
thể chế rõ ràng. Cũng trong 
Đề án, UBND huyện Giao 
Thủy đã được UBND tỉnh 
Nam Định giao nhiệm vụ giúp 
VQG triển khai ký hợp đồng 
chia sẻ lợi ích thông qua việc 
cho phép các đối tượng cộng 
đồng sử dụng đất mặt nước để 
nuôi ngao quảng canh ở khu 
vực. Đồng thời, thu tiền chi 
trả dịch vụ môi trường rừng 
theo thỏa thuận, nộp vào quỹ 
môi trường của VQG Xuân 
Thủy. Quỹ môi trường này sẽ 
tiến hành chi trả cho các đối 

tượng được thụ hưởng theo 
quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, sau Quyết định 
phê duyệt Đề án của UBND 
tỉnh, khi tổ chức thực thi Đề án 
trên thực tế, vẫn có những khó 
khăn trở ngại phát sinh, đặc 
biệt là vấn đề thu phí để thực 
hiện cơ chế tài chính mới cho 
VQG Xuân Thủy và cộng đồng 
địa phương, vì đã có chính sách 
mới từ Nghị định số 67/2014/
NĐ-CP của Chính phủ liên 
quan đến việc miễn thu các 
khoản phí để hỗ trợ phát triển 
nghề thủy sản trong tình hình 
mới. Mặc dù, tại Quyết định 
số 01/QĐ-TTg ngày 2/1/2003, 
Thủ Tướng Chính phủ đã giao 
toàn bộ diện tích 7.100 ha trên 
vùng bãi triều thuộc cửa sông 
Hồng cho VQG Xuân Thủy 
thực hiện mục tiêu quản lý 
bảo tồn thiên nhiên, trong đó 
có diện tích nuôi ngao quảng 
canh ở Phân khu phục hồi sinh 
thái Cồn Lu mà cộng đồng địa 
phương đã và đang canh tác. 

 V Mô hình nuôi ngao quảng canh bền vững đối với cộng đồng 
địa phương tại VQG Xuân Thủy
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Để tiếp tục giải quyết vấn đề trên, ngày 
5/10/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành 
Văn bản số 7991 /VPCP-KTN về việc thí điểm 
chia sẻ lợi ích trong quản lý bảo vệ và phát triển 
bền vững rừng đặc dụng, trong đó cho phép 
VQG Xuân Thủy và các VQG thực hiện thí 
điểm cơ chế Chia sẻ lợi ích trong quản lý bảo 
tồn rừng đặc dụng tiếp tục được thực hiện cơ 
chế chia sẻ lợi ích theo Quyết định số 126/QĐ-
TTg của Thủ Tướng Chính Phủ.

Theo đó, ngày 7/10/2015, Ban quản lý VQG 
cùng với UBND huyện Giao Thủy tổ chức hội 
nghị tham vấn cộng đồng về việc thỏa thuận 
mức thu nộp chi trả dịch vụ môi trường rừng 
đối với các chủ hộ nuôi trồng nhuyễn thể ở khu 
vực. Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận để 
Ban quản lý lập Tờ trình trình UBND tỉnh Nam 
Định phê duyệt Phương án thu chi thực hiện 
Đề án thí điểm. Ngày 23/10/2015, tại Quyết 
định số 34/2015/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nam 
Định đã cho phép VQG triển khai phương án 
thu chi thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý 
nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi 
sinh thái Cồn Lu. Đây là văn bản quy phạm 
pháp luật có hiệu lực pháp lý lâu dài, giúp VQG 
cùng với cộng đồng địa phương thực hiện cơ 
chế đồng quản lý, chia sẻ lợi ích và thí điểm cơ 
chế tài chính mới cho khu vực một cách bền 
vững.

Hiện tại, UBND huyện Giao Thủy cùng các 
bên liên quan đang nỗ lực hoàn thành các công 
việc còn lại của Đề án. Như vậy, một rào cản cũ 
tồn tại nhiều năm ở VQG Xuân Thủy đã được 
dỡ bỏ. Đây cũng là minh chứng về hiệu quả của 
những chính sách thích ứng, đáp ứng yêu cầu 
của thực tiễn cuộc sống, kết hợp hài hòa giữa 
yêu cầu bảo tồn và phát triển ở khu vực VQG 
Xuân Thủy.

Hy vọng, mô hình đồng quản lý chia sẻ lợi 
ích và thí điểm cơ chế tài chính mới cho VQG 
Xuân Thủy sẽ là chìa khóa giúp VQG tiếp tục 
hoàn thiện các cơ chế quản lý thích hợp, đáp 
ứng yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và 
phát triển ở khu vực. Đồng thời cũng giúp cho 
Chính phủ hiện thực hóa cam kết quốc tế ở 
VQG - Khu Ramsar quốc tế Xuân Thủy và Khu 
Dự trữ sinh quyển thế giới đất ngập nước liên 
tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng. 
Bài học về cơ chế quản lý mới ở Xuân Thủy 
sẽ góp phần cho cơ quan quản lý Trung ương 
xây dựng chính sách bảo tồn thiên nhiên đất 
ngập nước của quốc gia hiệu quả và khả thi hơn 
trong tương lain

10 sự kiện môi trường 
quốc tế nổi bật  
năm 2015

Năm 2015 đánh dấu sự chung tay của tất cả các quốc 
gia trên thế giới trong nỗ lực chung nhằm chống lại 
biến đổi khí hậu (BĐKH), cùng sự hợp tác của các 
quốc gia lớn trong việc bảo tồn các loài hoang dã, 
bảo vệ rừng, hay sự tương trợ của các quốc gia trong 
các thảm họa môi trường. Tuy nhiên, đây cũng là một 
năm mà thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức 
về tình trạng ô nhiễm môi trường tồi tệ nhất trong 
những năm đầu thế kỷ 21 như ô nhiễm khói mù do 
cháy rừng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm kim loại độc 
hại… Đó là những mối đe dọa không chỉ trong nội 
bộ từng nước mà là thách thức chung cho cả khu vực 
và thế giới, đòi hỏi các quốc gia phải cùng liên kết 
đưa ra giải pháp BVMT toàn diện hơn trong thời gian 
tới. Dưới đây là 10 sự kiện môi trường quốc tế nổi bật 
năm 2015 được Tạp chí Môi trường tổng hợp từ trang 
tin Mongabay.com.

1HộI NgHị COP 21 
THàNH CôNg

Tháng 12/2015, tại Pari 
(Pháp), gần 200 quốc gia đã 
đồng ý thông qua một thỏa 
thuận chung - Thỏa thuận 

Pari nhằm chống BĐKH 
toàn cầu tại Hội nghị lần 
thứ 21 các bên tham gia 
Công ước khung của Liên 
hợp quốc về BĐKH (COP 
21). Thỏa thuận được xem là 

Với hơn một triệu lượt người truy cập mỗi tháng, 
Mongabay.com là một trong các trang tin về khoa học môi 
trường và bảo tồn động vật phổ biến nhất trên thế giới, với 
các tin tức được cập nhật liên tục thuộc các lĩnh vực như 
rừng nhiệt đới, bảo tồn động vật hoang dã, BVMT… Mục 
tiêu của trang tin nhằm thu hút sự quan tâm của cộng 
đồng đối với các loài hoang dã và các vùng đất hoang, 
đồng thời thúc đẩy nhận thức của con người đối với các 
vấn đề môi trường, thông qua hơn 30 ngôn ngữ khác nhau. 
Mongabay.com cũng xuất bản Tạp chí Khoa học bảo tồn 
rừng nhiệt đới, đăng tải các nghiên cứu của các nhà khoa 
học trên thế giới, đặc biệt là từ các nước đang phát triển. 

Mongabay.com cũng là trang tin yêu thích được bầu 
chọn trên Tạp chí Time, Tạp chí Phố Wall, một số ấn 
phẩm địa phương, quốc gia và quốc tế khác.
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 V Ban điều hành COP 21 vui mừng khi 
Thỏa thuận Pari được thông qua

2NăM 2015 ĐượC gHI NHậN Là 
NăM NóNg NHấT TRONg LịCH 

Sử NHâN LOạI
Theo kết quả khảo sát của Tổ chức khí 

tượng thủy văn quốc tế (WMO), năm 2015 
đã được ghi nhận là năm nóng nhất trong 
lịch sử nhân loại. Cùng với kết quả này, giai 
đoạn 2011 - 2015 cũng được WMO đánh giá 
là giai đoạn 5 năm nóng nhất trong lịch sử 
loài người. Nguyên nhân là do hiện tượng El 
Nino diễn ra theo chiều hướng khó lường, 
thêm vào đó, đây cũng chính là hệ quả tất yếu 
của việc con người không ngừng phát triển 
nền công nghiệp trên toàn thế giới.

3 CHáy RừNg TạI INĐôNêxIA
Trong danh sách những thảm họa môi 

trường do con người gây ra, tờ báo Jakarta 
Globe (Inđônêxia) cho rằng, cháy rừng liên 
tục trong hơn 1 tháng (từ tháng 9 - 10/2015) 

 V Biểu đồ nhiệt độ trung bình Trái đất năm 2015 so với giai 
đoạn 1961 - 1990

 V Malaixia điều thủy phi cơ giúp Inđônêxia 
dập tắt cháy rừng, ngăn chặn tình trạng khói 
mù độc hại phát tán trên phạm vi rộng

một bước ngoặt lịch sử, mang tính ràng buộc 
pháp lý đối với tất cả các quốc gia, yêu cầu các 
nước phải cam kết hạn chế lượng khí thải và 
đặt ra mục tiêu dài hạn về việc xóa bỏ khí nhà 
kính do con người gây ra. Ngoài ra, Thỏa thuận 
cũng khuyến khích các nước thực hiện biện 
pháp ngăn chặn khí thải, đồng thời cung cấp 
thêm khoản viện trợ cho các nước nghèo xây 
dựng nền kinh tế thân thiện với môi trường. 
Đây là lần đầu tiên tất cả các nước tham gia vào 
Thỏa thuận, cùng hợp tác, chia sẻ trách nhiệm 
chung, vì mục tiêu đi đến thỏa ước quốc tế về 
khí hậu, nhằm giới hạn nhiệt độ Trái đất nóng 
lên không quá 2°C thông qua việc sử dụng năng 
lượng hiệu quả, giảm tình trạng phá rừng, hạn 
chế suy thoái tài nguyên rừng và ít sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch.

ở Inđônêxia là thảm họa 
nghiêm trọng nhất thế kỷ 21. 
Nạn cháy rừng xảy ra ở quốc 
gia này hàng năm, nhưng 
thời tiết khô khiến tình trạng 
năm nay đặc biệt nghiêm 
trọng, gây ra tình trạng khói 
mù tồi tệ nhất trong lịch sử 
nước này, thiệt hại lớn về 
kinh tế (20 tỷ USD theo Ngân 
hàng thế giới), sức khỏe con 
người (19 người chết và nửa 
triệu dân mắc bệnh đường hô 
hấp), hệ động thực vật… Các 
đám cháy rừng cũng phát thải 
khoảng 600 triệu tấn các-bon 
vào khí quyển, góp phần vào 
sự ấm lên toàn cầu và đe dọa 
các cánh rừng còn lại. Không 

những thế, các quốc gia Đông 
Nam á khác như Singapo, 
Malaixia, Brunêy, Thái Lan 
và Philíppin cũng bị thiệt 
hại lớn do tình trạng “khủng 
hoảng” khói mù phát tán từ 
Inđônêxia. 

4TìNH TRạNg PHá 
RừNg ở AMAzON 

TIếP TụC gIảM
Tỷ lệ phá rừng ở Braxin 

giảm mạnh trong thập kỷ 
qua, giúp duy trì sự sống cho 
1.700 cá thể mỗi năm, đây là 
tin đáng mừng cho các loài 
động vật hoang dã, cộng đồng 
sinh vật sống phụ thuộc vào 
rừng và khí hậu Trái đất.
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Mặc dù, nạn phá rừng ở Amazon thuộc 
địa phận Braxin trong năm 2015 đạt mức cao 
nhất trong vòng 7 năm qua, tuy nhiên, nhìn 
chung, nạn phá rừng đang có xu hướng giảm 
trên các cánh rừng nhiệt đới Amazon, cả 
trong và ngoài khu vực Braxin (như Bolivia, 
Côlômbia, êcuađo, Guyana, Pêru, Xu-ri-nam) 

5TRáI ĐấT ĐANg PHảI ĐốI MặT 
VớI CUộC ĐạI TUyệT CHủNg 

LầN THứ 6 CủA NHIềU LOàI

Các nhà khoa học đang lo ngại rằng, với tốc 
độ biến mất của các loài như hiện nay, thế giới 
đang đối mặt với cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, 
có thể diễn ra vào năm 2200. Hiện, khoảng 41% 
các loài động vật lưỡng cư, 26% những loài động 
vật có vú, 13% loài vật không xương sống… đang 
phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Sự suy giảm 
môi trường sống do hoạt động của con người là 
nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này.

Các nhà nghiên cứu cho biết, con người có 
thể đảo ngược xu hướng bằng cách tăng cường 
các nỗ lực bảo tồn các loài bị đe dọa và làm giảm 
áp lực lên các quần thể động vật hoang dã, đặc 
biệt, hạn chế làm mất môi trường sống của các 
loài, khai thác quá mức vì lợi ích kinh tế và tránh 
làm nghiêm trọng thêm tình trạng BĐKH toàn 
cầu.

6ảNH HưởNg CủA 
gIá DầU THế gIớI 

TớI HOạT ĐộNg BVMT

Giá dầu thế giới tiếp tục 
giảm trong năm 2015, hai 
lần xuống mức thấp nhất 
trong vòng 6 năm qua. Ngoài 
nguyên nhân chính là tình 
trạng nguồn cung dầu dư 
thừa quá mức, khoa học công 
nghệ phát triển khiến các 
thiết bị và các nhà máy tiêu 
thụ ít năng lượng hơn, sự 
phát triển của các nguồn năng 
lượng mới… cũng khiến cho 
giá dầu thế giới giảm mạnh.

Các chuyên gia đánh giá, 
giá dầu giảm kéo theo giá 
hàng hóa giảm, làm giảm các 
khoản chi của Chính phủ 
trong các chương trình bảo 

tồn, tình trạng xe cộ tăng cao, 
gây áp lực lên việc chuyển đổi 
đất nông nghiệp và đất rừng 
phục vụ cho phát triển kinh 
tế… Tuy nhiên, giá dầu giảm 
cũng tạo ra môi trường thuận 
lợi cho sự cải cách, chuyển đổi 
mô hình kinh tế của một số 
quốc gia (như Trung Quốc), 
tạo cơ hội cho phát triển năng 
lượng sạch, thay thế than đá 
và các nguồn năng lượng gây 
ô nhiễm khác. 

7BáO ĐộNg “CáI 
CHếT xANH” 

CủA NHữNg NHà 
HOạT ĐộNg Vì MôI 
TRườNg

Theo Tổ chức Nhân 
chứng toàn cầu (Global 

 V Ếch vàng Panama được Sách đỏ liệt kê là 
loài đã “tuyệt chủng trong tự nhiên”

 V Một mỏ dầu của Chevron - Công ty năng lượng lớn thứ 
5 trên thế giới đặt tại cánh đồng Duri, quần đảo Riau, tỉnh 
Sumatra, Inđônêxia

 V Các nhà hoạt động môi trường cần được 
bảo vệ để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình

 V Tình trạng phá rừng Amazon có chiều 
hướng giảm mạnh trong giai đoạn 2007 - 2015
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lớn nhất của Braxin từ trước 
tới nay, được giới chuyên gia 
cảnh báo sẽ còn tiếp tục ảnh 
hưởng lâu dài tới nhiều thế 
hệ sống xung quanh khu vực 
sông Rio Doce.

9CHấT LượNg 
KHôNg KHí TạI BắC 

KINH, TRUNg qUốC 
TIếP TụC gIảM SúT

Tình trạng ô nhiễm 
không khí ở thủ đô Bắc 
Kinh từ những năm gần đây 
đã được xếp vào nhóm báo 
động vàng và được nâng lên 
mức cao nhất - báo động đỏ 
(đầu tháng 12/2015) sau khi 
làn khói mù mang theo mùi 
khó chịu quay trở lại TP. Theo 
các số liệu đo lường, mức ô 
nhiễm khói bụi ở Bắc Kinh 
cao gấp 25 lần so với mức an 
toàn, với nồng độ bụi siêu 
nhỏ (PM 2.5) ở nhiều thời 
điểm tăng gần gấp đôi mức 
rất nguy hiểm. Số liệu thống 
kê cũng cho thấy, ngoài thủ 
đô Bắc Kinh, gần 75% TP lớn 
của Trung Quốc đều không 
đạt tiêu chuẩn về chất lượng 
không khí. Hầu hết các khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính 
xuất phát từ việc đốt than vào 
mùa đông để sưởi ấm và hoạt 
động của các nhà máy nhiệt 
điện. 

Để đối phó với tình trạng 
này, Chính phủ đã ra lệnh đóng 
cửa 2.100 doanh nghiệp gây ô 
nhiễm không khí nặng, trẻ em 
cũng được phép nghỉ học vào 
những thời điểm khói bụi quá 
nhiều, người dân được khuyến 
cáo ở trong nhà nếu không cần 
thiết phải đi ra ngoài. 

10TRUNg qUốC 
Và Mỹ CAM KếT 

Sẽ CHấM DứT VIệC 
BUôN BáN Ngà VOI

Trung Quốc và Mỹ là hai 
thị trường lớn nhất toàn cầu 
trong hoạt động buôn bán trái 
phép ngà voi. Chính phủ hai 
nước đã ban hành một tuyên 
bố chung, cam kết chấm dứt 
hoạt động buôn bán ngà voi 
trong nước, cũng như tiếp tục 
hợp tác để ngăn chặn tệ nạn 
buôn bán động vật hoang dã 
đe dọa nhiều loài động thực 
vật trên khắp hành tinh.

Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điều hành của Hiệp hội 
bảo tồn động vật hoang dã 
Cristián Samper cho biết, 
tuyên bố này sẽ cứu mạng 
sống của hàng chục nghìn 
con voi, cũng như các loài 
động vật hoang dã khác tại 
châu Phin

LưU TRANg  
(Tổng hợp từ mongabay.com)

Witness), tình trạng bạo lực với các nhà 
hoạt động vì môi trường đang ở mức báo 
động trên thế giới, nghiêm trọng nhất là tại 
Mỹ La tinh và châu á Thái Bình Dương. 
Nhiều người đã đề cập đến thuật ngữ “cái 
chết xanh” để nói về cái chết của những nhà 
hoạt động vì môi trường, với 908 nhà hoạt 
động vì môi trường đã bị sát hại tại 35 quốc 
gia trên toàn thế giới trong hơn 10 năm qua. 
Braxin được xem là quốc gia nguy hiểm 
nhất cho các nhà hoạt động vì màu xanh, 
Côlômbia đứng vị trí thứ hai. Ngoài ra, 
nhóm người bản xứ cũng là đối tượng bị ảnh 
hưởng nặng nề của bạo lực, với 40% tổng số 
nạn nhân bị sát hại vì BVMT.

Trước tình trạng báo động trên, các nhà 
hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới phải 
lên tiếng kêu gọi người tiêu dùng có trách nhiệm 
với các sản phẩm để trở thành người tiêu dùng 
thông minh, sẵn sàng “tẩy chay” sản phẩm phá 
hủy môi trường. Đồng thời, Chính phủ các nước 
cần có giải pháp mạnh mẽ trong cuộc chiến bảo 
vệ những nhà hoạt động môi trường.

8THảM HọA Vỡ ĐậP BùN Đỏ 
TạI BRAxIN

Vào ngày 5/11/2015, đập chứa bùn thải 
của một công ty khai thác quặng sắt ở Braxin 
vỡ bờ bao, tạo ra “cơn lũ” bùn đỏ độc hại 
(62 triệu lít bùn độc) khiến ít nhất 17 người 
thiệt mạng, để lại hậu quả nghiêm trọng, với 
khoảng 804 km dọc theo chiều dài con sông 
Rio Doce ra đến cửa biển Đại Tây Dương 
bị nhiễm độc thạch tín và thủy ngân trầm 
trọng. Đặc biệt, hệ sinh thái dọc theo sông 
và bờ biển đã bị hủy hoại, hàng trăm người 
phải rời bỏ nhà và nguồn nước cung cấp cho 
hơn 250.000 người bị nhiễm kim loại nồng 
độ cao. Đây là thảm họa ô nhiễm môi trường 

 V Bùn độc hại nhấn chìm làng Bento 
Rodrigues, TP. Mariana, Braxin

 V Bắc Kinh chìm trong khói mù ô nhiễm vào ngày 7/12/2015
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Đêm giao thừa  
nhớ thơ chúc Tết của Bác

Trước đây, cứ mỗi độ Tết đến, đặc biệt là 
thời khắc giao thừa, mọi người, mọi nhà 
từ các cụ già râu tóc bạc phơ đến bầy em 

nhỏ đều háo hức quây quần bên chiếc đài bán 
dẫn (radio) để chờ nghe Bác Hồ đọc thư và thơ 
chúc Tết. Tết năm 1969 - Xuân Kỷ Dậu là cái 
Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người 
dân nước Việt. Bởi đó là Tết cuối cùng chúng 
ta được nghe giọng nói của Người với bài thơ 
chúc Tết không thể nào quên.

“Đồng bào và các chiến sĩ yêu quý!
…Nhân dịp năm mới 1969, thay mặt nhân 

dân cả nước ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và cảm 
ơn các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước 
bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công 
lý trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết 
lòng giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân Việt Nam. Tôi thân ái chúc 
đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và bà con Hoa Kiều cả 
hai miền Nam Bắc và kiều bào ta ở nước ngoài, 
năm mới đoàn kết, chiến đấu và thắng lợi!

Và có mấy lời mừng Xuân như sau: 
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào 
Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”.
Thơ Xuân là một phần rất đặc biệt trong 

thơ của Bác Hồ. Đặc biệt, bởi lối viết nôm na, 
kêu gọi nhưng mỗi câu, mỗi bài đều chan chứa 
ý thơ, tràn đầy sắc xuân, vừa độc đáo, hào hùng 
vừa ấm áp, thương yêu. Không chỉ ở Việt Nam 
mà ngay cả trên thế giới, có lẽ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là vị nguyên thủ duy nhất chúc Tết đồng 
bào của mình bằng những vần thơ. Sau 30 năm 
đi tìm đường cứu nước, đến năm 1941, Bác 
Hồ trở về nước và ở tại hang Pác Pó, tỉnh Cao 
Bằng để lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Mùa 
xuân năm 1942, Bác có bài thơ chúc Tết đầu 
tiên mừng Xuân Nhâm Ngọ 1942. Bài thơ được 
in trên báo Việt Nam độc lập, tờ báo của Đảng 
số 114. Kể từ bài thơ chúc Tết đầu tiên cho đến 
lúc ra đi, Người đã viết hơn 20 bài thơ chúc Tết. 

Dễ nhớ, dễ thuộc là điều dễ nhận thấy trong 
các bài thơ chúc Tết của Người, nhưng điều 
khiến cho mỗi bài thơ Tết của Bác trở nên đặc 

 V Thơ chúc Tết của Bác năm 1969

biệt hơn là bởi đó không chỉ là 
“Mấy lời thân ái nôm na/ Vừa 
là kêu gọi, vừa là mừng Xuân” 
(Thơ chúc tết Xuân Nhâm 
Thìn - 1952) mà còn là tấm 
lòng của Người với nhân dân, 
đất nước, lời hiệu triệu, cổ vũ, 
động viên và cả sự tiên đoán 
thần kỳ tiền đồ tươi sáng của 
Cách mạng nước nhà. Mỗi bài 
thơ không chỉ tổng kết thành 
quả năm cũ đồng thời còn chỉ 
dẫn cho những chặng đường 
tiếp theo của Cách mạng. 

Thơ chúc Tết Xuân Kỷ 
Dậu 1969 là một trong ba bài 
thơ chúc Tết của Bác được viết 
bằng thể lục bát truyền thống, 
số còn lại viết theo thể thơ tự 
do, trừ bài lục bát biến thể. 
Với bố cục chặt chẽ, bài thơ 
vừa tổng kết được tình hình 
quá khứ, dự đoán cho tương 
lai, khẳng định lại mục đích 
chiến đấu vì độc lập, vì tự do 
và thống nhất đất nước của 
nhân dân ta, cùng việc vạch 
ra chiến lược đánh địch... Về 
vần, Hồ Chủ tịch sử dụng 
vần tuyệt đối trong toàn bài: 
“càng” vần với “vang”, “cho” 
vần với “do” và ba chữ “nhào”, 
“bào”, “nào” vần với nhau. Về 

điệu, tất cả các chữ thứ hai 
trong câu bát đều thanh bằng, 
các chữ thứ tư trong câu lục 
bát đều thanh trắc.

Dễ nhận thấy, trong 
cách sử dụng ngôn ngữ của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lối 
nói, viết, dễ hiểu thường 
bộc lộ ra ngoài: mở đầu bài 
thơ Xuân 69 là câu thơ bình 
dị, cách dùng từ ngữ với lối 
nói thường ngày “Năm qua 
thắng lợi vẻ vang/ Năm nay, 
tiền tuyến chắc các thắng to”. 
Quá khứ đối lập hiện tại, qua 
cách viết dễ hiểu “hôm qua” - 
“hôm nay”, “năm qua” - “năm 
nay”. “Năm qua thắng lợi vẻ 
vang” là Bác nhắc tới cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân Mậu Thân năm 
1968, quân và dân ta đã đánh 
vào các dinh lũy kiên cố nhất 
của địch ở các thành phố lớn 
miền Nam và tòa Đại sứ Mỹ 
giữa Sài Gòn, làm cho đế quốc 
Mỹ và tay sai vô cùng hoang 
mang, khiếp sợ. Với cuộc thử 
sức và đà thắng lợi đó, Bác tin 
tương lai “chắc càng thắng 
to”. Và đúng như vậy, từ năm 
1969 trở đi, phong trào đấu 
tranh giải phóng miền Nam 
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 V 9h45 ngày 6/2/1969, trong phòng khách nhỏ ở Phủ Chủ tịch, 
Bác Hồ đọc lời chúc mừng năm mới. Đài Tiếng nói Việt Nam 
đến thu thanh

của quân và dân ta mỗi năm một phát triển 
mạnh. Đến mùa Xuân năm 1975, bằng Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta đã thắng 
lợi hoàn toàn. 

Trong bài thơ, Bác nhắc lại mục đích 
chiến đấu hết sức thiêng liêng của dân tộc 
ta là “Vì độc lập, vì tự do”. Người luôn cho 
rằng, với đất nước, con người, độc lập, tự do 
là cái quý nhất. Trong bài thơ chúc Tết này, 
Bác còn chỉ ra đánh cho “Mỹ cút” trước để 
“ngụy nhào” sau. Đó là chiến lược quan trọng 
của cách mạng miền Nam. Và thực tế quân, 
dân ta đã làm đúng điều Bác Hồ dạy. Sau 
những thất bại nặng nề trên chiến trường 
miền Nam và nhất là thảm bại trong chiến 
dịch “Điện Biên Phủ trên không” khi đánh 
phá bằng không quân ở miền Bắc và Thủ đô 
Hà Nội, đế quốc Mỹ và tay sai phải ký Hiệp 
định Paris, quân Mỹ buộc phải rút về nước. 
Nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của quân và 
dân ta đã hoàn thành. 

“Tiến lên chiến sỹ đồng bào!” là mệnh 
lệnh xuất phát từ trái tim chứ không chỉ là lý 
trí đơn thuần, trái tim của một cuộc đời tận 
tụy lo cho dân, cho nước. Những dấu cảm(!) 
kèm theo trong nội dùng câu chữ đã nói lên 
điều đó. Gây chú ý trong bài thơ Xuân 69 là 
hai tiếng “đồng bào” chứa đựng ý hàm xúc, 
gợi nhớ cội nguồn dân tộc với truyền thuyết 
Lạc Long Quân - Âu cơ…Trong nhiều bài 
viết của mình, Bác Hồ kính yêu của chúng 
ta thường hay dùng từ “đồng bào”. Khi đọc 
Tuyên ngôn độc lộc 1945. Bác dừng lại hỏi 
“Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”. Hay trong 
Di chúc, Hồ Chủ tịch viết “Tôi có ý định đến 
ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam - Bắc, 
để chúc mừng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ anh 
hùng”. Hai tiếng “đồng bào” chứa đựng tình 
cảm thiêng liêng cao quý, sự thống nhất đoàn 
kết, cái hàm súc tinh tế của ngôn ngữ đã được 
Bác sử dụng đúng chỗ, đúng lúc.

“Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”. 
Niềm vui lớn lao không gì so sánh được, đó 
là niềm vui thống nhất đất nước, dân tộc độc 
lập, đây là ước nguyện tình cảm sâu sắc và 
chân thành trong con người Bác.

Trong bài thơ chúc Tết Xuân Kỷ Dậu - 
1969 của Bác, chúng ta nghe như đã có nhạc 
và trong nhạc như có tiếng kèn xung trận. 
Bài thơ đã được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc 
rất thành công với tựa đề bài hát “Tiến lên 
chiến sĩ đồng bào”.

Ngày 28/2/1969, tiếp đoàn đại biểu Mặt 

trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam ra thăm miền Bắc, 
Người nói:

“Thưa các cụ, các cô, các 
chú, trong thơ chúc Tết năm 
nay, tôi có nói là:

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng 
bào

Bắc - Nam sum họp, Xuân 
nào vui hơn!

Trong lúc viết thì như thế, 
tôi cũng không chắc là câu 
thơ đó được thực hiện sớm 
trong năm nay. Hôm nay, bác 
sĩ Phùng Văn Cung cùng phái 
đoàn ra đây, đồng bào miền 
Bắc rất sung sướng. Để hoan 
nghênh phái đoàn miền Nam 
ruột thịt, thì nói mấy trăm câu, 
mấy nghìn câu, mấy vạn câu 
cũng không thể hết được. Tôi 
xin phép chỉ nói một câu thôi:

Bao giờ Nam Bắc một nhà,
Việt Nam đại thắng chúng 

ta vui mừng”.
Mặc dù đã biết trước 

ngày vui ấy nhất định sẽ đến, 
nhưng khi giờ phút thiêng 
liêng đến thì Bác của chúng 
ta đã đi xa. Lời chúc Tết cuối 
cùng trước khi người ra đi 
đã thành hiện thực. Ngày 
30/4/1975, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước, và “Bắc - Nam sum 
họp xuân nào vui hơn”. Bài 
thơ chúc Tết mùa Xuân năm 
Kỷ Dậu 1969 đã trở thành 
bài thơ chúc Tết cuối cùng 
của Bác Hồ. Bác đã động 
viên toàn Đảng, toàn dân ta 
anh dũng đấu tranh chống 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, 
tiến lên giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước.

Đã gần 50 năm kể từ khi 
Bác đi xa chúng ta không còn 
được nghe thơ chúc Tết của 
Người. Nhưng cứ mỗi độ Tết 
đến xuân về, trong thời khắc 
chuyển giao của đêm giao 
thừa, phút giây chờ mong 
nghe thơ chúc Tết của Bác 
đã trở thành ký ức không thể 
phai nhạt trong tâm khảm 
người dân Việt Nam. 

Chào đón năm mới Bính 
Thân, trong thời khắc giao 
thừa thiêng liêng, lời Bác Hồ 
chúc tết năm xưa như còn 
vang vọng mãi. Chúng con 
xin hứa với Bác sẽ hăng say, 
cố gắng cống hiến tuổi thanh 
xuân, góp phần chung tay 
xây dựng đất nước ngày càng 
to đẹp hơn, đàng hoàng hơn 
như lời Người mong muốn. 
 MAI HươNg
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Xuân đến sớm trên đảo tiền tiêu
Thượng tá, ThS. NgUyễN THANH ĐIệP
Học viện Hải quân
NHâM THị HIềN
Tổng cục Du lịch

Trong thời khắc thiêng liêng giao hòa 
giữa đất trời chuyển từ năm Ất Mùi 
sang năm mới Bính Thân, những chiến 
sĩ nơi hải đảo tiền tiêu Lý Sơn phải xa 
tổ ấm gia đình bất chấp nắng mưa, gió 
rét vẫn chắc tay súng canh giữ biển trời 
cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Những ngày cuối năm âm lịch, khi 
những đợt không khí lạnh liên tục 
tràn về, cùng với đó là hương xuân 

theo những cánh sóng bay về tràn ngập khắp 
các ngả đường trên đảo. Cũng như mọi năm, 
trước thềm năm mới Bính Thân, cán bộ lãnh 
đạo tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải 
quân chuẩn bị nhiều phần quà Tết tặng cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo. Đến thăm cán bộ, chiến sĩ 
trạm ra đa 550 thuộc Trung đoàn 351, vùng 3 
Hải quân đóng quân ngay trên đỉnh núi Thới 
Lới cao nhất đảo, với nhiều kỷ niệm khó quên. 
Đường lên trạm dốc như dựng đứng, chênh 
vênh giữa một bên là thung lũng, một bên là 
biển. Tới đây, chúng tôi đã cảm nhận được 
không khí chuẩn bị đón tết rộn ràng của cán 
bộ, chiến sĩ trên đảo. Những chậu mai vàng, sứ 
hồng, giấy tím, những loài hoa không hương 
nhưng đầy sắc màu báo hiệu xuân của đất trời 
đã về trước thềm doanh trại.

Để mang hương vị mùa Xuân từ đất liền ra 
nơi đảo xa và xua tan nỗi nhớ nhà, nhớ người 
thân; từ nhiều ngày nay, hàng chục cành đào, 
cành mai được các chàng lính trẻ tất bật hoàn 
thiện. Tại khu chăn nuôi, các sản phẩm bò, heo, 
gà... do đơn vị tăng gia được chuẩn bị cho bộ 
đội đón Xuân. Nhằm kịp thời động viên cán bộ 
chiến sĩ an tâm công tác và hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, ngoài nguồn hậu cần hiện có, Ban 
Chỉ huy đơn vị cũng chuẩn bị một lượng hàng 
hóa như bánh kẹo, mứt tết, hột dưa... để phục vụ 
cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tết. Bên cạnh 
đó là những món quà ấm áp tình quân dân của 
các cấp chính quyền, nhân dân trên đảo Lý Sơn 
gửi tặng đơn vị. Thông thường, bữa tất niên của 
những người lính ở Trạm đều có sự góp mặt của 
đông đảo thanh niên và học sinh trên đảo.

Tâm sự với chúng tôi, trung tá Hồ Bá Trung, 
trạm trưởng quê Diễn Châu, Nghệ An, anh cho 
biết: “Năm nào đơn vị cũng ăn Tết sớm, Tết với 
mọi người là dịp vui chơi, sum họp gia đình 

nhưng với những người lính đảo 
chúng tôi đây là những ngày phải 
tập trung nhiều nhất cho công 
việc, dẫu có khó khăn đến mấy và 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cán 
bộ, chiến sĩ trên đảo cũng quyết 
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Tết này, đơn vị chúng 
tôi thực hiện tư tưởng đón Tết 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”. 
Tuy đã mấy năm liên tục ăn tết 
trên đảo, nhưng trung úy chuyên 
nghiệp Nguyễn Công, nhân viên 
quân y vẫn vui vẻ khi tết năm nay 
lại cùng với đơn vị đón tết, Công 
tâm sự: “Em và đồng đội thực sự 
vui khi được đất liền quan tâm. 
Cứ vào dịp gần cuối năm, được 
đón nhiều đoàn cán bộ, nhân dân 
ở trong đất liền ra thăm, chúc Tết, 
tặng quà làm chúng em thật cảm 
động. Đơn vị không chỉ tạo điều 
kiện đầy đủ về vật chất mà còn 
nhiều niềm vui về tinh thần”.

Chia sẻ về cảm xúc trước 
thềm xuân mới, Thượng úy Lê 
Phú Quý, chính trị viên của 
Trạm, người đã 4 năm nay ăn 
tết tại đảo xúc động nói: “Cán 
bộ, chiến sĩ trong đơn vị phần 
lớn là anh em quê ngoài bắc ra 
công tác tại đảo. Ngoài các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao; để cán bộ, chiến sĩ cảm 
nhận được hương vị tết quê nhà, 
đơn vị cũng đã tổ chức gói bánh 
chưng, cùng dưa hành, câu đối 
đỏ… Đến nay công tác đón tết 
đang được triển khai để cán bộ 

chiến sĩ trong đơn vị ăn Tết sớm, 
yên tâm làm nhiệm vụ”.

Mùa Xuân mới đang dần gõ 
cửa từng nhà và khắp các con 
đường, ngõ xóm trên huyện đảo 
Lý Sơn người dân đang tấp nập 
đi mua sắm. Ở âu thuyền An 
Hải, những đoàn tàu hàng trăm 
mã lực đang lần lượt cập bến sau 
những chuyến đi biển trở về bội 
thu. Trên khuôn mặt rám nắng 
của các ngư dân là niềm vui sau 
một năm vất vả, nhưng bù lại là 
những khoang tàu đầy ắp cá tôm. 
Hình ảnh những con tàu sau khi 
bán xong chuyến cá cuối cùng 
trong năm trở về đảo mang theo 
những chậu hoa cúc, vạn thọ… 
càng làm cho mùa Xuân mới như 
đến sớm hơn. 

Chia tay Lý Sơn khi màn 
đêm buông xuống, tạm biệt cán 
bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 550 và họ 
đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng 
thật sâu đậm. Tuy khó khăn khi 
phải sống xa nhà, ngay cả cái Tết 
không phải năm nào cũng được 
sum họp gia đình, nhưng mỗi 
cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều nhận 
thấy đó là một vinh dự, tự hào và 
cũng là trách nhiệm cao cả của 
những người lính biển. Dù trong 
bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào 
các cán bộ, chiến sĩ cũng luôn 
lạc quan, yêu đời và mang trong 
mình một niềm tin sắt đá, cầm 
chắc tay súng bảo vệ chủ quyền 
biển đảo Tổ quốc để một mùa 
Xuân bình yên và hạnh phúc về 
với mọi nhàn

 V Tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Lý Sơn 
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Những ngày đầu năm, làng nghề truyền 
thống trồng mai tết của xã Nhơn An lại 
rộn ràng không khí đón xuân. Toàn xã 

có 6 thôn thì có 5 thôn (Tân Dương, Thuận Thái, 
Thanh Liêm, Trung Định và Háo Đức) đã được 
tỉnh Bình Định công nhận là làng nghề truyền 
thống trồng mai cảnh, với hơn 2.200 hộ (chiếm 
80% dân số) tham gia trồng mai.

Trên các nẻo đường của làng nghề đã xuất 
hiện nhiều chuyến xe khắp nơi đổ về đây, nườm 
nượp nối đuôi nhau “ăn hàng”. Hàng loạt các 
chậu mai đã được bê ra khoảng đất trống đầu 
làng, người trồng mai vừa tất bật với công việc 
chăm sóc vừa giao dịch với các thương lái. Dọc 
các con đường, nhiều chậu mai đã được cắt tỉa, 
tạo dáng, thế đẹp được trưng bày trong bãi tập 
kết, rộn ràng khoe sắc.

Các hộ trồng mai ở Nhơn An cho biết, đầu 
năm nay có rất nhiều thương lái từ các tỉnh 
phía Nam đã về làng mai này để mua mai đưa 
đi các tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai... 
Đây cũng là thị trường tiêu thụ mai lớn nhất, 
chiếm 60 - 70% lượng mai của vùng. Đặc biệt, 
so với năm ngoái, giá mai năm nay tiếp tục tăng 
tùy theo dáng, năm tuổi, độ nở hoa, màu sắc. 
Năm nay, mai vàng có độ tuổi từ 4 - 5 năm tuổi 
bán với giá từ 600.000 - 700.000 đồng/chậu, 
tăng từ 150.000 - 200.000 đồng/chậu, cũng có 
những chậu mai giá đến hàng trăm triệu đồng 
dành cho khách chịu chơi. Nhờ vậy mà mỗi 
năm, người dân toàn xã Nhơn An có doanh 
thu hàng chục tỷ đồng nhờ vào nghề trồng mai 
bán dịp Tết.

Trong muôn vàn sắc hoa, cây mai quyến rũ 
con người bởi sự tương phản hiếm có: Thân gầy 
guộc, hoa mỏng manh, hương thơm dịu dàng, 
thanh khiết nhưng ẩn chứa trong mình sự kiêu 
dũng, khí phách. Mai được tôn phong là “bách 
hoa khôi”, đứng đầu các loài hoa. Các nhà nho 
xưa thường dùng hình ảnh hoa mai để ví với 
cốt cách thanh tao và chí khí của người quân 
tử. “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”, ngay cả chí sĩ 
Cao Bá Quát, một hình mẫu cho cái sự "ngông" 
kiểu "dọc ngang nào biết trên đầu có ai" cũng 
chỉ cúi đầu trước vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết 
của loài hoa này. 

 V Loài mai vàng được người dân ưu chuộng  
trưng bày trong dịp Tết

Làng nghề truyền thống  
trồng mai Nhơn An rộn ràng  
sắc hoa mùa Xuân

Cây mai là loài cây đa 
niên, có thể sống trên một 
trăm năm, gốc to, rễ lồi lõm, 
thân xù xì, cành nhánh nhiều, 
lá mọc xen, phù hợp với điều 
kiện khí hậu nhiệt đới, đặc biệt 
với khí hậu miền Nam. Ngoài 
thiên nhiên, cây mai tự rụng lá 
vào mùa Đông và ra hoa vào 
mùa Xuân do đó, người dân 
thường tỉa hết lá vào tháng 
chạp âm lịch, để kích thích 
cho cây mai ra hoa rộ vào dịp 
tết Nguyên đán. Khi cây mai ra 
hoa thường mọc ra từ nách lá, 
mới đầu là một hoa to, gọi là 
hoa cái, có vỏ lụa (vỏ trấu) bọc 
bên ngoài. Khi vỏ lụa bung ra, 
thì xuất hiện một chùm hoa 
con, từ một đến mười nụ, tăng 
trưởng nhanh, khoảng 7 ngày 
sau là nở. Trong chùm hoa 
này, hoa to nở trước hoa nhỏ 
nở sau, đến vài ba ngày mới 
nở hết. Mỗi hoa bên ngoài có 
5 đài màu xanh, bên trong có 5 
cánh màu vàng, ở giữa là một 
chùm nhụy mang phấn màu 
xậm hơn. Thường hoa nở 3 

ngày thì tàn. Hoa nào đậu thì 
bầu noãn phình to lên và kết 
hạt. Hạt non màu xanh, hạt già 
màu đen, hạt chín rụng xuống 
đất, mọc lên cây con. Cây con 
vài ba năm sau mới ra hoa bói 
lần đầu tiên và cứ thế tiếp tục 
ra hoa mỗi năm. Hiện nay nhờ 
kỹ thuật lai tạo giống, các nghệ 
nhân đã tạo ra được các giống 
mai có nhiều cánh, cánh xếp 
nhiều tầng như mai Huỳnh Tỷ, 
mai Giảo, mai Cúc, mai Cửu 
Long, Bạch mai, Miến Điện, 
mai Bến Tre, mai Tứ Quý.

Trong các loài mai, mai 
vàng được trồng phổ biến 
nhất, do không kén chọn đất, 
màu hoa vàng theo truyền 
thống của người Việt Nam 
là màu phú quý nên được 
người dân ưu chuộng trưng 
bày trong dịp Tết. Hình ảnh 
hoa mai vàng khoe sắc, đâm 
chồi nảy lộc với hàm ý mong 
một năm mới nhiều tài lộc và 
thịnh vượng.

Trong những năm gần 
đây, nghề trồng mai đã đem 
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lại cuộc sống sung túc cho 
nhiều gia đình. Đời sống 
của người dân ngày càng 
nâng cao thì nhu cầu chơi 
mai, thưởng mai ngày càng 
lớn. Để phục vụ thị hiếu 
của người chơi mai, người 
dân trong làng thường 
trồng mai kiểng, tạo dáng 
rồng bay thành các hình 
chân thú long, lân, quy, 
phụng đẹp mắt. Các chậu 
mai có gốc to, gốc càng già 
càng quý. Kỹ thuật trồng 
mai kiểng phải theo đúng 
quy trình, người trồng phải 
mất nhiều công chăm sóc. 
Có thể nhân giống mai 
bằng triết cành, giâm cành 
hoặc ghép cành và trồng 
trên nhiều nhiều loại đất 
khác nhau như đất thịt, 
cát pha, sét pha, phù sa, đỏ 
bazan, thậm chí đất có lẫn 
đá sỏi…. Tuy nhiên, mai 
kỵ đất bị úng thủy, thường 
xuyên ngập lụt. Rễ mai dài 
bởi vậy nước ngập lâu dài 
sẽ khiến cây bị héo úa và 
chết dần.Trong rễ mai, rễ 
bàng (mọc quanh đoạn cổ 
rễ) có sức sống mạnh nhất.
Vì vậy, bộ rễ bàng đóng vai 
trò quan trọng với việc sinh 

trưởng và phát triển của cây 
mai. Loài mai tuy chịu được 
nắng hạn, nhưng cần phải 
tưới nước mỗi ngày hoặc 
cách ngày tưới nước một 
lần mới tốt. Tưới thẳng vào 
gốc và xịt nước với tia nhỏ 
lên khắp tán lá lại tốt hơn. 
Nên tưới vào lúc sáng sớm 
hoặc tưới vào lúc chiều mát. 
Ngoài ra, điều quan trọng 
nhất với mai kiểng là dáng 
cây và việc ra hoa đúng 
kỳ. Cành lá quá tốt sẽ gây 
ra ức chế với việc trổ hoa. 
Cây còi cọc quá thì hoa ít, 
không đẹp. Mai kiểng được 
trồng trong chậu với lượng 
đất giới hạn, nên việc bón 
phân, chăm sóc cho mai hết 
sức cần thiết. Sau đó, người 
trồng chỉ cần để ý đến thời 
gian ra nụ của cây để căn 
chỉnh sao cho đến Tết cây 
ra nụ, hoa đẹp nhất. 

Năm nay thời tiết ấm hơn 
mọi năm, nhiều chậu mai còn 
xanh lá nhưng nụ đã nở, các 
hộ dân làng nghề Nhơn An 
đang tất bật chăm sóc những 
chậu mai, hy vọng mùa vụ bội 
thu để có cái Tết Bính Thân 
no ấm.
 TRầN THắNg TRUNg

 V Người dân làng Nhơn An đang chăm sóc  
những chậu mai để bán vào dịp Tết

Trên thế giới, bộ linh trưởng có 11 họ, 52 
giống với trên 180 loài. Ở Việt Nam, bộ 
linh trưởng có 3 họ, 6 giống và 25 loài. Ba 

họ linh trưởng ở Việt Nam gồm có họ cu li, họ 
khỉ và họ vượn. 

Sự PHáT TRIểN CủA CáC LOàI LINH 
TRưởNg

Thú linh trưởng Việt Nam nằm trong bộ 
linh trưởng (Primates), là những động vật bậc 
cao, với trí tuệ tinh anh hàng đầu so với các loài 
động vật khác. Tất cả các loài linh trưởng đều 
có tay chân gần giống người và cử động rất linh 
hoạt giúp chúng có thể cầm nắm dễ dàng, chi có 
móng thay vì vuốt như các loài thú khác. Thú 
linh trưởng có hai mắt nằm trước trán hướng về 
phía trước chứ không nằm hai bên như nhiều 
động vật.

Linh trưởng là một loài động vật đặc biệt, 
có đặc tính giống với con người nhất. Não linh 
trưởng được tiến hóa và phát triển rất cao, xét 
về tỷ trọng so với trọng lượng cơ thể thì loài linh 
trưởng có não lớn nhất so với các loài động vật. 
Cấu tạo này đem lại khả năng phát triển cao hơn 
của loài này so với các loài khác. Lý giải về điều 
này, các nhà nhân chủng học tự nhiên cho rằng, 
trí thông minh cao tương đối của các loài linh 
trưởng hình thành do chọn lọc tự nhiên trong 
quá trình tạo ra công cụ lao động.

Qua nghiên cứu cho thấy, rất nhiều loài linh 
trưởng có những biểu hiện cảm xúc rất đa dạng 
và giống với những cảm xúc mà con người có. 
Đặc biệt với các loài như dã nhân (Gorilla), tinh 
tinh (Chimpazee)… có những tình cảm giống 
với con người. Các loài linh trưởng là những loài 
thông minh và có khả năng thích nghi rất cao 
với các điều kiện môi trường khác nhau.Trong 
chu trình tiến hóa của các loài linh trưởng, có sự 
giảm theo trình tự kích thước mũi và trung khu 
khứu giác trên não. Phần lớn, các loài khỉ hầu và 
vượn người tiến hóa với mũi nhỏ, trong khi các 
loài vượn cáo có mõm dài giống như các loài cáo 
và gấu trúc Mỹ.

Tổ chức xã hội của các loài linh trưởng rất 
phức tạp. Các loài linh trưởng được xem là 
những loài có tổ chức xã hội chặt chẽ và rất đa 
dạng về hình thức xã hội (đời sống) như: Đơn lẻ 
như các loài cu li, các loài khỉ mắt trố…; Một vợ, 
một chồng như các loài vượn; Một đực - nhiều 
cái như nhiều loài khỉ ăn lá; Nhiều đực - nhiều 
cái, một cái - nhiều đực như một số loài khỉ sóc 
ở Nam Mỹ.
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Xuân Bính Thân nói chuyện về bảo tồn và phát triển 
bền vững các loài linh trưởng tại Việt Nam
gS.TSKH ĐặNg HUy HUỳNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

BảO TồN Và PHáT TRIểN BềN 
VữNg CáC LOàI LINH TRưởNg 

Việt Nam là một trong những quốc gia có 
mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới với 
nhiều loài động - thực vật hoang dã quý hiếm, 
đặc biệt là các loài linh trưởng. Với điều kiện về 
địa lý và khí hậu, Việt Nam là nơi cư trú bản địa 
của 25 loài và phân loài linh trưởng trong tổng 
số 612 loài và phân loài được Tổ chức Bảo tồn 
thiên quốc tế (IUCN) công nhận. Trong đó, có 
5 loài và phân loài đặc hữu của Việt Nam gồm 
voọc mũi hếch, voọc mông trắng, voọc Cát Bà, 
chà vá chân xám và khỉ đuôi dài Côn Đảo. 

Cũng như nhiều loài động vật hoang dã 
khác, linh trưởng đang có nguy cơ đe dọa tuyệt 
chủng do nạn săn bắn bất hợp pháp, buôn bán 
trái phép, sinh cảnh sống bị thu hẹp. Hiện nay, 
độ che phủ rừng ở Việt Nam đã giảm đáng kể, 
xuống còn khoảng 40% năm 2015, trong đó 
diện tích dành cho sinh cảnh sống của các loài 
linh trưởng rất hạn chế. Công tác bảo tồn các 
loài linh trưởng ở Việt Nam cũng gặp nhiều khó 
khăn do nhiều nguyên nhân như việc chuyển 
đổi sử dụng diện tích đất rừng sang mục đích 
khác, các khu bảo tồn có diện tích nhỏ và bị cô 

lập ảnh hưởng đến môi trường 
sống và sự hoạt động của 
các loài thú linh trưởng. Mặt 
khác, công tác quản lý của các 
cơ quan chức năng còn hạn 
chế về nguồn lực, nguồn tài 
chính và nhân lực, đồng thời 
việc thực thi luật pháp không 
nghiêm và lực lượng kiểm lâm 
còn mỏng.

Trong hơn 50 năm qua, 
Việt Nam đã xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về 
bảo tồn thiên nhiên và thiết 
lập 164 khu rừng đặc dụng 
với diện tích trên 2,2 triệu ha, 
trong đó có 32 Vườn quốc gia, 
58 khu bảo tồn thiên nhiên 
và 12 khu bảo tồn loài và sinh 
cảnh và các khu bảo vệ cảnh 
quan… nhằm bảo tồn và phát 
triển bền vững các loài linh 
trưởng Việt Nam. Trong thời 
gian qua, Chính phủ Việt Nam 
ngày càng quan tâm, xây dựng 
và phát triển bền vững các khu 
rừng đặc dụng nhằm bảo tồn 
sự đa dạng sinh học trong đó 
có các loài linh trưởng.

Bên cạnh việc bảo tồn 
nguyên vị thì việc nỗ lực bảo 
tồn chuyển vị các loài linh 
trưởng ở Việt Nam đã đạt 
được những kết quả đáng 
ghi nhận thông qua việc 
thành lập Trung tâm cứu hộ 
các loài linh trưởng tại Vườn 
quốc gia Cúc Phương vào 
năm 1993. Trung tâm này 
đã cứu hộ hơn 260 cá thể, 
cho sinh sản thành công 240 
cá thể của 12 loài, thả trên 
50 cá thể về sinh cảnh tự 
nhiên. Hiện tại, Trung tâm 
đang cứu hộ, chăm sóc trên 
150 cá thể. Đến nay, đã có 
thêm nhiều Trung tâm cứu 
hộ linh trưởng được thành 
lập và đi vào hoạt động tại 
Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), 
Vườn quốc gia Cát Tiên 
(Đồng Nai) và tại đảo Hòn 
Me (Kiên Giang). Bảo tồn 
và phát triển bền vững các 
loài linh trưởng đòi hỏi nỗ 
lực cao của mỗi quốc gia và 
sự hợp tác có tâm huyết của 
cộng đồng quốc tến

 V Voọc mũi hếch, một trong những loài linh trưởng phân bố ở Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng
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Đảo khỉ - Điểm du lịch  
sinh thái hấp dẫn tại Cát Bà

Nhắc đến du lịch Hạ Long, không thể 
không nói tới quần đảo Cát Bà - một 
quần thể gồm 367 đảo, trong đó có 

đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài 
khơi TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách 
trung tâm TP. Hải Phòng khoảng 30 km, cách 
TP. Hạ Long khoảng 25 km. Về mặt hành 
chính, quần đảo Cát Bà thuộc huyện đảo Cát 
Hải, TP. Hải Phòng - nơi đây đã được Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới.

 Cát Bà hay còn gọi là đảo Ngọc, là một ví dụ 
tiêu biểu và xuất sắc cho các hệ sinh thái nhiệt 
đới và cận nhiệt đới ở châu á, chính bởi sự tồn 
tại mức độ đa dạng cao của các hệ sinh thái tại 
khu rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh trên đảo, 
rừng sú vẹt, bãi triều, hồ hải dương và rạn san 
hô. Các hệ sinh thái này đại diện cho quá trình 
sinh học đang tiếp diễn trong sự phát triển và 
tiến hóa của các hệ sinh thái đảo và biển, bởi sự 
đa dạng của các quần thể động, thực vật trên 
đảo và dưới biển và 21 loài động, thực vật đặc 
hữu. Qua thời kỳ phát triển, sự đa dạng này vẫn 
tiếp tục giữ được sự nguyên sơ và duy trì.

Đặc biệt, khi đi du lịch Cát Bà mà không 
đến đảo Cát Dứa thì coi như chưa khám phá hết 
vẻ đẹp và sự kỳ thú của đảo Ngọc. Với phong 
cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, đảo Cát 
Dứa hay còn gọi là đảo khỉ đã trở thành một 
điểm hấp dẫn của du lịch Cát Bà (Hải Phòng). 
Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên của tuyến 
du lịch trên vịnh Lan Hạ.

Đảo khỉ là một hòn đảo nhỏ nằm cách 
thị trấn Cát Bà 2 km, có chu vi khoảng 3 km. 
Đây là một hòn đảo cấu tạo dạng núi có bãi cát 
được bồi đắp qua hàng triệu năm, với các đá, 
vỏ sinh vật biển như vỏ ốc, vỏ sò, tôm, cua dạt 
vào chân núi tạo thành bãi cát trải dài hàng km. 
Đảo có tên là Cát Dứa, vì trên đảo có nhiều cây 
dứa dại um tùm. Từ khi khỉ được đưa lên sinh 
sống, đảo có tên là đảo khỉ. Khỉ được đưa về 
đây sống trong tự nhiên nhưng cũng gần gũi 
với con người, chúng thích đùa giỡn với khách 
du lịch, tạo cho du khách những bất ngờ thú vị. 
Mỗi năm có hàng nghìn du khách đến đảo khỉ 
tắm và ngắm lũ khỉ làm trò. Khỉ ở đây hầu hết 
là khỉ đuôi dài.

 V Khỉ trên đảo Cát Dứa

 V Đảo khỉ, Cát Bà

Đảo khỉ có 2 bãi tắm dạng 
vòng cung là bãi Cát Dứa 1 và 
bãi tắm Cát Dứa 2, trong đó 
bãi tắm Cát Dứa 1 dài hơn. 
Đây là một điểm tắm biển lý 
tưởng cho du khách mỗi khi 
đi du lịch Cát Bà vì nước biển 
ở đây trong và xanh. Bãi tắm 
Cát Dứa 2 nằm khuất sau núi 
hình con hổ và có một khu 
vườn rộng với các loại cây 
như dứa dại, phong ba, si, táo 
trắng… và nhiều loại chim 
khác nhau cư trú. Vì thế, 
khách du lịch sẽ được chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tại 
bãi tắm này.

Với bãi tắm còn hoang 
sơ nên khách du lịch thường 
xuyên ra đây nghỉ ngơi, thăm 
quan và tắm biển. Hàng năm, 
đảo khỉ đón nhiều lượt khách 
du lịch đến tham quan. Nhiều 
khách du lịch nước ngoài đến 

đây cho rằng, phong cảnh tại 
đảo khỉ ít nơi nào có được, 
phù hợp với phát triển du 
lịch sinh thái. Lũ khỉ trên 
đảo cũng góp phần làm nên 
thành công trong phát triển 
du lịch của Cát Dứa, vì đến 
đây, khách du lịch còn được 
chụp ảnh hay vui đùa với 
những chú khỉ vắt vẻo trên 
cây. Ngoài ra, khi đến đảo khỉ, 
du khách có thể trèo lên đỉnh 
núi để ngắm bao quát toàn 
cảnh vịnh Lan Hạ với hàng 
trăm hòn đảo lớn nhỏ trên 
làn nước trong xanh.

Quả thật, đảo khỉ đã trở 
thành một điểm sáng của du 
lịch Cát Bà với những gì thiên 
nhiên ban tặng. Hy vọng, đảo 
sẽ trở thành khu du lịch sinh 
thái đầy lý thú với du khách 
trong và ngoài nướcn 

 HồNg NHUNg
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Độc đáo phong tục đón Tết  
của đồng bào dân tộc Mông bản Sin Suối Hồ
Lê THúy MAI
Sở NN&PTNT Lai Châu

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về bản Sin Suối 
Hồ, Phong Thổ, Lai Châu lại tràn ngập 
các sắc hoa vàng của hoa địa lan và cúc 

quỳ. Sin Suối Hồ theo tiếng bản địa có nghĩa là 
"Suối có vàng", bản nằm trên đỉnh núi ở độ cao 
1.400 m, mang vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, 
hoang sơ với bầu không khí trong lành mát mẻ 
quanh năm.

ĐIểM ĐếN CủA Lữ KHáCH
Bản Sin Suối Hồ có 103 hộ gia đình người 

Mông sinh sống ổn định nhờ phát triển kinh 
tế dựa vào hoạt động du lịch cộng đồng, với 
cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp; văn hóa truyền 
thống độc đáo; con người thân thiện, hiếu 
khách và các sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn. Du 
khách có thể đến Sin Suối Hồ bằng ba cung 
đường khác nhau: từ Mường So đi qua Nậm 
Xe, qua những cánh rừng nguyên sinh thăm 
thẳm đầy trải nghiệm; hoặc từ TP. Lai Châu 
qua Thèn Sin với con đường trải nhựa mềm 
mại uốn quanh dòng suối, được tô điểm bằng 
những thửa ruộng bậc thang nhuốm một màu 
xanh của lúa.

Các hoạt động du lịch chủ yếu: Thăm bản, 
tìm hiểu kiến trúc nhà ở và phong tục tập quán 
đồng bào dân tộc Mông; hành trình trinh phục 
thác Trái Tim, thăm khu rừng nguyên sinh; 
xem biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao (như 
kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ…) thưởng thức ẩm 
thực, sinh hoạt cùng với người dân; tham quan 
chợ phiên (sáng thứ bảy); leo núi trinh phục 
đỉnh Bạch Mộc Nương Tử cách Trung tâm xã 
Sin Suối Hồ khoảng 20 km về phía Đông Bắc 
(đây là đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam và Đông 
Nam á); khách du lịch học chăm sóc thảo quả, 
hoa địa lan và trồng lúa ở ruộng bậc thang; các 
tour du lịch từ thiện, mạo hiểm…

TRUyềN THốNg ĐóN TếT CủA 
NgườI MôNg

Người Mông trong bản Sin Suối Hồ có 
truyền thống đón tết vào đầu tháng 12 âm lịch 
(trước tết Nguyên đán cổ truyền 1 tháng). Hàng 
năm, vào ngày 30 tết, họ đóng 1 tập giấy bản 

vào vách, khi mổ gà cúng, 
lấy lông gà chấm vào tiết 
dính lên trên tập giấy đó. 
Người Mông quan niệm 
thần nhà là biểu tượng 
cho sự đầy đủ, giàu sang 
nên ngày tất niên, họ 
trang trọng làm lễ cúng 
thần nhà, để tỏ rõ sự biết 
ơn và cầu xin thần nhà 
phù hộ cho một năm mới 
tốt đẹp.

Đặc sản của người 
Mông trong ngày tết là 
rượu lá, rượu được trưng 
cất theo phương pháp 
truyền thống, hương men 
thơm nồng, làm xua tan 
cái rét cắt da cắt thịt nơi 
đây. Vị ngọt của rượu dễ 
uống nên người Mông có 
tập tục uống rượu bằng 
bát, càng uống càng say, 
khi say có thể ngủ li bì đến 
ba bốn ngày mới tỉnh.

Trang phục truyền 

thống mặc trong ngày tết 
của người con gái Mông là 
váy xòe, váy được dệt thủ 
công, sau đó thêu chỉ màu 
với các hình họa tiết khác 
nhau, màu sắc càng sặc sỡ 
càng hấp dẫn bạn tình và 
điều đó cho thấy người 
con gái ấy sẽ là người vợ 
giỏi dang. 

Trong những ngày 
Tết, cộng đồng người 
Mông thường tổ chức đua 
ngựa, đánh quay, đẩy gậy, 
bắn nỏ, hội Gầu tào, ném 
pao...Thanh niên nam nữ 
ăn mặc đẹp, rủ nhau đi 
chơi, thổi kèn lá, kèn môi, 
ném pao, hát đúm. Ngày 
tết còn có ý nghĩa là ngày 
hội giao duyên của các đôi 
trai gái.

Theo truyền thống 
người Mông, “tục bắt 
vợ” là cách để chàng trai 
người Mông lấy vợ. Nếu 

 V Hoa địa lan ở bản Sin Suối Hồ
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ưng người con gái nào, chàng trai bắt cô gái ấy 
về nhà mình. Sau đó, cha mẹ cô gái sẽ làm lễ 
gắn kết duyên vợ chồng cho đôi lứa.

NgUồN THU Từ HOA ĐịA LAN Và 
CáC SảN VậT ĐịA PHươNg

Đặc biệt, những năm gần đây, nghề trồng 
hoa địa lan được người dân trong bản trồng 
nhiều vì nhu cầu của khách du lịch tăng cao.
Mùa Xuân, bản là điểm hẹn cho những người 
yêu hoa lan. Trong làn sương trắng dày đặc, 
đi dọc con đường vào bản, bạn sẽ được chiêm 
ngưỡng những chậu địa lan ở khắp sân vườn, 
hai bên lối đi, dưới những gốc cây cổ thụ vỏ xù 
xì. Những chậu địa lan mấy người khiêng, từng 
cành hoa vươn ra mạnh mẽ, tinh tế đua nhau 
khoe sắc. Màu vàng của hoa hòa vào những 
vạt rừng xanh thẫm, lẫn với màu trời xanh vời 
vợi, khiến bạn như lạc vào thế giới của loài hoa 
rừng quyến rũ này.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, cán bộ 
Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lai Châu cho 
biết, hoa địa lan là một loài hoa hoang dã, mọc 
tự nhiên trên rừng, dân bản lên rừng làm dẫy, 
thấy hoa rừng đẹp nên mang về nhà trồng. 
Hoa dễ trồng, thời gian khoảng 3-5 tháng là 
nở hoa và hoa rất bền, có thể chơi quanh năm, 
nên được khách du lịch ưa chuộng mua với giá 
cao, thời điểm này, giá bán 190.000 đồng/ bông, 
mỗi chậu địa lan ở đây có giá vài triệu đến chục 
triệu đồng, nhà ít trồng vài chậu, nhà nhiều vài 
trăm chậu. Hoa địa lan vừa có giá trị kinh tế mà 
như một thứ chơi độc đáo ở bản vùng cao lại 
thu hút, hấp dẫn lữ khách.

Ngoài chiêm ngưỡng sắc 
hoa địa lan, dịp cuối năm, Sin 
Suối Hồ đặc quánh hương 
thơm ngào ngạt của thảo quả. 
Hương thảo quả theo gió lan 
khắp bản Mông, dục lòng du 
khách ở lại đây để thưởng thức, 
chiêm ngưỡng bản Mông đang 
từng ngày đổi mới. 

Sin Suối Hồ còn quyến rũ 
bởi phiên chợ vùng cao trong 
những ngày giáp tết. Đất làm 
chợ là do Trưởng bản Vàng A 
Chỉnh hiến tặng. Các phiên 
chợ, người dân mang đến 
những sản vật của mình, từ 
gà đen, nấm mèo, hoa địa lan 
cùng những món đồ thổ cẩm 

của người Mông. Bạn sẽ bắt 
gặp những cô gái Mông hiền 
lành, e ấp với váy áo hoa văn 
sặc sỡ, những tiếng kèn lá, đàn 
môi dìu dặt lẫn trong tiếng 
suối xa vọng về.

Tết Nguyên đán Bính Thân 
đang đến gần, hòa chung với 
không khí tấp nập, nhộn nhịp 
đón Tết, với những tiềm năng, 
lợi thế, du lịch quý giá, Sin Suối 
Hồ trở thành một điểm đến 
hấp dẫn mọi du khách. Du 
lịch cộng đồng sẽ mang đến 
một sức sống mới mẻ, một làn 
gió mới tốt lành đến với mảnh 
đất biên giới vùng cao đầy thơ 
mộng nàyn

 V Ngày Tết của đồng bào dân tộc Tây Bắc

 V Phiên chợ Tết vùng cao Tây Bắc
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Đào nương ngày ấy nay còn mấy ai
PHạM CôNg ĐảO
Cục Thông tin đối ngoại,  
Bộ Thông tin và Truyền Thông

Ca trù là một loại hình nghệ ra đời rất 
sớm và có đời sống tinh thần phong 
phú nó gắn liền với hội hè, đình đám 

cùng với sinh hoạt văn hóa đời sống trong mọi 
tầng lớp xã hội. Tuy nhiên ca trù được phát 
triển rực rỡ dưới chế độ phong kiến, nhất là 
các tầng lớp quan lại phong kiến kể cả trí thức 
thời đó rất yêu loại hình nghệ thuật này và nó 
phát triển mạnh ở những nơi phồn hoa, đô hội, 
những trốn kinh kỳ, kẻ chợ, thị, thành…Tuy 
nhiên mỗi miền, vùng ca trù lại có sức sống 
riêng đồng thời mỗi địa phương nhìn nhận, 
nuôi dưỡng phát triển ca trù một cách khác 
nhau. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân 
gian thì tại mảnh đất Phú Thọ nơi cội nguồn 
tộc ca trù ở đây được phát triển khá sớm và 
có những giai đoạn được phát triển sâu rộng, 
người Phú Thọ đã từng thưởng thức ca trù rất 
tao nhã, lịch thiệp. Đặc biệt họ rất ưu ái và trân 
trọng loại hình nghệ thuật này, cùng với dân ca 
xoan, ghẹo có từ thời Hùng Vương dựng nước. 
Đặc biệt hiện nay Phú Thọ đã và đang tích cực 
phục hưng, phát triển và làm sống lại loại hình 
nghệ thuật đặc sắc độc đáo.

Trở lại thôn Trinh Nữ, xã Bình Bộ, huyện 
Phù Ninh- Phú Thọ chúng tôi gặp được đào 
nương Phạm Thị Bang năm nay đã ngoài 90 
tuổi. Sinh ra trong một gia đình truyền thống 
có nghề ca hát, cụ Bang đã dong ruổi theo cha 
đi hát từ thuở nhỏ và được người cha truyền 
dạy nghề từ rất sớm. Cha cụ Bang là Phạm 
Văn Bân một người có tiếng đàn đáy và trống 
trầu giỏi nhất vùng ngày ấy. Còn 
mẹ là Lưu Thị Hoan cũng là một 
ca nương tiếng tăm một thủơ. 
Ngoài cụ Bang ra thì cụ Bân 
còn sinh thêm 3 người 
con gái nữa và tất cả đều 
mang vẻ đẹp “sắc nước 
hương trời” và cũng 
theo nghiệp cha mẹ 
làm nghề ca hát. Theo 
trí nhớ của cụ Bang 
thì cụ chính thức đi 
hát từ năm 13 tuổi và 
cuộc đời cũng thăng 
trầm theo câu hát. Năm 

25 tuổi đào nương Phạm Thị 
Bang kết duyên với một trai 
làng, tưởng cuộc đời một cô 
hát sẽ hạnh phúc khi bước về 
nhà chồng nhưng với định 
kiến xã hội, cùng sự khắt 
khe của lễ giáo phong kiến 
và cả sự khắc nghiệt của nhà 
chồng cuộc đời ca hát của cụ 
chấm dứt từ đấy. Lần theo ký 
ức thời gian, cụ Bang kể cho 
chúng tôi nghe về một thời 
xuân sắc, một thời mà cụ đi 
hát khắp các vùng trong tỉnh 
và các tỉnh phía Bắc, về cả Hà 
Nội, Hải Phòng, hát ở những 
nơi cung to, phủ lớn của các 
quan lại triều đình, mỗi khi có 
tiệc, có khao, cưới hỏi, lễ hội, 
đình đám… Tiếng hát của cụ 
đã làm say đắm biết bao, tao 
nhân, mặc khách, bao bậc 
hiền nhân, quân tử và cũng 
từ những buổi hát ấy đã nảy 
sinh bao mối lương duyên. 
Nhưng dường như duyên 
phận may mắn lại không 
đến với cụ để rồi từ một đào 
nương đoan trang hiền dịu, 
sắc nước hương trời phải 
về làm lẽ cho một gia đình 
quyền quý, rồi sau đó phải bỏ 

hát, để mà “thèm câu hát ngay 
trong những giấc mơ”. Nhiều 
lúc cụ nhớ hát đến nao lòng, 
nhưng vẫn phải kìm nén nhất 
là khi đã có con rồi cụ vẫn 
không thể ru con bằng những 
bài hát quen thuộc mà một 
thời mình đã từng hát. Hiện 
nay cụ Bang có 9 người con 
gái, 5 con của chồng và 4 con 
do chính cụ sinh ra, nhưng cụ 
không truyền dạy ca hát cho 
ai vì theo cụ cuộc đời của cụ 
đã quá long đong chìm nổi 
trong từng câu hát, mà đã trót 
mang cái nghiệp ca hát vào 
thân thì nó lênh đênh, chìm 
nổi, đa đoan đoạn trường và 
bạc bẽo lắm “Một là duyên hai 
là nợ ba nữa là tình. Cớ làm 
sao con chim nó lẩn quất mãi 
bên mình suốt cả năm canh, ả 
phiền là bạn, mấy ả phiền…”. 
Nghe câu hát ngọt ngào mượt 
mà day dứt lắm. Chúng tôi 
biết cụ đang hồi tưởng lại 
một thời xuân sắc mà 
trong đó có cả niềm 
vui và bao nỗi đoạn 
trường. Chôn chặt 
đáy lòng câu hát 
trên 60 năm với 

 V Ca trù là một loại hình nghệ ra đời rất sớm và gắn với văn hóa, đời sống của người Việt



56 Số 1/2016

MÔI TRƯỜNG & XUÂN

gần một đời người, biết bao thăng trầm, khổ 
đau, cay đắng, tiếng hát của đào nương Phạm 
Thị Bang năm xưa lại cất lên làm chúng tôi 
phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng cho cả người dân 
nơi đây và cả con cháu gia đình bởi vì xưa nay 
có mấy ai biết cụ là đào nương tiếng tăm một 
thuở. Càng ngỡ ngàng khi cụ hát cho chúng 
tôi nghe lại các bài hát Mưỡu và hát Nói như: 
Hồng hồng tuyết tuyết, Hồ mã bắc phương, 
Tri kỷ như ai… giọng hát của cụ vẫn còn mượt 
mà và trong trẻo lắm, nghe cụ hát không ai có 
thể nghĩ là giọng hát của một cụ bà ở độ tuổi 
90, đã có nhiều người ví cụ như cụ Quách Thị 
Hồ của Phú Thọ. Không chỉ được nghe cụ hát 
mà chúng tôi còn được cụ giảng giải cho phân 
tích cho nghe từng điệu hát, nhịp phách, tiếng 
đàn, ví như để hát được hay thì phải đẩy hơi, 
nhả chữ như thế nào và nghệ thuật hát ca trù 
là loại hình khó hát, tiết tấu không đơn giản. 
Khó ở ca trù là cách đánh phách, nhịp (tom, 
chát), rơi ngoài trọng âm hơn là cái “E”, cái 
chất của hát dân ca, cái “vang, rền, nền, nảy”. 
Theo như chúng tôi được biết thì hiện nay lớp 
người như cụ Bang hát được ca trù không còn 
ai nữa. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
Nguyễn Khắc Xương thì đã có một thời vắng 
chính trên quê hương Phú Thọ đã vắng bóng 
tiếng ca trù, bởi nhiều nguyên nhân khách 
quan nhất là một thời nhiều người coi các ả 
đào là thứ xướng ca vô loài và gán ghép cho 
ca trù cũng như xung quanh nó nhiều tiếng 
xấu không mấy thiện cảm. Do đó nhiều đào 

nương tiếng tăm một thuở 
không còn mặn mà với tiếng 
đàn, nhịp phách cùng với 
loại hình nghệ thuật đặc sắc 
này. Ông cũng khảng định 
Phú Thọ là đất phát tích của 
dân tộc, nơi còn gìn giữ được 
nhiều vốn văn hóa truyền 
thống độc đáo, do vậy cùng 
với dân ca xoan, ghẹo thì Phú 
Thọ cần sớm khôi phục loại 
hình nghệ thuật ca trù là hết 
sức cần thiết, bởi bản thân ca 
trù kết tinh giá trị nghệ thuật 
rất tinh tế, có sức truyền cảm 
và lan tỏa, đồng thời qua đó 
còn thu hút du khách thập 
phương mỗi khi trở về nguồn 
cội. Qua đó còn làm giàu 
thêm giá văn hóa cổ truyền và 
bản sắc văn hóa vùng miền. 
Hiện nay cụ Bang vẫn còn 
nhớ được 8 giọng hát chính 
và 38 giọng hát lẻ của hát bát 
thanh; trong đó cụ hát được 
nhiều giọng như: trầu văn, hát 
tuồng, xướng tế, xẩm, khóc… 
và nhiều điệu hát như: xẩm 
chèo, kể chuyện, nảy Kiều… 
đặc biệt cụ còn nhớ được gần 
40 bài hát Mưỡu và hát Nói, 
hơn chục bài hát thờ. Hỏi cụ 
tại sao trên 60 năm không hát 

cụ vẫn nhớ được nhiều bài hát 
và điệu hát như thế, cụ Bang 
bảo dường như từng câu hát 
đã ăn vào máu thịt, không thể 
nào quên và tự nó cứ tuôn 
trào, nhất là những đêm cụ 
không ngủ được. Được biết 
Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam đã tặng thưởng Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp dân gian 
Việt Nam và bằng công nhận 
danh hiệu Nghệ nhân dân 
gian cho nghệ nhân Phạm Thị 
Bang. Âu cũng là xứng đáng 
với cụ vì những đóng góp với 
cuộc đời này. Bởi như chúng 
tôi được biết hàng loạt lớp 
tập huấn về ca trù tổ chức tại 
huyện Phù Ninh, thành phố 
Việt Trì do ngành Văn hóa 
thông tin (cũ) nay là Sở Văn 
hóa -Thể thao và Du lịch tổ 
chức nhằm khôi phục lại vốn 
ca trù trên quê hương đất Tổ, 
chủ yếu cụ Phạm Thị Bang là 
người truyền dạy, cụ còn về 
tận Việt Trì truyền dạy ca trù 
cho các diễn viên, nhạc công 
của Đoàn nghệ thuật chèo 
Phú Thọ. Tại Hội thảo quốc tế 
và liên hoan ca trù toàn quốc 
do Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) 
nay là Bộ Văn hóa Thể thao 
và Du lịch tổ chức năm 2006, 
cụ Phạm Thị Bang và các diễn 
viên, nhạc công của đoàn 
nghệ thuật chèo Phú Thọ đã 
giới thiệu với công chúng 
những làn điệu ca trù đặc sắc 
và để lại nhiều ấn tượng sâu 
sắc trong công chúng và giới 
nghiên cứu văn hóa dân gian. 

Được biết, những năm 
qua, ngành Văn hóa thể thao 
và du lịch Phú Thọ đã vào 
cuộc tổ chức các lớp tập huấn, 
hội thảo về ca trù, đêm ca trù 
về với cội nguồn, ca trù sức 
sống và lan tỏa…Tuy nhiên để 
ca trù ngày một phát triển thì 
cần sự vào cuộc của các cấp, 
ngành và địa phương. Có như 
vậy thì tiếng hát ca trù mới 
được cất lên từ mọi làng quên

 V Ca trù góp phần thu hút khách thập phương mỗi khi trở về nguồn cội


















