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Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 15/2/2016, Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang đã phát động 

phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ 
ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016 tại 
xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang.

Năm 2015, cả nước đã trồng 
được gần 246,5 nghìn ha rừng; 
Khoán quản lý, bảo vệ 6,7 triệu ha 
rừng; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 
335.000 ha và trồng 56 triệu cây 
phân tán. Giá trị xuất khẩu lâm sản 
đạt 7,243 tỷ uSD (tăng hơn 10,2% so 
với năm 2014). Công tác quản lý, bảo 
vệ rừng có nhiều chuyển biến tích 
cực: Tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ 
và Phát triển rừng giảm 15%; Thiệt 
hại do phá rừng giảm 22% so với 
năm 2014; Các vụ cháy rừng được 
lực lượng chức năng phát hiện sớm, 
giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đồng 
thời, chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng tiếp tục tạo nguồn thu 
gần 1.330 tỷ đồng cho các hộ gia 
đình tham gia bảo vệ rừng, khẳng 
định vai trò xã hội hóa nghề rừng, 
tạo động lực thúc đẩy quá trình tái 
cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng 
còn diễn ra ở một số địa phương, đặc 
biệt là những vùng giáp ranh, các khu 
rừng đặc dụng giàu tài nguyên; Kết 
quả trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 
chưa cao; Việc triển khai Đề án tái cơ 
cấu ngành lâm nghiệp ở một số địa 
phương chưa kịp thời; Đời sống của 
đồng bào sống trong rừng, gần rừng 
và phụ thuộc vào rừng vẫn còn khó 
khăn…

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Tết 
trồng cây đã trở thành một tập quán tốt 
đẹp của nhân dân ta trong những ngày 
vui tết, đón xuân và đem lại những kết 
quả, góp phần tích cực BVmT, phát 
triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh 
Trái đất đang dần nóng lên, biến đổi 
khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, 
thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, 
đe dọa cuộc sống của con người, phát 

triển kinh tế bền vững đi đôi 
với BVmT đã trở thành yêu 
cầu sống còn đối với mọi quốc 
gia. Việc trồng cây, trồng rừng 
và bảo vệ rừng ngày càng có ý 
nghĩa chiến lược quan trọng. 
Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, 
các ngành, các địa phương, 
toàn thể đồng bào cả nước hãy 
hăng hái tham gia trồng cây, 
đồng thời nâng cao ý thức bảo 
vệ rừng, ngăn chặn tình trạng 
chặt phá, đốt rừng, khai thác 
rừng trái pháp luật.

Hưởng ứng phong trào 
Tết trồng cây, tại xã Cẩm Lĩnh 
(Cẩm xuyên, Hà Tĩnh), Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
minh phối hợp với uBND 
tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát 
động Tết trồng cây. Tham dự 
Lễ phát động có Phó Trưởng 
ban Dân vận Trung ương 
Nguyễn Văn Hùng, Bí thư thứ 
nhất BCH Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí minh Nguyễn 
Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ 
TN&mT Võ Tuấn Nhân, lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành, cùng 
hơn 1.000 đoàn viên thanh 
niên (ĐVTN)… Đây là hoạt 
động của tuổi trẻ cả nước và 
Hà Tĩnh thi đua lập thành 
tích chào mừng thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ 12 của Đảng, hướng tới kỷ 
niệm 85 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí minh 
(26/3/1931 - 26/3/2016).

Trong giai đoạn 2013 - 
2015, có trên 2.000 ha và 22 
triệu cây xanh các loại được 
các cấp bộ Đoàn, ĐVTN 
trồng mới và chăm sóc. Bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn 
Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các 
cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai 
hiệu quả các hoạt động trồng 
cây; đồng thời tuyên truyền và 
vận động đoàn viên tham gia 
trồng rừng, bảo vệ rừng, gắn 
liền với phát triển kinh tế - xã 
hội, BVmT, góp phần giảm 
nhẹ thiên tai và ứng phó với 
biến đổi khí hậu…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn 
Hà Tĩnh đã ra mắt Đội Thanh 
niên xung kích BVmT xã Cẩm 
Lĩnh. Đội có nhiệm vụ chăm 
sóc và bảo vệ 5 ha rừng ngập 
mặn, tham gia các hoạt động 
BVmT, ứng phó với thiên tai, 
bão lũ, chống biến đổi khí hậu 
tại địa phương. Sau đó, hơn 
1.000 ĐVTN và nhân dân 
đã tham gia trồng 10.000 cây 
trang trên vùng ven biển tại xã 
Cẩm Lĩnh. đỗ hương

 V Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm 
tại xã Khai Quang (Yên Sơn, Tuyên Quang)
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nhiềU địA phương hưởng ứng 
phong tRào tết tRồng Cây

Tại 11 huyện, TP trong tỉnh Lạng Sơn 
đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân phát động 
Tết trồng cây. Năm 2016, tỉnh sẽ trồng mới 
hơn 9.000 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng 
lên 55%. Hiện nay, các vườn ươm cây giống 
trong tỉnh bảo đảm cung cấp đủ số giống cây 
trồng. 

Tỉnh Bắc Cạn đã trồng 400 cây xanh 
nhằm tạo cảnh quan, môi trường cho TP. 
Toàn tỉnh sẽ trồng 7.500 ha rừng sản xuất. 
Ngoài ra, đã gieo ươm 12 triệu cây giống, 
cung cấp đủ cây con để trồng hết diện tích.

Trong năm 2016, tỉnh Yên Bái sẽ trồng 
mới 15 nghìn ha cây lâm nghiệp. Hiện, diện 
tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp gần 470 
nghìn ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 62,5%. 

Tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần 
- Chùa Tháp, tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát 
động Tết trồng cây, đồng thời đề ra kế hoạch 
phấn đấu trồng mới 500 nghìn cây phân tán 
và hơn 100 ha rừng ngập mặn ven biển theo 
chương trình hoạt động ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

Kế hoạch phát triển lâm nghiệp toàn 
tỉnh Nghệ An năm 2016 là bảo vệ tốt 911.270 
ha, khoanh nuôi 75 nghìn ha, chăm sóc rừng 
trồng 37.142 ha, trồng mới hơn 16 nghìn ha; 
đồng thời chú trọng phát triển thâm canh 
rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, hiệu quả 
trồng rừng… 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các 
huyện, thị xã, TP và các ban, ngành trong 
tỉnh trồng mới 4.500 ha rừng với 22 triệu 
cây giống, góp phần thực hiện mục tiêu xây 
dựng đường phố, quê hương xanh - Sạch - 
Đẹp, xứng tầm là trung tâm du lịch của cả 
nước.
 Vũ nhUng

 V Lễ gắn biển công trình thanh niên  
“Trồng rừng ngập mặn”

Bộ TàI NGuyêN Và MÔI TRƯỜNG 
GặP MặT CÁC đốI TÁC quốC Tế 
đầu XuâN BíNH THâN 2016

Ngày 17/2/2016, tại Hà 
Nội, Bộ TN&mT đã 

long trọng tổ chức buổi gặp 
mặt đầu xuân Bính Thân 
2016 với các cơ quan đại 
diện ngoại giao nước ngoài 
và tổ chức quốc tế. Tham dự 
buổi gặp mặt có Bộ trưởng 
Nguyễn minh Quang; các 
Thứ trưởng: Trần Hồng 
Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, 
Nguyễn Thị Phương Hoa, 
Võ Tuấn Nhân; Đại diện 
các tổ chức quốc tế, tổ chức 
phát triển và Đại sứ quán 
của các quốc gia tại Việt 
Nam cùng toàn thể lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc 
Bộ TN&mT. 

Trong năm 2015, thể 
chế, chính sách, pháp luật 
về lĩnh vực TN&mT ngày 
càng được hoàn thiện. Bộ 
TN&mT đã trình Quốc hội 
thông qua Luật Tài nguyên 
môi trường biển và hải đảo, 
Luật Khí tượng thủy văn. 
Đồng thời, Bộ đã tham mưu 
xây dựng, trình ban hành 

nhiều văn bản dưới luật 
liên quan trong các lĩnh vực 
quản lý.

Bên cạnh đó, các hoạt 
động hợp tác và hội nhập 
quốc tế đã được đẩy mạnh, 
trong đó có nhiều sự kiện 
mang tầm vóc quốc tế do 
Bộ TN&mT chủ trì tổ chức 
như Hội nghị Bộ trưởng 
môi trường ASEAN lần thứ 
13; Đại hội Biển Đông á lần 
thứ 5; Kỳ họp Hội đồng Ủy 
hội sông mê Công quốc tế 
lần thứ 21; Chuỗi sự kiện 
bên lề của Đoàn Việt Nam 
tại COP 21; Đàm phán nội 
dung về môi trường và 
phát triển bền vững trong 
các Hiệp định Thương 
mại tự do TPP, EVFTA, 
EFTA, VCuFTA; Tổ chức 
thành công 2 Hội nghị Bộ 
trưởng môi trường Việt 
Nam - Hàn Quốc và đối 
thoại cấp Bộ trưởng Việt 
Nam - Nhật Bản lần thứ 2 
về chính sách môi trường… 
Những kết quả đạt được đã 

 V Lãnh đạo Bộ TN&MT và các đối tác quốc tế chụp ảnh lưu niệm 
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 V Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Nguyễn Minh Quang phát 
biểu tại buổi gặp mặt

đánh dấu bước chuyển mình 
quan trọng về chủ động hội 
nhập quốc tế, thực hiện chủ 
trương hội nhập quốc tế toàn 
diện của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, Bộ trưởng Nguyễn 
minh Quang cho biết, trong 
thời gian tới, Bộ TN&mT 
sẽ chú trọng tăng cường các 
hoạt động hợp tác quốc tế; 
Đẩy mạnh vai trò của Việt 
Nam trong các hoạt động 
hợp tác; Nâng cao năng lực 
và thể chế quản lý nhà nước 
về TN&mT; Tăng cường vai 
trò cầu nối của Bộ TN&mT 
trong việc kết nối hợp tác 
giữa các đối tác nước ngoài 
và doanh nghiệp trong nước; 
Khuyến khích đầu tư nước 
ngoài trong các lĩnh vực 
TN&mT. Bộ TN&mT mong 
muốn, trong năm 2016 sẽ 
tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ, chia sẻ kinh 
nghiệm của các cá nhân và tổ 
chức quốc tế, đồng thời cam 
kết sẽ luôn là địa chỉ tin cậy, 
đồng hành cùng các đối tác 
quốc tế trong việc thúc đẩy 
quan hệ giữa Việt Nam và 
bạn bè quốc tế trong lĩnh vực 
TN&mT.

Lễ ký kếT THỏA THuậN HợP TÁC 
HƯớNG TớI Mở RộNG CÁC HOạT độNG 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 24/2/2016, tại Hà Nội, 
Tổng cục môi trường và 

Công ty TNHH Nước giải khát 
Coca-Cola Việt Nam (CCBVL) 
đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận 
hợp tác giữa hai đơn vị. Tham 
dự Lễ ký kết có Tổng cục trưởng 
Tổng cục môi trường Nguyễn 
Văn Tài; Tổng Giám đốc CCBVL 
Thati Venkata Vamsi mohan. 

Theo đó, Thỏa thuận hợp tác 
hướng tới việc giáo dục nâng cao 
nhận thức BVmT tại Việt Nam, 
đặc biệt là giới trẻ thông qua các 
chương trình giáo dục, sự kiện, 
cuộc thi về môi trường; Hỗ trợ 
thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, khuyến khích, động 
viên các tổ chức, cá nhân tham 
gia BVmT; Tăng cường bảo tồn 
đa dạng sinh học, cải tạo cảnh 
quan sinh thái; Phối hợp, tài trợ 
tổ chức các hoạt động, sự kiện, 
ngày lễ cấp quốc gia về môi 
trường... Trên cơ sở đó, hai bên 
sẽ phối hợp tổ chức “Chương 
trình sáng kiến môi trường 
xanh”, với chuỗi các hoạt động 
như Cuộc thi thiết kế thùng rác 
thông minh; hưởng ứng Ngày 
môi trường thế giới, Chiến dịch 
Làm cho thế giới sạch hơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng 
cục trưởng Nguyễn Văn Tài 
cho biết, trong những năm qua, 
CCBVL đã có nhiều hoạt động 
tích cực đóng góp cho công tác 
BVmT. Tổng cục môi trường 
luôn ủng hộ việc CCBVL không 
ngừng tăng cường các hoạt 
động sản xuất kinh doanh và 
tiêu dùng bền vững, đặc biệt là 
hướng tới các hoạt động mang 
tính giáo dục đối với thế hệ trẻ 
về BVmT, góp phần nâng cao 
nhận thức, cải thiện hành vi 
của cộng đồng trong công tác 
BVmT, hướng đến một xã hội 
hài hòa giữa phát triển kinh tế 
và cân bằng sinh thái.

Theo Tổng Giám đốc 
CCBVL Thati Venkata Vamsi 
mohan, bản thỏa thuận hợp tác 
chứng minh cho cam kết toàn 
cầu của Coca-Cola trong nỗ lực 
tạo ra các giá trị bền vững cho 
cộng đồng. CCBVL và Tổng cục 
môi trường sẽ có kế hoạch triển 
khai, đẩy mạnh các hoạt động 
BVmT, nhằm tăng cường mối 
quan hệ chiến lược công - tư 
trong hành trình xây dựng môi 
trường sống xanh - sạch - đẹp. 
 giA Linh

 V Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài và 
Tổng Giám đốc CCBVL Thati Venkata Vamsi Mohan ký kết 
Thỏa thuận hợp tác
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Đó là chủ đề Ngày Đất ngập nước 
(ĐNN) thế giới năm 2016 với ý 

nghĩa nhấn mạnh vai trò của ĐNN đối 
với cuộc sống của con người. Để hưởng 
ứng Ngày ĐNN thế giới, đồng thời nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn 
và phát triển bền vững các vùng ĐNN, 
Tổng cục môi trường đã có Công văn gửi 
tới các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 
ương; uBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Các khu ramsar và 
Khu bảo tồn ĐNN đề nghị tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận 
thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ 

đấT NGậP NƯớC Vì TƯơNG LAI CHúNG TA - sINH kế BỀN VỮNG

hiểu được tầm quan trọng 
của các vùng ĐNN và kêu 
gọi cộng đồng cùng tham 
gia vào các hoạt động bảo 
tồn, phát triển bền vững tại 
các vùng ĐNN. 

Ngoài ra, tùy theo điều 
kiện cụ thể, tiến hành các 
hoạt động phù hợp nâng 
cao nhận thức về Ngày 
ĐNN thế giới như treo áp 
phích, tờ rơi, kèm theo các 
hoạt động để các cơ quan, 
tổ chức địa phương, cộng 

đồng hiểu ra được ĐNN 
quan trọng đối với sinh 
kế, các hoạt động tuyên 
truyền về bảo tồn và sử 
dụng khôn khéo ĐNN, 
vai trò và tầm quan trọng 
của ĐNN nhằm nâng cao 
nhận thức của các ngành, 
các cấp. Đồng thời tổ chức 
cuộc thi ảnh cho thanh 
thiếu niên về ĐNN với chủ 
đề ĐNN vì tương lai của 
chúng ta - ĐNN và sinh kế 
bền vững. 

VƯỜN quốC GIA u MINH THƯợNG TRở THàNH kHu RAMsAR THứ 8  
CủA VIỆT NAM

Ngày 22/2/2016, tại thị xã Hà Tiên, tỉnh 
Kiên Giang, Bộ TN&mT phối hợp với 

uBND tỉnh Kiên Giang và WWF-Việt Nam tổ 
chức Lễ trao Bằng công nhận Vườn Quốc gia 
(VQG) u minh Thượng trở thành khu ramsar 
thứ 8 của Việt Nam và thứ 2.228 của thế giới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ 
TN&mT Võ Tuấn Nhân cho biết đây là sự kiện 
quan trọng đánh dấu những nỗ lực, cam kết 
của chính quyền và cộng đồng trong việc gìn 
giữ, bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 
ngập nước (ĐNN). Thứ trưởng cũng kêu gọi sự 
quan tâm và hỗ trợ từ các tổ chức trong nước 
và quốc tế, tiếp tục phát triển hình thành mạng 
lưới các khu ramsar Việt Nam để bảo tồn và 
phát triển bền vững các vùng ĐNN quan trọng 
của Việt Nam.

VQG u minh Thượng có giá trị đa dạng 
sinh học quan trọng của một khu ĐNN đặc biệt 
- sinh cảnh rừng tràm trên đất than bùn cùng 
với sự đa dạng các loài thực vật, chim, thú, bò 
sát và cá. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải 
chịu tác động của biến đổi khí hậu thì vùng 
đầm lầy than bùn có ý nghĩa lớn trong việc 
giảm nhẹ các nguy cơ của biến đổi khí hậu do 
có khả năng lưu trữ và tích tụ CO2 trong đất 
than bùn cao hơn các loại đất khác.

Việc được công nhận là khu ramsar, VQG 
u minh Thượng sẽ có nhiều cơ hội để quảng 
bá hình ảnh đặc biệt của mình ra cộng đồng 
thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các 

du khách trong và ngoài nước 
trong tương lai. Đây cũng là 
cơ hội để kêu gọi sự hợp tác, 
hỗ trợ của cộng đồng quốc tế 
trong việc nghiên cứu, bảo 
tồn và sử dụng bền vững hệ 
sinh thái đầm lầy ngập nước 
với thảm thực vật thủy sinh, 
được xem như hệ sinh thái 
tiêu biểu của vùng đầm lầy 
đất than bùn vùng u minh 
khi xưa, một trong số ít nơi 
còn tồn tại đất than bùn ở 
Nam Bộ nói riêng và của Việt 
Nam nói chung. 

Trong thời gian tới, Bộ 
TN&mT sẽ phối hợp với 
WWF-Việt Nam và VQG u 
minh Thượng kêu gọi các tài 
trợ về tài chính và kỹ thuật để 
triển khai các chương trình 
bảo tồn đa dạng sinh học, phục 
hồi vùng đầm lầy than bùn u 
minh, phát triển bền vững 
du lịch sinh thái bên trong và 
xung quanh VQG, cũng như 
giúp thực hiện các chương 
trình khuyến khích người dân 
tham gia sử dụng hiệu quả tài 
nguyên ĐNN. n.hằng

 V Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao Bằng công nhận 
khu Ramsar cho VQG U Minh Thượng
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“Người công dân số một” của Việt Nam gương mẫu,  
đi đầu trong “tiêu dùng bền vững”
Vũ ngọC Lân

Ngày nay, trước tình trạng tài nguyên 
thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, 
con người mới “rung chuông” báo 

động mọi người tiết kiệm trong tiêu dùng. 
Khái niệm “tiêu dùng bền vững” xuất phát 
từ đấy. Thế nhưng, ít người biết rằng, cách 
đây hơn một thế kỷ, nước Việt Nam sinh ra 
một con người đã đi khắp năm châu bốn 
biển tìm đường cứu dân, cứu nước, giành 
độc lập, tự do, thống nhất đất nước, mưu 
cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trong suốt 
cuộc đời, từ khi còn đi làm thuê kiếm sống 
đến lúc trở thành Lãnh tụ cao nhất của một 
nước độc lập, ngoài nhiều phẩm chất quý 
báu khác, một trong những tính cách mà 
hôm nay chúng ta gọi là “tiêu dùng bền 
vững”, Người đó là Nguyễn ái Quốc - Hồ 
Chí minh, “Người công dân số một” của 
nước Việt Nam. 

Cách đây 92 năm, Nhà báo Liên xô ô-xip 
man-den-xtan trong bài báo “Thăm một 
chiến sĩ quốc tế cộng sản - Nguyễn ái Quốc” 
được đăng trên Tạp chí Ngọn lửa nhỏ (năm 
1923) đã nhận xét: “Từ Nguyễn ái Quốc đã 
tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa 
châu âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của 
tương lai... Dân tộc Việt Nam là một dân tộc 

giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ 
cao thượng, tiếng nói trầm 
lắng của đồng chí Nguyễn 
ái Quốc, tôi như thấy được 
ngày mai, như thấy được 
viễn cảnh trời yên bể lặng 
của tình hữu ái toàn thế giới 
bao la như đại dương”.

Nền văn hóa của tương 
lai bao gồm nhiều yếu tố tạo 
nên, trong đó có văn hóa 
“tiêu dùng bền vững”. Sinh 
thời, Bác Hồ nhiều lần căn 
dặn mọi người phải thực 
hành tiết kiệm: Sức lao động; 
thời gian; tiền của (trong đó 
có của cải thiên nhiên); tiết 
kiệm từ cái to đến cái nhỏ, 
nhiều cái nhỏ cộng lại thành 
cái to; không xa xỉ, hoang 
phí; không khoa trương hình 
thức... Nói đi đôi với làm, để 
làm gương cho mọi người, 
Bác Hồ đã sống một “Cuộc 
đời thanh bạch chẳng vàng 
son/ mong manh áo vải hồn 
muôn trượng/ Hơn tượng 

đồng phơi những lối mòn” 
(trích thơ Tố Hữu). 

Trước khi nước nhà 
giành được độc lập và trong 
suốt những năm kháng 
chiến chống thực dân Pháp, 
Bác Hồ sống ở núi rừng 
Việt Bắc, trong những cái 
lán như một ông Ké của 
đồng bào dân tộc thực thụ. 
Đến khi hòa bình lập lại, 
như những người khác sẽ 
vào sống ở Phủ toàn quyền 
Đông Dương do Pháp để lại, 
nhưng Người đến ở trong 
ngôi nhà cấp 4, nơi trước đó 
là chỗ ở của những thợ điện. 
Sau này, Trung ương đã 
dựng cho Bác ngôi nhà sàn, 
nhưng nó cũng đứng khiêm 
tốn ở một góc vườn và không 
to hơn các ngôi nhà sàn của 
đồng bào dân tộc thiểu số 
vùng cao. Đến thăm chỗ ở 
của Bác, ấn tượng đầu tiên 
là sự giản dị, không có sơn 
son thiếp vàng, không phải 
là biệt thự nguy nga, lộng 
lẫy, mà chỉ là một ngôi nhà 
sàn bằng gỗ, lợp ngói, trên 
gác có 2 phòng, mỗi phòng 
10 m2. một Tổng biên tập tờ 
báo nước ngoài đã được Bác 
tiếp đón kể lại: “Chúng tôi 
được dẫn vào tầng dưới ngôi 
nhà sàn của Bác Hồ. Chúng 
tôi đợi Người ở đấy. Tôi còn 
lướt nhìn mọi thứ được xếp 
đặt trong phòng khách của 
Người. Gọi là phòng khách 
của vị nguyên thủ quốc gia 
mà thật vô cùng giản dị, 
không khác mấy những gian 
nhà của nông dân Việt Nam 
mà tôi có dịp tới. Trong gian 
phòng này có lẽ chỉ có một 
bộ bàn ghế mây là nổi bật”. 

 V Bác Hồ về thăm xã Xuân La (nay là phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)  
ngày 23/11/1958. Ảnh tư liệu



8 Số 2/2016

Sự KiệN - HOạT ĐộNG

Bữa ăn của Bác Hồ cũng bình 
thường, giản dị, không có cao lương, 
mỹ vị, như bữa ăn bình thường của 
nhiều gia đình nông dân Việt Nam 
khác: Bát canh, quả cà, con cá kho 
hoặc bát thịt kho. Chính vì Bác Hồ 
luôn nghĩ đến nhiều đồng bào còn 
thiếu thốn “lúc chúng ta nâng bát 
cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng 
ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề 
nghị với đồng bào cả nước và tôi xin 
thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 
1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem 
gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân 
nghèo”. một hôm, Bác đi họp về, sợ 
Bác đói, nhà bếp vẫn để dành cơm 
phần Bác, nhưng Bác kiên quyết 
không ăn (mặc dù Bác vẫn chưa ăn 
cơm). Bởi vì hôm đó đúng vào bữa 
nhịn ăn của Bác để góp gạo vào “hũ 
gạo tiết kiệm” cứu đói. Khi dùng 
cơm, không bao giờ Bác để rơi một 
hạt. Đồng chí Phạm Văn Đồng, người 
được ăn cơm với Bác nhiều lần, nhận 
xét: “ăn cơm với Cụ hàng trăm lần, 
lần nào cũng thấy Cụ tém vén không 
để rơi một hạt cơm. Bởi vì Cụ trọng 
và tiết kiệm công sức của người làm 
ra hạt gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài 
hòa trong một con người”. Khi dùng 
các món bao giờ Bác cũng dùng hết. 
Không khi nào để lãng phí. 15 năm 
cuối cùng, Bác Hồ về sống ở Hà Nội, 
lúc kinh tế nước nhà khó khăn, đồng 
bào còn thiếu đói, Bác đã thực hiện: 
Chiều thứ bảy hàng tuần, Bác ăn cháo 
để tiết kiệm thêm một chút gạo cho 
người nghèo. Tuy là người đứng đầu 
Nhà nước, nhưng khi người dân, cán 
bộ, công chức ăn cơm độn bao nhiêu 
phần trăm ngô khoai, sắn, bột mỳ, thì 
Bác cũng thực hiện bấy nhiêu. Các 
chuyến đi công tác xa ở các tỉnh miền 
Bắc, Bác thường mang theo cơm nắm, 
muối vừng. Bác dặn các đồng chí 
phục vụ mỗi lần đi công tác phải nắm 
cơm sẵn từ nhà. Trên đường đi, đến 
giờ ăn thì dừng lại, Bác, cháu ăn cùng 
với nhau. Như vậy, đến nơi làm việc 
thì Bác đã ăn cơm rồi, không phiền hà 
cho địa phương, không mất thời gian 
của mọi người. Bác cho rằng, người 
ta dọn một bữa cơm sang trọng ra, là 

đã phải chuẩn bị mất cả buổi. 
Như thế, việc nắm cơm mang 
theo vừa để tiện ăn, ăn no rồi 
đến làm việc đã thành lệ của 
những người phục vụ Bác.

Việc mặc của Bác cũng 
vô cùng giản dị. Bác chỉ thị 
cho những người phục vụ vá 
từ cái khăn mặt, cái áo lót và 
cả cái chiếu nằm cho Bác. Có 
lần, khi chiếc tất Bác đi rách 
chưa kịp vá, anh em phục vụ 
đưa đôi tất mới cho Bác dùng. 
Bác cầm đôi tất xoay chỗ rách 
vào bên trong người Bác, rồi 
cười: “Đấy có trông thấy rách 
nữa đâu!”. Vào mùa đông, với 
cái áo bông do đồng bào biếu, 
Bác đã dùng nhiều năm, mền 
bông đã xẹp xuống, không 
còn giữ được hơi ấm nữa, 
nhưng không ai dám nghĩ 
đến việc xin Bác bỏ chiếc mền 
bông này đi mà chỉ nghĩ đến 
việc thay lớp vỏ ngoài cùng. 
Nó rách ở vai thì Bác bảo vá 
ở vai, đến khi nó rách lần thứ 

hai, đồng chí phục vụ xin thay 
lớp vỏ ngoài, Bác bảo: “Này 
chú ạ, Chủ tịch Đảng, Chủ 
tịch Nước mặc áo vá vai thế 
này là cái phúc của dân đấy. 
Đừng bỏ cái phúc ấy đi!”

Cả đời làm Chủ tịch Nước 
của Bác chỉ có một bộ quần 
áo ka ki dùng để tiếp khách, 
đi công tác nước ngoài. Bộ 
quần áo này dùng lâu ngày đã 
sờn cổ, sờn tay. Anh em phục 
vụ xin được Bác cho thay bộ 
khác, Bác nói: “Bác mặc như 
thế phù hợp với hoàn cảnh 
đất nước, hoàn cảnh của đồng 
bào mình. Không phải thay”.

Thấy vậy, xưởng may 10 
(Nay là Tổng Công ty may 10) 
tặng Bác bộ quần áo ka ki mới. 
Bác nhận bộ quần áo, nhưng 
sau đó gửi lại xưởng để làm 
phần thưởng thi đua. Đồng 
bào ở nhiều nơi gửi vải, gửi lụa, 
gửi quần áo tặng Bác, nhưng 
Bác không dùng mà “sữa để 
em thơ, lụa tặng già” (Tố Hữu). 

 V Học và làm theo gương Bác, Hội Phụ nữ xã Ea Nam (huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc) đã phát động xây dựng “Heo đất tiết 
kiệm” giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
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Chuyện kể rằng, một lần Bác 
dẫn đoàn đại biểu nước ta sang thăm 
inđônêxia, đồng chí bảo vệ đi theo 
Bác vừa sắm một bộ com lê mới 
mang theo và sang đến nước bạn 
đồng chí ấy giở ra mặc. Thấy vậy, Bác 
nói với đồng chí rằng: “Không phải 
Bác không muốn cho các chú ăn sang 
mặc đẹp, nhưng lương của các chú có 
hạn, cái sang, cái đẹp dễ biến người ta 
thành nô lệ của nó!”.

Là nguyên thủ quốc gia liên tục 
24 năm liền, nhưng chiếc ô tô con 
phục vụ Bác là chiếc ô tô đã cũ (do 
Liên xô sản xuất đã lâu), nhãn hiệu 
Pô bê đa. Nhiều lần Trung ương xin 
thay cho Bác chiếc ô tô khác, nhưng 
Bác bảo ô tô là phương tiện phục 
vụ công việc chứ không phải là sự 
phân biệt cấp bậc, chức tước. ô tô 
phục vụ Bác còn dùng được không 
phải thay. một lần chiếc ô tô phục vụ 
Bác bị hỏng ở vùng tay lái, tỏa mùi 
cao su khó chịu nhưng chưa kịp sửa, 
đúng lúc Bác có việc phải đi. Đồng 
chí bảo vệ và lái xe có sáng kiến lấy 
nước hoa để không còn mùi cao su. 
Khi lên xe, phát hiện ra mùi nước 
hoa, Bác tỏ ý không vui. Lúc sau Bác 
bảo: “Không phải Bác không thích 
nước hoa, nhưng nhân dân mình 
còn nghèo khó. Vị Chủ tịch của 
những người nghèo khổ dùng nước 
hoa sao đành”.

Có lần, một đồng chí công tác 
ở Bộ Ngoại giao đi công tác nước 
ngoài, người ta gửi tặng Bác chiếc 
máy điều hòa nhiệt độ. Lựa khi Bác 
đi công tác, anh em phục vụ bố trí 
thợ lắp chiếc máy này vào phòng làm 
việc của Bác để Bác dùng vào những 
ngày hè oi bức. Khi Bác đi công tác 
về, sau khi thăm hỏi anh em, Bác đi 
về phòng ở. Vừa bước vào phòng, 
Bác dừng lại hỏi: “Các chú này, hôm 
nay nhà mình có mùi gì lạ quá”. 

Biết không giấu được, anh Vũ Kỳ 
(Thư ký của Bác) cùng các đồng chí 
phục vụ xin lỗi Bác, rồi trình bày rõ 
lý do về chiếc máy điều hòa nhiệt độ. 
Không thấy Bác tỏ thái độ gì, mọi 
người thở phào nhẹ nhõm và nghĩ Bác 
đã đồng ý, ưng thuận. Nhưng chỉ đến 

đầu giờ chiều hôm ấy, Bác gọi 
anh Vũ Kỳ đến và ân cần bảo: 
“Chiếc điều hòa nhiệt độ tốt 
đấy, các chú có thể đem đến 
cho quân y viện hoặc trại điều 
dưỡng thương binh. Hôm 
trước, Bác đến thăm thấy các 
chú ấy nóng lắm. Còn Bác 
thì chưa cần, Bác ở thế này là 
được rồi”. 

Từ những cái to như 
chiếc ô tô, cái máy điều hòa 
không khí đến những vật 
dụng nhỏ bé trong tiêu dùng 
hàng ngày, Bác Hồ cũng rất 
tiết kiệm. Bác nêu gương sáng 
và dặn anh em phục vụ: “Giấy 
bút, vật liệu văn phòng dùng 
đều tốn tiền của Chính phủ, 
tức là tiền của dân, cần phải 
tiết kiệm. Nếu một miếng 
giấy nhỏ đủ viết thì không 
nên dùng một tờ to. một cái 
phong bì có thể dùng hai, 
ba lần”. Bác chỉ rõ: “Nơi nào 
cũng tiết kiệm một chút, thì 
trong một năm đó tiết kiệm 
được hàng vạn tấn giấy, tức là 
hàng triệu đồng bạc”. Từ năm 
1951, một chính khách nước 
ngoài được gặp Bác ở chiến 
khu Việt Bắc đã phải thốt lên: 
Tôi hiếm khi được gặp một 
con người sống thanh đạm 
đến thế và khinh thường mọi 
xa hoa đến thế!

Sinh thời, Bác còn dạy: 
“Người ta ai cũng muốn ăn 
ngon, mặc đẹp, nhưng phải 
đúng thời, đúng hoàn cảnh. 
Trong lúc nhân dân ta còn khó 
khăn, một người nào đó muốn 
ăn ngon, mặc đẹp thì không 
có đạo đức”. Bác thường xuyên 
nhắc nhở phải coi đạo đức là 
gốc của người cách mạng, 
phải thực hành cần, kiệm, 
liêm chính, chí công, vô tư. 
Người chỉ rõ: “một dân tộc 
biết cần, kiệm, liêm, chính là 
một dân tộc giàu về vật chất, 
mạnh về tin thần, một dân tộc 
văn minh, tiến bộ”.

Còn nhiều những câu 
chuyện về tấm gương sống 
giản dị, tiết kiệm của Bác mà 
những người giúp việc Bác 
qua các thời kỳ chứng kiến, 
ghi lại. Đồng chí Phạm Văn 
Đồng nhận xét: “Chớ có hiểu 
lầm rằng Bác Hồ sống khắc 
khổ theo kiểu nhà tu hành, 
thanh tao theo kiểu nhà hiền 
triết ẩn dật. Bác Hồ sống tiết 
kiệm, thanh bạch trong đời 
sống và trong cuộc đấu tranh 
gian khổ, ác liệt của quần 
chúng nhân dân. Đời sống 
vật chất càng giản dị thì càng 
phù hợp với đời sống tâm hồn 
phomg phú, với những tình 
cảm, giá trị tinh thần cao đẹp 
nhất. Đó là cuộc sống thật sự 
văn minh mà Bác Hồ đã nêu 
gương sáng cho thế giới ngày 
nay”.

Bác Hồ là tấm gương 
vĩnh hằng của quy luật 
cuộc sống thanh liêm. Bởi 
vì Người đã sống một cuộc 
đời đúng như Người đã dạy 
người khác: “Ai chẳng muốn 
no cơm, ấm áo. Nhưng sinh 
hoạt vật chất hết đời người 
là hết. Còn tiếng tăm tốt hay 
xấu sẽ truyền đến nghìn đời 
sau”. Chính vì vậy, lịch sử 
chưa một vĩ nhân nào khi từ 
giã cuộc đời mà nhân loại, 
tạo hóa “đời tuôn nước mắt, 
trời tuôn mưa” như Bác Hồ 
kính yêu của chúng ta. Lịch 
sử biến thiên nhưng Bác 
Hồ vẫn sống mãi mãi. Tuy 
Bác đã đi xa nhưng các thế 
hệ mai sau mãi mãi tìm về 
Bác với những giá trị chân-
thiện-mỹ để tự hoàn thiện 
mình. Hôm nay, soi vào tấm 
gương sống tiết kiệm, giản 
dị của Bác, thế giới và chúng 
ta mới phát hiện ở Người 
những khía cạnh, giá trị và 
biểu hiện sáng ngời của văn 
hóa tiêu dùng. Đó thực chất 
là “tiêu dùng bền vững”n
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Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch xử lý, phòng ngừa  
ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu
ThS. hồ Kiên tRUng - Phó Cục trưởng 
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
Tổng cục Môi trường

Ngày 30/12/2010, Bộ TN&mT đã ban 
hành Chương trình triển khai Quyết 
định số 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường (ôNmT) do hóa 
chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu trên phạm 
vi cả nước (Kế hoạch). Theo đó, Bộ TN&mT 
đã thành lập Văn phòng điều phối hoạt động 
Kế hoạch và giao Tổng cục môi trường tổ chức 
thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng 
dẫn các tỉnh, TP triển khai Kế hoạch. Đồng 
thời, Bộ đã lồng ghép, đưa nội dung của Kế 
hoạch vào Luật BVmT năm 2014; Nghị định 
số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật BVmT 
năm 2014; xây dựng và trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg, 
trong đó có cơ chế hỗ trợ tài chính để xử lý các 
khu vực bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu.

Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ 
TN&mT năm 2010 đã phát hiện 1.153 khu vực 
ôNmT do hóa chất BVTV tồn lưu tại 18 tỉnh, 
TP, trong đó có 240 khu vực ôNmT nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng 
cần phải xử lý dứt điểm đến 
năm 2015. Tuy nhiên, theo kết 
quả điều tra của các tỉnh, đến 
tháng 12/2015 đã phát hiện 
thêm 326 khu vực môi trường 
bị ô nhiễm do hóa chất BVTV 
tồn lưu trên địa bàn 23 tỉnh, 
TP trên cả nước. Trong đó, 
các tỉnh có số lượng khu vực 
bị ô nhiễm nhiều nhất là Hà 
Tĩnh (113), Quảng Bình (68), 
Thanh Hóa (34), Quảng Ninh 
(26)…

Tính đến cuối năm 2015, 
đã xử lý, cải tạo và phục hồi 
môi trường được hơn 60 khu 
vực bị ô nhiễm do hóa chất 
BVTV tồn lưu. Đến nay, 32 
khu vực đã và đang được xử 
lý sử dụng nguồn kinh phí từ 
ngân sách Trung ương (nguồn 
kinh phí sự nghiệp môi 
trường). Nguồn kinh phí này 
được thực hiện theo cơ chế hỗ 
trợ quy định tại Quyết định số 
58/2008/QĐ-TTg và Quyết 
định số 38/2011/QĐ-TTg; 21 

khu vực đã được xử lý sử dụng 
nguồn kinh phí của Chương 
trình mục tiêu quốc gia khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện môi 
trường giai đoạn 2012 - 2015 
tại 7 tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương bao gồm: Bắc Giang (1 
dự án), Nam Định (1 dự án), 
Thanh Hóa (3 dự án), Nghệ 
An (8 dự án), Hà Tĩnh (3 dự 
án), Quảng Bình (3 dự án) và 
Quảng Trị (2 dự án), với tổng 
kinh phí hỗ trợ là 126,35 tỷ 
đồng; 7 khu vực với khoảng 
1.000 tấn chất thải/nguồn tồn 
lưu dạng POP được loại bỏ do 
uNDP/GEF tài trợ thông qua 
Dự án “xây dựng năng lực 
nhằm loại bỏ hóa chất BVTV 
POP tồn lưu tại Việt Nam” 
(Dự án POP Pesticides).

Một Số Kết qUả  
nổi bật 

Sau 5 năm triển khai công 
tác xử lý, phòng ngừa ôNmT 
do hóa chất BVTV tồn lưu đã 
đạt được một số kết quả nhất 
định, góp phần giải quyết 
những vấn đề cấp bách về 
BVmT đã được nêu tại Nghị 
quyết số 35/NQ-CP của Chính 
phủ; đồng thời giúp Việt Nam 
thực hiện thành công cam kết 
quốc tế khi tham gia Công ước 
Stốckhôm về các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP). 
Qua đó, tạo ra những chuyển 
biến rõ nét trong nhận thức 
của các cấp chính quyền, địa 
phương và người dân về tác 
hại của ôNmT do hóa chất 
BVTV tồn lưu gây ra. Thông 
qua việc triển khai Kế hoạch, 
cùng với sự hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế, năng lực quản lý 
của các địa phương về BVmT 
đất nói chung, cũng như quản 

 V Lấy mẫu đất ô nhiễm hóa chất BVTV tại Hòn Trơ, Nghệ An
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lý các điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn 
lưu nói riêng đã được tăng cường đáng kể; cơ 
chế chính sách dần được hoàn thiện và đồng 
bộ nhằm triển khai Kế hoạch một cách có hiệu 
quả. Đặc biệt, năng lực xử lý hóa chất BVTV tồn 
lưu đã nâng lên rõ rệt thông qua việc gia tăng 
số lượng và chất lượng các đơn vị có khả năng 
xử lý hóa chất BVTV như: công nghệ Fenton, 
công nghệ sắt TAmL, công nghệ nghiền bi, 
công nghệ giải hấp nhiệt, đốt, đồng xử lý chất 
thải trong lò nung xi măng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 
quá trình triển khai Kế hoạch cũng gặp những 
khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về cơ chế huy 
động nguồn lực và kinh phí hỗ trợ theo Quyết 
định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 
38/2011/QĐ-TTg, đối với các dự án xử lý 
ôNmT do hóa chất BVTV tồn lưu, Trung ương 
hỗ trợ 50% kinh phí xử lý, còn lại 50% là kinh 
phí của địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các địa 
phương có tồn lưu hóa chất BVTV là các tỉnh 
khó khăn, không cân đối được ngân sách, nên 
còn chậm trễ trong việc cấp kinh phí đối ứng. 

mặt khác, hầu hết các dự án tại địa phương 
đều tập trung xử lý ôNmT do hóa chất BVTV 
tồn lưu mà vẫn chưa chú trọng đến việc ngăn 
chặn, phòng ngừa phát sinh ô nhiễm hóa chất 
BVTV có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và các loại hóa chất xuất nhập 
khẩu. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong xử 
lý hóa chất BVTV nhập lậu bị thu giữ chậm 
và chưa hiệu quả, dẫn đến hóa chất BVTV bắt 
giữ bị tồn lưu trong kho lâu ngày, gây ôNmT. 
Các khu vực chôn lấp hóa chất BVTV tồn lưu 
đã thay đổi mục đích sử dụng đất (xây dựng 

các công trình trường học, 
nhà dân, khu vui chơi...) dẫn 
đến khó khăn cho công tác 
khoanh vùng ô nhiễm, đánh 
giá mức độ ảnh hưởng; giải 
phóng mặt bằng và triển khai 
phương án xử lý, khắc phục ô 
nhiễm. Các công nghệ đang 
được áp dụng chưa xử lý 
triệt để ô nhiễm, còn có hiện 
tượng gây ô nhiễm thứ cấp. 
Nhận thức của người dân về 
tác hại của hóa chất BVTV 
chưa đầy đủ dẫn đến tình 
trạng sử dụng hóa chất BVTV 
tràn lan và bao bì hóa chất 
BVTV sau khi sử dụng chưa 
được thu gom triệt để gây ảnh 
hưởng xấu đến môi trường. 
Vai trò của cộng đồng trong 
việc tham gia BVmT chưa 
được phát huy mạnh mẽ.

đề xUất, Kiến nghị
Nhằm khắc phục những 

khó khăn, vướng mắc, đặc 
biệt để hoàn thành Kế hoạch 
giai đoạn 2016 - 2020, Bộ 
TN&mT xin đề xuất, kiến 
nghị một số nội dung: Chính 
phủ ban hành “Danh mục 
các nhiệm vụ ưu tiên để thực 
hiện Kế hoạch xử lý và phòng 
ngừa ôNmT do hóa chất 
BVTV tồn lưu trên phạm 

vi cả nước” giai đoạn 2016 - 
2020; Định kỳ phê duyệt danh 
mục cập nhật, bổ sung các 
khu vực ôNmT tại Phụ lục i 
và Phụ lục ii của Quyết định 
số 1946/QĐ-TTg; Bổ sung 
nội dung quản lý, xử lý theo 
nhóm các khu vực ôNmT do 
hóa chất BVTV tồn lưu gần 
nhau để giảm chi phí xử lý, 
giám sát; Bổ sung, làm rõ nội 
dung phòng ngừa, ngăn chặn 
ôNmT từ các loại hóa chất 
BVTV có nguồn gốc từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
nhập lậu và giao trách nhiệm 
cụ thể cho các cơ quan trong 
việc phối hợp xử lý các loại 
hóa chất BVTV bị thu giữ.

Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Bộ TN&mT 
xây dựng, trình Chính phủ 
trong năm 2016 ban hành cơ 
chế chính sách hỗ trợ từ ngân 
sách Trung ương theo hướng 
hỗ trợ 100% kinh phí xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường 
do hóa chất BVTV tồn lưu tại 
các tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương chưa cân đối được ngân 
sách.

Các tỉnh có nhiều khu vực 
bị ô nhiễm do hóa chất BVTV 
tồn lưu như Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị cần khẩn 
trương xây dựng kế hoạch 
quản lý tổng thể, trước mắt 
lựa chọn và xây dựng khu lưu 
chứa tập trung, bốc xúc hóa 
chất BVTV tồn lưu tại các 
vùng ô nhiễm nghiêm trọng 
và đặc biệt nghiêm trọng vào 
khu lưu chứa tập trung, chờ 
xử lý; Cô lập, ngăn chặn phát 
tán ô nhiễm tại các khu vực 
ô nhiễm có rủi ro cao; xây 
dựng các dự án xử lý, cải tạo 
và phục hồi môi trường theo 
từng cụm khu vực bị ô nhiễm 
để giảm thiểu chi phí xử lý, 
giám sátn

 V Thu gom hóa chất BVTV đưa đi tiêu hủy tại kho Lộc Hà (Nam Định)
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Chương trình hành động quốc gia 
về sản xuất và tiêu dùng bền vững
Lê Minh Ánh
Tổng cục Môi trường

Việt Nam đang trong quá trình đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và đô thị hóa. Sản xuất công nghiệp 

- trụ cột chính của nền kinh tế đã, đang và sẽ 
tiếp tục tăng trưởng. Cùng với đà phát triển 
của sản xuất công nghiệp là sự tập trung, mở 
rộng và hình thành mới các khu đô thị. Phát 
triển sản xuất công nghiệp và phát triển đô 
thị là hai quá trình song song, có quan hệ gắn 
bó hữu cơ với nhau mang tính chất quy luật 
trong phát triển. Cả hai quá trình này đồng 
nghĩa với sự gia tăng tiêu dùng: tiêu dùng sản 
xuất và tiêu dùng cá nhân. Hiện nay, gia tăng 
tiêu dùng đang làm gia tăng mức độ ô nhiễm 
môi trường. Các báo cáo hiện trạng môi 
trường Việt Nam đều đã cảnh báo sự gia tăng 
ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở các đô thị 
mới, nguyên nhân chủ yếu là sự phát triển sản 
xuất, sự phát triển tiêu dùng trong sản xuất và 
trong sinh hoạt ở các đô thị kèm theo sự gia 
tăng của các loại chất thải (rắn, lỏng, khí…).

Tiêu dùng và sản xuất không bền vững có 
xu hướng trở thành một cản trở lớn trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 
Hội nhập kinh tế quốc tế có những hàng rào 
kỹ thuật mà các quốc gia khi hội nhập quốc tế 
cần phải tuân thủ. Trước những yêu cầu cấp 
thiết của việc tiêu dùng không bền vững đòi 
hỏi công tác quản lý phải đưa ra một chương 
trình hành động cụ thể. Ngày 11/1/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 (Chương trình).

1. nội DUng CủA Chương tRình
Chương trình được xây dựng trên quan 

điểm đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu 
quả; góp phần BVmT, xóa đói giảm nghèo 
và tái cơ cấu nền kinh tế. Các hoạt động sản 
xuất và tiêu dùng bền vững được triển khai 
một cách đồng bộ, tập trung vào các hành 
động có tính đột phá, đồng thời lồng ghép 
vào nội dung của các chương trình hiện có; 
Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững 

theo hướng tiếp cận vòng đời 
sản phẩm, đẩy mạnh liên kết 
trong các khâu của vòng đời 
sản phẩm; ứng dụng, đổi mới 
công nghệ, cải tiến thiết bị, 
quy trình quản lý nhằm sử 
dụng có hiệu quả tài nguyên, 
giảm thiểu phát sinh chất thải 
và ô nhiễm môi trường; thay 
đổi hành vi người tiêu dùng 
trong quá trình mua sắm, sử 
dụng và thải bỏ sản phẩm; 
Thực hiện sản xuất và tiêu 
dùng bền vững trên cơ sở huy 
động sự tham gia, đóng góp 
của mọi thành phần trong xã 
hội, trong đó doanh nghiệp 
và người tiêu dùng đóng vai 
trò trung tâm.

mục tiêu tổng quát của 
Chương trình là từng bước 
thay đổi mô hình sản xuất và 
tiêu dùng theo hướng nâng 
cao hiệu quả sử dụng các 
nguồn tài nguyên và năng 
lượng; tăng cường sử dụng 
các nguyên vật liệu, năng 
lượng tái tạo, sản phẩm thân 

thiện môi trường; giảm thiểu, 
tái sử dụng và tái chế chất 
thải; duy trì tính bền vững 
của hệ sinh thái tại tất cả 
các khâu trong vòng đời sản 
phẩm từ khai thác, cung ứng 
nguyên liệu đến sản xuất chế 
biến, phân phối, tiêu dùng và 
thải bỏ sản phẩm.

Theo đó, giai đoạn 2016 
- 2020, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách thực hiện sản xuất 
và tiêu dùng bền vững. Phấn 
đấu tỷ lệ doanh nghiệp trong 
các ngành sử dụng nhiều 
năng lượng, có nguy cơ ô 
nhiễm môi trường cao, xây 
dựng và thực hiện lộ trình 
áp dụng đổi mới công nghệ 
theo hướng công nghệ sạch 
đạt 60% đến 70%; tỷ lệ các 
cơ sở sản xuất công nghiệp 
áp dụng các giải pháp về sản 
xuất sạch hơn, tiết kiệm năng 
lượng đạt 50%. Đồng thời 
giảm thiểu việc phát sinh chất 
thải trong hoạt động phân 
phối. Phấn đấu khoảng 50% 

 V Xanh hóa hệ thống phân phối và phát triển chuỗi cung ứng 
các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình hành động
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các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối 
có nhận thức, được hướng dẫn thực hiện và 
áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, 
tiết kiệm năng lượng; giảm đến khoảng 65% 
tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các siêu 
thị, trung tâm thương mại và đến khoảng 50% 
tại các chợ dân sinh. Bên cạnh đó, người tiêu 
dùng và cộng đồng được cung cấp thông tin 
đầy đủ về các sản phẩm thân thiện với môi 
trường, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng 
bền vững.

Giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ 
các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng 
bền vững; các mô hình, thực hành về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững được phổ biến và áp 
dụng rộng rãi tại cộng đồng và các doanh 
nghiệp. Cơ bản chuyển đổi được mô hình 
sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền 
vững.

2. Một Số nhiệM Vụ Chủ yếU
Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và 

chính sách thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền 
vững: Lồng ghép các nội dung về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững vào trong các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc gia, ngành 
và địa phương, các chương trình phát triển 
bền vững, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
BVmT và xóa đói giảm nghèo; xây dựng và 
hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư 
phát triển sản xuất, kinh doanh và phân phối 
các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường; 
Hoàn thiện chính sách thúc đẩy hoạt động 
mua sắm công xanh; ban hành danh mục các 
sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường ưu 
tiên trong mua sắm công; xây dựng chính sách 
thương mại quốc tế, chính sách thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu đối với sản phẩm và dịch vụ 
thân thiện môi trường phù hợp với lộ trình hội 
nhập quốc tế, các hiệp định thương mại song 
phương và đa phương; xây dựng và hoàn thiện 
khung chính sách thúc đẩy các hoạt động tuần 
hoàn, tái chế, tái sử dụng chất thải.

 Thúc đẩy sản xuất và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng bền vững: Khai thác, sử dụng 
bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
đẩy mạnh việc thay thế sử dụng các nguồn 
tài nguyên có thể cạn kiệt bằng các nguồn tài 
nguyên, năng lượng mới, có thể tái tạo; Tiếp 
tục thực hiện sản xuất sạch hơn, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu, ứng 
dụng các công nghệ sạch, công nghệ thân thiện 
môi trường; đổi mới công nghệ và loại bỏ theo 

lộ trình các công nghệ lạc hậu, 
tiêu hao nhiều nguyên nhiên 
liệu, gây ô nhiễm môi trường; 
phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu triển khai các 
hoạt động sản xuất bền vững; 
áp dụng phương thức tiếp 
cận vòng đời sản phẩm trong 
triển khai các hoạt động đổi 
mới sinh thái tại các doanh 
nghiệp, khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên, 
phòng ngừa và giảm thiểu 
chất thải; Phát triển sản xuất 
các sản phẩm, dịch vụ thân 
thiện môi trường; tiếp tục đẩy 
mạnh việc phát triển ngành 
công nghiệp môi trường.

Xanh hóa hệ thống phân 
phối và phát triển chuỗi cung 
ứng các sản phẩm, dịch vụ 
thân thiện môi trường: áp 
dụng sản xuất sạch hơn, sử 
dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong hoạt động 
phân phối các sản phẩm, dịch 
vụ; giảm sử dụng các bao bì 
khó phân hủy tại các siêu 
thị, trung tâm thương mại, 
chợ dân sinh; đẩy mạnh việc 
thay thế sử dụng các bao bì 
khó phân hủy bằng các loại 
bao bì thân thiện môi trường; 
Nghiên cứu, hỗ trợ triển khai 
thí điểm, tổ chức phổ biến, 
nhân rộng một số mô hình 
phân phối các sản phẩm 
và dịch vụ thân thiện môi 
trường; xây dựng hệ thống 
tiêu chuẩn và thực hiện cấp 
chứng nhận mô hình phân 
phối xanh, thân thiện môi 
trường; Thúc đẩy liên kết 
bền vững giữa nhà cung cấp 
nguyên liệu - nhà sản xuất - 
nhà phân phối - người tiêu 
dùng trong việc sản xuất, 
phân phối và sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường; Tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về sản xuất 
và tiêu dùng bền vững cho 

các đối tượng tham gia vào 
hệ thống phân phối và chuỗi 
cung ứng các sản phẩm.

Nâng cao khả năng tiếp 
cận thị trường và thúc đẩy xuất 
khẩu các sản phẩm xuất khẩu 
trọng điểm của Việt Nam theo 
hướng bền vững: Đánh giá 
tiềm năng thị trường và khả 
năng cung ứng các sản phẩm 
thân thiện môi trường của 
các doanh nghiệp xuất khẩu 
của Việt Nam; nghiên cứu các 
cơ hội xuất khẩu, tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu đối 
với các sản phẩm xuất khẩu 
trọng điểm của Việt Nam 
khi được dán nhãn xanh Việt 
Nam, nhãn tiết kiệm năng 
lượng và nhãn sinh thái khác; 
Hỗ trợ xúc tiến thương mại, 
tiếp cận thị trường đối với 
các sản phẩm được dán nhãn 
xanh Việt Nam, nhãn tiết 
kiệm năng lượng và các nhãn 
sinh thái khác; Tăng cường 
năng lực cạnh tranh của các 
sản phẩm xuất khẩu trọng 
điểm; nâng cao khả năng tiếp 
cận thị trường và khả năng 
đáp ứng các quy định về môi 
trường, phát triển bền vững 
của các sản phẩm xuất khẩu 
trọng điểm của Việt Nam; 
Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật 
đối với doanh nghiệp trong 
việc xây dựng áp dụng và 
chứng nhận các hệ thống tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của 
nhà nhập khẩu về môi trường 
và phát triển bền vững; xây 
dựng mô hình doanh nghiệp 
xuất khẩu bền vững;

Thay đổi hành vi tiêu 
dùng, thực hiện lối sống bền 
vững: Tuyên truyền, vận 
động xây dựng lối sống thân 
thiện môi trường, tiêu dùng 
bền vững, hình thành ý thức 
BVmT, tiến tới xây dựng 
xã hội ít chất thải, các bon 
thấp, hài hòa, thân thiện môi 
trường; Tổ chức các kênh 
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thông tin và thực hiện quảng 
bá sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
với môi trường tới người tiêu 
dùng; tăng cường đào tạo và 
phổ biến các kiến thức, chính 
sách, pháp luật về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững cho cán bộ, 
doanh nghiệp và người lao động 
để nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực cho thực hiện các hoạt 
động thực hành về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững; Nâng cao 
vai trò hỗ trợ của các tổ chức xã 
hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong việc tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và kiến thức về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững cho người tiêu 
dùng; Tiếp tục thực hiện hoạt 
động dán nhãn xanh Việt Nam, 
nhãn tiết kiệm năng lượng và 
các loại nhãn sinh thái khác; 
đẩy mạnh hoạt động đánh giá, 
chứng nhận sản phẩm, dịch vụ 
thân thiện môi trường; Thực 
hiện hoạt động mua sắm xanh, 
ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động 
về mua sắm công xanh; nghiên 
cứu triển khai áp dụng thí điểm 
và nhân rộng mô hình mua sắm 
công xanh; Phát triển và phổ 
biến các mô hình thực hành lối 
sống bền vững.

Thực hiện giảm thiểu, tái chế, 
tái sử dụng chất thải: Tổ chức các 
hoạt động truyền thông, nâng 
cao nhận thức về tái chế, tái sử 
dụng chất thải cho cộng đồng và 
doanh nghiệp; Thực hiện quản 
lý tổng hợp chất thải rắn theo 
cơ chế thị trường, thu phí theo 
khối lượng chất thải rắn phát 
sinh; Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật 
thực hiện các hoạt động giảm 
thiểu, tái chế, tái sử dụng chất 
thải rắn trong sinh hoạt, sản xuất 
và thương mại, dịch vụ; tăng 
cường kiểm soát việc nhập khẩu 
phế liệu; Thực hiện thí điểm và 
nhân rộng các mô hình thực 
hiện giảm thiểu, tái chế, tái sử 
dụng chất thải trong cộng đồng, 
doanh nghiệpn

ASOEN VIỆT NAM: 

Hành trình nỗ lực vì Cộng đồng 
asean phát triển bền vững

ngUyễn thị thAnh tRâM
 Phó Chánh Văn phòng ASOEN Việt Nam
Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, quan hệ hợp tác 
ASEAN được nâng lên một tầm cao mới với sự hình thành 
Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015. Đối với Việt Nam 
2015 đánh dấu chặng đường 20 năm gia nhập ASEAN. 
Hòa cùng với những hoạt động chung của khu vực trên ba 
trụ cột an ninh - chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, Việt 
Nam đã có những đóng góp quan trọng trong đẩy mạnh 
các hoạt động hợp tác về môi trường.

đẩy Mạnh CÁC hoạt 
động hợp tÁC tRong 
KhU VựC ASEAn 

Nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả quan hệ hợp tác ASEAN 
của Việt Nam, ngày 31/1/2009, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quyết định số 142/QĐ-TTg 
về việc ban hành Quy chế làm 
việc và phối hợp giữa các cơ quan 
tham gia hợp tác ASEAN của Việt 
Nam. Thực hiện Quyết định này, 
Bộ trưởng Bộ TN&mT đã ban 

hành Quyết định số 727/QĐ-
BTNmT ngày 19/4/2010 về việc 
thành lập Văn phòng Tổ chức các 
Quan chức cao cấp ASEAN về môi 
trường của Việt Nam (Văn phòng 
ASOEN Việt Nam), đồng thời ban 
hành Quy chế hoạt động của Văn 
phòng. 

Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng 
Văn hóa - xã hội ASEAN giai 
đoạn 2009 - 2015 kết thúc cũng là 
thời điểm hình thành Cộng đồng 
ASEAN, đưa quan hệ hợp tác 

 V Hội nghị cấp cao lần thứ 4 về TP môi trường bền vững tại  
Hà Nội ngày 21 - 22/3/2013
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ASEAN lên một tầm cao mới. Để chuẩn bị 
cho một giai đoạn mới trong tiến trình hội 
nhập ASEAN, các nước thành viên ASEAN 
đều nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động hợp 
tác trong các lĩnh vực chuyên ngành. Trong 
xu thế đó, Đề án tăng cường năng lực cho 
ASOEN Việt Nam đã được xây dựng vào 
ngày 15/12/2014, Bộ trưởng Bộ TN&mT 
đã ký quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức 
ASOEN Việt Nam.

Để đẩy mạnh các hoạt động thường 
niên về môi trường theo kế hoạch chung 
của khu vực, Tổng cục môi trường đã hoàn 
thiện Dự thảo Chương trình Hành động 
Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN về môi 
trường giai đoạn 2014 - 2015. Đây là cơ sở 
pháp lý để đề xuất và xây dựng kế hoạch 
thực hiện các hoạt động của Việt Nam tham 
gia hợp tác ASEAN về môi trường. Chương 
trình Hành động đã được Bộ trưởng Bộ 
TN&mT ký ban hành vào ngày 31/7/2014. 

Nhằm kiện toàn mạng lưới, thống nhất 
đầu mối tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác 
ASEAN về môi trường của Việt Nam, ngày 
6/7/2015, Bộ trưởng Bộ TN&mT đã ký ban 
hành Quyết định số 1806/QĐ-BTNmT 
về việc kiện toàn Văn phòng ASOEN Việt 
Nam.

 Một Số hoạt động nổi bật 
CủA Văn phòng ASoEn Việt 
nAM

Trong giai đoạn năm 2010 - 2015, 
Văn phòng ASOEN Việt Nam đã phối 
hợp với các tỉnh, thành phố (TP) và khu 
vực ASEAN thực hiện các dự án, chương 
trình trong khuôn khổ ASEAN và đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu là 
Dự án Phục hồi và sử dụng bền vững đất 
than bùn khu vực Đông Nam á (Dự án 
Peatland); Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho các 
TP vừa và nhỏ trong khu vực ASEAN do 
GiZ tài trợ; Chương trình TP kiểu mẫu 
ASEAN về môi trường do Nhật Bản tài 
trợ; các chương trình giải thưởng TP bền 
vững môi trường ASEAN và Chương trình 
Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN; 
các dự án về đa dạng sinh học trong khuôn 
khổ hợp tác ASEAN và ASEAN+3 đã được 
triển khai và thực hiện thành công. 

Bên cạnh các hội nghị thường niên 
trong giai đoạn 2010 - 2015, Văn phòng 
ASOEN cũng phối hợp với các đơn vị 

liên quan trong và ngoài Bộ 
TN&mT, Ban Thư ký ASEAN 
thành lập các đoàn công tác 
tham dự các hội thảo, tập huấn 
về tăng trưởng xanh, kinh tế 
xanh, diễn đàn thanh niên, 
các hội nghị quốc tế thanh 
thiếu niên về BVmT. Đặc biệt, 
Văn phòng ASOEN Việt Nam 
đã chủ trì tổ chức thành công 
nhiều hội nghị, hội thảo trong 
khuôn khổ hợp tác ASEAN 
về môi trường và biến đổi khí 
hậu (BĐKH), trong đó, điểm 
nhấn quan trọng là Hội nghị 
quan chức cao cấp ASEAN 
về môi trường lần thứ 21 
(ASOEN 21) năm 2010; Hội 
nghị Bộ trưởng môi trường 
ASEAN lần thứ 13 và chuỗi 
các hội nghị liên quan năm 
2015 (AmmE 13). Tại các 
hội nghị này, Việt Nam đã có 
nhiều sáng kiến, đề xuất được 
các nước thành viên ASEAN 
và cộng đồng quốc tế đánh giá 
cao. 

Để thực hiện Kế hoạch 
Tổng thể Cộng đồng Văn 
hóa - xã hội ASEAN, Văn 
phòng ASOEN Việt Nam đã 
phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan triển khai, rà soát 
việc thực hiện các tuyên bố, 
thỏa thuận, sáng kiến của 
ASEAN, ASEAN+3 trong lĩnh 
vực môi trường; lồng ghép 
các thỏa thuận, sáng kiến vào 
các chương trình và kế hoạch 
hành động quốc gia. Đồng 
thời, tham gia và đóng góp ý 
kiến trong quá trình xây dựng 
Văn kiện Tầm nhìn ASEAN 
sau năm 2015 và Kế hoạch 
Tổng thể Cộng đồng Văn hóa 
- xã hội sau năm 2015.

Có thể nói, với sự quan 
tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh 
đạo Bộ TN&mT, Tổng cục 
môi trường, Văn phòng 
ASOEN Việt Nam đã đáp ứng 
được vai trò đầu mối hợp tác 
ASEAN về môi trường. Việc 

thành lập và bố trí Văn phòng 
ASOEN tại Vụ Hợp tác quốc 
tế và Khoa học, Công nghệ 
của Tổng cục môi trường 
là một bước ngoặt lớn tăng 
cường năng lực và làm cho 
hoạt dộng đối ứng ASOEN trở 
nên chuyên nghiệp hơn. mặt 
khác, giúp hoạt động của Văn 
phòng gắn kết chặt chẽ với 
các hoạt động hợp tác quốc 
tế chung của Tổng cục môi 
trường, đồng thời hỗ trợ phát 
huy nguồn lực khoa học và 
công nghệ.  

Tuy nhiên, trong quá 
trình triển khai các hoạt 
động, Văn phòng ASOEN 
Việt Nam cũng gặp những 
khó khăn nhất định. Nhu 
cầu hợp tác ASEAN (trong 
và ngoài khu vực) ngày càng 
gia tăng, trong khi đó, yêu 
cầu cập nhật, lưu trữ, tra cứu 
và tổng hợp thông tin tham 
mưu, điều phối hoạt động 
hợp tác giữa các Nhóm công 
tác với nhau và với các Bộ, 
ngành, tổ chức, cá nhân liên 
quan ngày càng nhiều, phức 
tạp; kinh phí hoạt động được 
cấp hạn chế, chưa đáp ứng 
những hoạt động cần thiết. 
Ngoài ra, nhận thức về công 
tác hội nhập ASEAN của các 
cán bộ công chức trong Bộ 
và cộng đồng vẫn chưa đầy 
đủ. Đây là một trong những 
thách thức lớn, gây khó khăn 
cho các hoạt động của cán bộ 
làm công tác ASEAN.

Để đáp ứng yêu cầu hoạt 
động hợp tác trong giai đoạn 
hội nhập toàn diện của khối 
ASEAN, việc xây dựng, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ Văn 
phòng ASOEN Việt Nam, 
cùng sự quan tâm, chỉ đạo 
kịp thời của các cấp lãnh đạo 
là những yếu tố quyết định sự 
thành công cho quan hệ hợp 
tác ASEAN về môi trường 
thời gian tớin
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Một số vấn đề trong đánh giá tác động môi trường 
đối với dự án chăn nuôi bò dưới tán rừng
tS. hoàng hải, Cn. bùi năng KhA 
Tổng cục Môi trường

Hiện nay, tại các tỉnh Tây Nguyên, các 
doanh nghiệp lớn như Tập đoàn 
Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh Pleiku), 

Công ty TH True milk (tỉnh Nghệ An) đang có 
kế hoạch đầu tư chăn nuôi bò dưới tán rừng 
tại những khu rừng tự nhiên nghèo. Điều này 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với định 
hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi 
trường. Để các dự án chăn nuôi bò dưới tán 
rừng đem lại hiệu quả bền vững cần đặc biệt 
lưu ý công tác đánh giá tác động môi trường 
(ĐTm) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 
những tác động tiêu cực của dự án.

Trong thời gian qua,Tập đoàn Hoàng Anh 
Gia Lai đã đầu tư một số dự án ở tỉnh Đắc 
Lắc như: Chăn nuôi bò sữa tại tiểu khu 146 
(xã ia Jlơi, huyện Ea Súp), với diện tích 850,7 
ha, trong đó có 650 ha trồng cỏ, tổng đàn bò 
khoảng 20.000 con; Dự án đầu tư khu liên hợp 
Nông - Công nghiệp xanh Phước Thành - Tây 
Nguyên tại tiểu khu 23 và 40 (xã Ea Sol, huyện 
Ea H’leo), diện tích 730 ha với quy mô khoảng 
10.000 con; Dự án chăn nuôi bò thịt tại tiểu 
khu 167 (xã ia Jlơi, huyện Ea Súp), với diện 
tích 876,45 ha, trong đó diện tích xin chuyển 
đổi sang trồng cỏ là 694 ha và xây dựng chuồng 
trại, các công trình phụ trợ là 82,45 ha, quy mô 
đàn bò thời điểm cao nhất là 31.677 con… Bên 
cạnh đó, Công ty TH True milk cũng dự kiến 

đầu tư nuôi 20.000 bò sữa trên 
diện tích 2.000 ha tại Lâm 
Đồng, với giống bò nhập từ 
ôxtrâylia hoặc Thái Lan.

đÁnh giÁ tÁC động 
Môi tRường đối 
Với CÁC Dự Án Chăn 
nUôi đại giA SúC

Theo mục 2 Phụ lục ii 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 
ngày 14/2/2015 quy định các 
dự án phải thực hiện ĐTm 
gồm: Dự án có sử dụng từ 5 
ha trở lên với rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng, từ 10 ha trở 
lên với rừng tự nhiên hoặc từ 
50 ha trở lên với các loại rừng 
khác; Dự án xây dựng cơ sở 
chăn nuôi gia súc có quy mô 
chuồng trại từ 1.000 m2 trở 
lên. 

Nếu dự án sử dụng đất 
rừng phòng hộ hoặc rừng 
đặc dụng từ 20 ha, đất rừng 
tự nhiên từ 100 ha trở lên; dự 
án thuộc 2 tỉnh trở lên hoặc 
thuộc thẩm quyền quyết định 
chủ trương đầu tư của Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ sẽ thuộc thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt 
của Bộ TN&mT.

Đối với báo cáo ĐTm 
của dự án chăn nuôi đại gia 
súc dưới tán rừng: Cần lưu ý 
mô tả rõ diện tích rừng giữ lại 
để chăn nuôi dưới tán rừng; 
hiện trạng rừng. mô tả rõ các 
công trình trong đó lưu ý đến 
chuồng trại, khu vực ủ phân, 
xử lý nước thải, diện tích trồng 
cỏ, nhà máy chế biến sữa (nếu 
có).

mặt khác, việc chăn nuôi 
dưới tán rừng mặc dù chưa 
trực tiếp làm mất rừng nhưng 
việc tái sinh rừng khó hơn 

nhiều, vì vậy, sau một thời gian 
triển khai dự án sẽ mất diện 
tích rừng phục vụ chăn thả gia 
súc. Chăn nuôi quy mô lớn, 
ứng dụng công nghệ cao cần 
bố trí chuồng trại xa khu dân 
cư để hạn chế tác động tiêu 
cực của mùi hôi và lây lan dịch 
bệnh. Ngoài ra, lượng nước 
phục vụ chăn nuôi và trồng 
cỏ là tương đối lớn, vì vậy cần 
lưu ý đến số lượng, chất lượng 
nước ngầm cấp cho dự án.

Để giảm đầu tư lớn cho 
việc xử lý nước thải chăn 
nuôi đạt tiêu chuẩn xả ra môi 
trường, cần lưu ý giải pháp tận 
dụng nước thải để tưới. Đặc 
biệt, với lượng sữa không đảm 
bảo chất lượng hoặc không 
bán được cần có biện pháp 
xử lý phù hợp nhằm hạn chế 
nguy cơ gây ô nhiễm lớn.

ước tính, mỗi con bò 
trưởng thành thải ra khoảng 
40 kg phân tươi/ngày (tương 
đương khoảng 6 kg phân khô). 
Lượng phân bò phần lớn đem 
lại hiệu quả kinh tế do việc 
bán phân bò nhưng nếu không 
có biện pháp xử lý, quản lý 
phù hợp thì đây cũng chính 
là nguồn gây ô nhiễm môi 
trường. Đồng thời, cần lưu ý 
tác động do việc sử dụng giống 
cỏ nhập ngoại, nếu không được 
xem xét, cân nhắc kỹ có thể là 
sinh vật ngoại lai xâm hại…

Có thể nói, các dự án chăn 
nuôi bò dưới tán rừng mang 
lại hiệu quả cao về kinh tế, phù 
hợp với định hướng phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao 
trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế. Tuy nhiên, các dự án này 
cũng tiềm ẩn một số tác động 
bất lợi cần có biện pháp thích 
hợp để giảm thiểun

 V Để các dự án chăn nuôi bò dưới tán rừng 
đem lại hiệu quả bền vững cần đặc biệt lưu ý 
công tác ĐTM
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Những giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại Khu bảo tồn  
đất ngập nước Láng Sen và Vườn quốc gia U Minh Thượng 
tRần ngọC Cường - ngUyễn tự nAM
Tổng cục Môi trường

Việt Nam có hệ sinh thái đất ngập nước 
(ĐNN) đa dạng, phân bố chủ yếu ở 
châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long, 

dọc bờ biển dài trên 3.260 km và một số ở các 
quần đảo có hệ sinh thái đa dạng. Trong năm 
2015, Ban Thư ký Công ước về các vùng ĐNN 
có tầm quan trọng quốc tế (ramsar) đã công 
nhận Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen, VQG u 
minh Thượng là khu ramsar thứ bảy và thứ 
tám của Việt Nam. Như vậy, hiện Việt Nam 
có 8 khu ramsar là VQG xuân Thủy, Khu hệ 
ĐNN Bầu Sấu thuộc Vườn quốc gia (VQG) 
Cát Tiên, VQG Ba Bể, VQG Tràm Chim, 
VQG mũi Cà mau, VQG Côn Đảo, Khu bảo 
tồn ĐNN Láng Sen và VQG u minh Thượng.

Vqg U Minh Thượng - hình mẫu tiêu 
biểu của hệ sinh thái rừng tràm trên đất 
than bùn 

VQG u minh Thượng là một trong hai 
khu vực quan trọng nhất của rừng đầm lầy 
than bùn còn lại ở Việt Nam (khu vực khác là 
u minh Hạ) và được công nhận là một trong 
ba khu vực ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn 
ĐNN ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở Việt 
Nam, trong hệ sinh thái rừng tràm ngập phèn 
chỉ còn duy nhất hệ thực vật rừng của VQG 
u minh Thượng có những đặc điểm của rừng 
nguyên sinh với các ưu hợp của rừng hỗn 
giao và rừng tràm trên đất than bùn với diện 
tích trên 3.000 ha. 

Hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn 
trở thành một hệ sinh thái có tầm quan trọng 
đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của nhiều 
loài động vật hoang dã, với sự hiện diện của 
32 loài thú, 187 loài chim, 34 loài bò sát và 
lưỡng cư, 37 loài cá, 203 loài côn trùng và 
nhiều loài thủy sinh vật phân bố ở các độ sâu 
khác nhau trong hệ sinh thái. rừng đầm lầy 
than bùn u minh Thượng đóng một vai trò 
quan trọng trong việc ngăn ngừa axit hóa của 
lớp đất mặt, lưu trữ nước ngọt và là nơi sinh 
sản của các loài cá nước ngọt.

Hệ sinh thái rừng tràm, trảng cỏ ngập nước 
ở VQG u minh Thượng là nơi trú ngụ của 

một trong những khu hệ chim 
phong phú nhất của vùng 
châu thổ sông Cửu Long. 
VQG u minh Thượng có 
thành phần loài chim phong 
phú nhất và là sân chim sinh 
sản lớn nhất cho các loài chim 
nước trong khu vực. VQG u 
minh Thượng là một trong ba 
địa điểm trên thế giới được 
biết đến có sự hiện diện của 
quần thể rái cá lông mũi.

Khu bảo tồn đnn Láng 
Sen - hệ sinh thái điển hình 
của vùng đnn đồng Tháp 
Mười

Khu bảo tồn ĐNN Láng 
Sen nằm trong khu vực trung 
tâm và được xem như một bồn 
trũng nội địa của vùng Đồng 
Tháp mười trong hạ lưu châu 
thổ sông mê Công. mặc dù nằm 
trên khu vực vùng trũng của 
Đồng Tháp mười, nhưng Láng 
Sen cũng tọa lạc gần với triền 
đất phù sa cổ chạy dọc theo biên 
giới Việt Nam - Campuchia. Do 
nằm trong khu vực vùng trũng, 
khu vực này chịu ảnh hưởng 
trực tiếp chế độ thủy văn của 
sông Cửu Long và chịu ngập lũ 
hàng năm. 

 V Các loài chim ở Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen (Ảnh WWF)

 V Sinh cảnh mở - thực vật, thủy sinh tại VQG U Minh Thượng 
(Ảnh WWF)
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Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen rất 
đa dạng về sinh cảnh, trong đó sinh 
cảnh rừng tràm chiếm tỷ lệ lớn nhất, 
tiếp đó là hệ sinh thái đồng cỏ ngập 
nước theo mùa với bốn kiểu quần 
xã, ngoài ra là các sinh cảnh lung, 
trấp ưu thế bởi sen, súng hoặc bèo 
cái... Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen là 
nơi cung cấp sinh cảnh quan trọng 
cho các loài chim nước, được xác 
định là một vùng chim quan trọng 
và cũng là nơi cư trú của nhiều loài 
cá đang được quan tâm bảo tồn, có 
giá trị kinh tế cao.

Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen là 
một trong hai vùng sinh cảnh đặc 
trưng còn sót lại của vùng ĐNN 
Đồng Tháp mười. Thực vật trong 
khu vực Láng Sen khá phong phú với 
156 loài thực vật thuộc 60 họ. Láng 
Sen là khu vực duy nhất còn có đại 
diện của kiểu sinh cảnh rừng tràm 
bán tự nhiên dọc các kênh rạch tự 
nhiên có giá trị đặc biệt về đa dạng 
sinh học. Ngoài rừng tràm, Láng 
Sen còn rất phong phú với các quần 
xã thực vật nổi ưu thế bởi sen, súng 
và bèo cái, rừng cây tạp ven sông và 
các đồng cỏ ngập nước theo mùa.

Láng Sen là một trong 8 vùng 
chim quan trọng ở ĐNN ngọt của 
Việt Nam. Trong số 122 loài chim đã 
được ghi nhận, ngoài các loài bị đe 
dọa toàn cầu, nơi đây còn có nhiều 
loài chim bị đe dọa ở cấp gần bị đe 
dọa như giang sen và điềng điễng. 
Trong 6 loài của khu hệ thú có một 
loài gần bị đe dọa là rái cá thường. 
Trong 17 loài bò sát đã được ghi 
nhận, ngoài 3 loài bị đe dọa toàn cầu 
có loài trăn đất là loài gần bị đe dọa. 

Việt Nam được công nhận 8 khu 
ramsar là niềm vinh dự, tự hào và 
cũng là trách nhiệm của cả nước 
trong việc giữ gìn vùng ĐNN để thực 
hiện sứ mạng của Công ước ramsar: 
“Bảo tồn và sử dụng một cách khôn 
khéo các vùng ĐNN thông qua hành 
động của địa phương, của khu vực, 
của quốc gia và hợp tác quốc tế 
nhằm góp phần đạt được mục tiêu 
phát triển bền vững trên toàn thế 
giới”n

Thanh Hóa nỗ lực thực hiện  
công tác bảo vệ môi trường
Lê Văn bình 
Sở TN&MT Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh ven 
biển Bắc Trung bộ, 
trong những năm 

qua, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế bình quân hàng năm của 
tỉnh (giai đoạn 2011 - 2015) 
đạt 11,4%. Năm 2015, GDP 
đạt 34.989 tỷ đồng, gấp 1,7 
lần năm 2010, xếp thứ 8 
cả nước; GDP đầu người 
ước đạt 1.530 uSD, gấp 1,9 
lần, tăng nhanh hơn so với 
mức tăng trung bình của 
cả nước. Các ngành kinh 
tế phát triển toàn diện, quy 
mô và hiệu quả được nâng 
lên. Đây là một kết quả đáng 
khích lệ, nhưng cũng đặt ra 
nhiều thách thức cho công 
tác BVmT nói riêng và mục 
tiêu phát triển bền vững của 
Thanh Hóa nói chung. 

Với sự quan tâm, chỉ đạo 
của Đảng bộ, chính quyền, 
sự cố gắng nỗ lực của các 
cấp, ngành và cộng đồng, 
công tác BVmT của tỉnh 
đã đạt được những kết quả 
nhất định. Các chương trình, 
kế hoạch, quy hoạch, đề án 
được thể chế hóa thành các 
chính sách, quy định, quyết 
định phù hợp với tình hình 
thực tiễn của địa phương; 
nhận thức về công tác BVmT 
của các cấp, các ngành và 
quần chúng nhân dân được 
nâng lên; đã hình thành cơ 
chế phối hợp trong công tác 
quản lý nhà nước về BVmT 
và Chương trình phối hợp 
hành động BVmT phục vụ 
phát triển bền vững giữa Sở 
TN&mT với các Sở, ngành 

và tổ chức đoàn thể trong 
tỉnh. Bên cạnh đó, công tác 
thanh tra, kiểm tra, đôn 
đốc, xử lý vi phạm pháp luật 
về BVmT tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh được thực 
hiện thường xuyên; xử lý kịp 
thời các điểm nóng về môi 
trường. Nhiều dự án xử lý 
nước thải, rác thải, các điểm 
tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 
vật tại các khu vực công ích, 
cũng như các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh được đầu tư xây 
dựng, góp phần quan trọng 
trong việc hạn chế mức độ 
gia tăng ô nhiễm và từng 
bước cải thiện chất lượng 
môi trường ở một số khu vực 
trọng điểm. môi trường nông 
thôn đã được cải thiện đáng 
kể, nhiều công trình cung cấp 
nước sạch, đảm bảo vệ sinh 
môi trường cho nhân dân ở 
các vùng nông thôn trong 
tỉnh được đầu tư xây dựng. 
Tính đến năm 2014, tỷ lệ 
dân nông thôn được sử dụng 
nước hợp vệ sinh đạt 84,4%, 
tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu 
hợp vệ sinh đạt 52,3%. Nhiều 
thôn, xã đã thành lập Tổ vệ 
sinh môi trường thu gom rác 
thải và vận chuyển đến nơi 
quy định, hạn chế được tình 
trạng đổ rác bừa bãi, gây ô 
nhiễm môi trường khu vực.

mặc dù, đã đạt được các 
kết quả trên, nhưng công 
tác BVmT trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa vẫn còn một số 
tồn tại và khó khăn. Tại các 
đô thị, rác thải và nước thải 
chưa được thu gom, xử lý 
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bãi rác, nơi có thì chật hẹp, 
rác để lộ thiên không được 
chôn lấp và xử lý... Nhiều 
hộ gia đình sống ven biển 
không có các công trình vệ 
sinh, chất thải sinh hoạt thải 
trực tiếp ra biển.

Đối với khu vực miền 
núi, tập quán du canh du cư 
và nạn khai thác gỗ trái phép 
đang xảy ra làm cho diện tích 
rừng nguyên sinh ngày càng 
thu hẹp, tạo nên các vùng đất 
trống đồi núi trọc, kéo theo 
hiện tượng xói mòn, sạt lở 
đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 
đời sống đồng bào dân tộc 
miền núi; hiện tượng buôn 
bán trái phép động thực vật 
quý hiếm, chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất trái phép 
dẫn đến thu hẹp nơi cư 
trú của các giống loài, ảnh 
hưởng đến đa dạng sinh học. 

Bên cạnh đó, tình trạng 
ô nhiễm môi trường tiếp 
tục gia tăng ở một số KCN, 
CCN, làng nghề; các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ 
hoạt động xen kẽ trong các 
khu dân cư vẫn chưa được 
giải quyết. Các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm 
trọng chậm xử lý; nước thải 
sinh hoạt, chất thải rắn sinh 
hoạt tại các đô thị, khu dân 
cư chưa được xử lý triệt để. 
Công tác thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt, công 
nghiệp và chất thải rắn nguy 
hại còn nhiều khó khăn, 
chưa có mô hình thu gom, 
xử lý phù hợp với đặc thù 
của địa phương. Trong khí 
đó, cấp huyện còn thiếu chủ 
động trong việc kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân về môi trường trên 
địa bàn; chưa kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn các hành vi 
vi phạm, xử lý vi phạm pháp 
luật về BVmT…

Để đáp ứng yêu cầu công 
tác BVmT trong thời gian 
tới, phù hợp với xu thế phát 
triển kinh tế của toàn tỉnh, 
đề nghị Bộ TN&mT nghiên 
cứu và tham mưu cho Chính 
phủ ban hành kịp thời, đồng 
bộ các văn bản pháp luật về 
BVmT; Có chính sách thúc 
đẩy các doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ theo hướng 
thân thiện với môi trường; 
Đề xuất cơ chế chính sách 
quản lý chất thải; Ban hành 
cơ chế, chính sách khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tham 
gia công tác BVmT; Có cơ 
chế hỗ trợ cho các dự án 
đầu tư xây dựng hệ thống 
xử lý chất thải, áp dụng công 
nghệ sạch thân thiện với môi 
trường; Thường xuyên tổ 
chức các chương trình tập 
huấn, hội thảo để nâng cao 
năng lực quản lý cho cán bộ 
quản lý môi trường của địa 
phương; Tăng dần đầu tư 
cho công tác BVmT, cải tiến 
phương thức kế hoạch hóa 
công tác BVmT để thực hiện 
một cách hiệu quả chiến lược 
phát triển bền vữngn

triệt để đang là nguồn gây ô nhiễm 
môi trường; hệ thống tiêu, thoát nước 
đã xuống cấp, nhiều nơi xảy ra tình 
trạng ngập nước khi có mưa lớn kéo 
dài, nước thải sinh hoạt chưa được xử 
lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi 
trường, gây ô nhiễm và mất mỹ quan 
đô thị. Năng lực thu gom chất thải 
rắn ở các đô thị lớn mới đạt 60 - 70%; 
công tác phân loại chất thải rắn còn 
hạn chế. Toàn tỉnh chưa có nhà máy 
hay trạm xử lý rác đạt tiêu chuẩn, các 
bãi rác đơn thuần chỉ là bãi chứa rác 
tập trung. 

Tại các vùng nông thôn, nhiều 
người dân chưa được sử dụng nước 
sạch, nhiều hộ gia đình thiếu công 
trình vệ sinh tối thiểu. Tập quán, thói 
quen ở một số vùng còn lạc hậu, người 
dân chưa có ý thức bảo vệ nguồn nước, 
giữ gìn vệ sinh môi trường. rác thải 
sinh hoạt mới thu gom được khoảng 
30 - 50%, tập trung về bãi rác tạm để 
phân hủy tự nhiên, một số địa phương 
chưa có tổ chức thu gom rác, đổ bừa 
bãi ra bờ sông, suối. Ngoài ra, việc lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân 
bón hóa học vẫn diễn ra phổ biến ở 
các vùng nông thôn.

Khu vực ven biển hiện đang bị ô 
nhiễm bởi chất thải sinh hoạt, một số 
nơi khó khăn trong việc bố trí đất làm 

 V Đoàn thanh niên thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa ra quân dọn vệ sinh môi trường
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Bắc Cạn phát triển mô hình xử lý rác thải 
sinh hoạt các xã nông thôn miền núi 
ngô Văn Viện
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Cạn

Bắc Cạn là tỉnh miền núi, diện tích tự 
nhiên 4.859,41 km2; 122 xã, phường, thị 
trấn, gồm 7 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, 

Kinh, mông, Hoa, Sán Chay. Hiện nay, với trên 
255.914 dân số nông thôn, tình hình phát sinh 
rác thải sinh hoạt (rTSH) các xã nông thôn 
miền núi ngày càng đa dạng về số lượng và 
chủng loại, đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi 
trường nếu không có biện pháp thu gom, xử lý. 

rác thải, đặc biệt là rTSH do người dân 
thải ra môi trường, gây ô nhiễm và mất cảnh 
đẹp mỹ quan. Trong khi đó, dịch vụ vệ sinh 
môi trường ở nông thôn tỉnh Bắc Cạn chưa 
phát triển rộng. Nguyên nhân là do ý thức, 
trách nhiệm và nhận thức về BVmT của một 
số người chưa cao; chưa coi trọng việc BVmT. 
mặt khác, phân công, phân cấp trong công tác 
quản lý nhà nước về BVmT nói chung, thu 
gom, xử lý rTSH nói riêng còn nhiều bất cập, 
chưa có giải pháp và chế tài xử lý các trường 
hợp vi phạm. Vì vậy, cần đổi mới tổ chức, ban 
hành cơ chế, chính sách, lựa chọn mô hình, 
công nghệ phù hợp để quản lý, vận hành, thu 
gom, xử lý rTSH trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 
các xã nông thôn miền núi, góp phần thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.

Trước thực trạng trên, năm 2011, Sở 
TN&mT đã khảo sát thực địa và trao đổi với 
lãnh đạo các huyện, TP để tìm giải pháp giải 
quyết cụ thể từng vấn đề về môi trường, trong 
đó có việc xây dựng mô hình xử lý rTSH tại 
khu chợ và trung tâm các xã nông thôn miền 
núi. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, năm 2012, 
uBND tỉnh Bắc Cạn cho phép Sở TN&mT sử 
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 
hàng năm để tiến hành xây dựng mô hình xử 
lý rTSH khu chợ và trung tâm xã. Theo đó, 
năm 2012, Sở đã xây dựng được mô hình xử 
lý rTSH tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, 
năm 2014, xây dựng tại xã Bình Trung, huyện 
Chợ Đồn, năm 2015, xây dựng tại xã Hảo 
Nghĩa, huyện Na rì; xã Nam Cường, huyện 
Chợ Đồn; xã Quân Bình, huyện Bạch Thông. 
Các mô hình xử lý rác thải gồm: Sân phơi và 

phân loại rác có diện tích 60 
m2; Lò đốt rác xây gạch chịu 
lửa; Bể chứa rác có diện tích 
120 m2 chia làm 3 ngăn…

Khắc phục những hạn chế 
của mô hình xử lý rTSH đã 
xây dựng tại xã Cẩm Giàng, xã 
Bình Trung và qua tham quan, 
học tập kinh nghiệm xử lý 
rTSH nông thôn tại tỉnh Bắc 
Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, 
năm 2015, Sở đã cải tiến thiết 
kế mô hình và đề nghị uBND 
tỉnh cho phép tiếp tục xây 
dựng 3 mô hình xử lý rTSH.

Các mô hình đưa vào sử 
dụng đã góp phần giải quyết 
tình trạng ô nhiễm môi trường 
do rTSH gây ra, từ đó tiết 
kiệm được kinh phí để xử lý 
ô nhiễm. Đồng thời, mang lại 
lợi ích về kinh tế cho nhân dân 
và chính quyền địa phương 
tại khu vực chợ và trung tâm 
xã do khắc phục được những 
ảnh hưởng của rác thải tới 
hoạt động sản xuất kinh tế. 
mặt khác, mô hình góp phần 
làm giảm các yếu tố tác động 
xấu tới môi trường của rTSH 
tại khu vực chợ và trung tâm 
xã; Góp phần quan trọng hoàn 

thành chỉ tiêu về môi trường 
trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới; Tăng thêm vẻ đẹp mỹ 
quan; Nâng cao ý thức cộng 
đồng về BVmT tại khu vực xã 
và lân cận; Tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho người dân trong 
xã…

Để xây dựng và đưa mô 
hình xử lý rTSH tại khu chợ 
và trung tâm các xã miền núi 
của tỉnh Bắc Cạn vào vận 
hành hiệu quả, trước hết, phải 
có sự chỉ đạo thống nhất và 
tập trung của cấp ủy Đảng, 
sự quyết tâm của chính quyền 
từ tỉnh đến cơ sở và được sự 
đồng tình ủng hộ của nhân 
dân; tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về BVmT đến 
người dân với nhiều hình 
thức phong phú và đa dạng 
nhằm tạo sự chuyển biến từ 
nhận thức đến ý thức, hành 
động trong công tác BVmT; 
cần có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Sở TN&mT với uBND 
cấp huyện, xã trong việc khảo 
sát tìm địa điểm phù hợp xây 
dựng mô hình; các xã có mô 

 V Rác thải được thu gom, phơi và đốt tại khu xử lý rác thải ở 
xã Bình Trung (Chợ Đồn)
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hình cần thành lập tổ vệ sinh 
môi trường và xây dựng quy 
chế thu gom để đảm bảo 
vận hành mô hình thường 
xuyên; vận động nhân dân 
có ý thức thu gom và tập kết 
rác đúng địa điểm. Đặc biệt, 
cần đưa tiêu chí về BVmT 
vào tiêu chí xét gia đình văn 
hóa hàng năm. 

Qua đánh giá hiệu quả 
mô hình xử lý rTSH nông 
thôn đã xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Bắc Cạn cho thấy, 
với điều kiện đầu tư xây 
dựng công trình xử lý rTSH 
bằng công nghệ vi sinh tiên 
tiến chưa đáp ứng được, vì 
vậy, hình thức xử lý rTSH 
bằng công nghệ phân loại 
và đốt rác là hợp lý, phù 
hợp với điều kiện của các 
xã nông thôn, đặc biệt là các 
xã nông thôn miền núi. Do 
đó, trong giai đoạn từ năm 
2016 - 2020, Sở sẽ xây dựng 
phương hướng, kế hoạch, 
đề xuất thực hiện nhân rộng 
mô hình xử lý rTSH nông 
thôn miền núi, với các nội 
dung cụ thể như: xây dựng 
Đề án mô hình BVmT trong 
việc xây dựng nông thôn 
mới của tỉnh Bắc Cạn, trong 
đó chi tiết hóa nhiệm vụ xây 
dựng mô hình xử lý rTSH 
nông thôn; Tiếp tục triển 
khai xây dựng mô hình xử 
lý rTSH trong giai đoạn 
2016 - 2020 tại 12 xã điểm 
thuộc Chương tình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. Hàng năm, 
chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn kiểm tra, giám sát việc 
vận hành mô hình; Phối 
hợp với uBND các huyện, 
xã mở lớp tuyên truyền vận 
động, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm về BVmT nói chung, 
ý thức, trách nhiệm về phân 
loại, thu gom, xử lý rTSH 
nói riêng…n

Bình Dương triển khai có hiệu quả 
kế hoạch bảo vệ môi trường

Những năm qua, Bình Dương đã 
gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
với BVMT, thu hút đầu tư có sàng 
lọc, từ chối các dự án đầu tư có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 
hạn chế bố trí các cơ sở sản xuất 
nằm ngoài các khu, cụm công 
nghiệp, góp phần quan trọng 
vào việc phòng ngừa, kiểm soát 
ô nhiễm môi trường. Để tìm 
hiểu về việc triển khai Kế hoạch 
BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2011 - 2015 và công tác BVMT 
năm 2016, Tạp chí Môi trường có 
cuộc trò chuyện với ông Nguyễn 
Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở 
TN&MT Bình Dương. 

9Xin ông cho biết, một số kết quả nổi 
bật trong quá trình triển khai nhiệm 
vụ Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2011 - 2015?

ông nguyễn hồng nguyên: 5 
năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế 
thế giới và Việt Nam còn nhiều khó 
khăn, Bình Dương vẫn duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao, bình quân đạt 13%/
năm (tương ứng với GrDP là 8,1%), tỷ 
lệ đô thị hóa 82%, toàn tỉnh có 28 khu 
công nghiệp (KCN) và 8 cụm công 
nghiệp (CCN) đang hoạt động, với 
2.546 dự án đầu tư nước ngoài, 19.638 
dự án đầu tư trong nước, GDP bình 
quân đầu người là 72,3 triệu đồng. 

mặc dù, việc phát triển kinh tế - 
xã hội tạo ra áp lực không nhỏ đối với 
môi trường, nhưng với sự chủ động 
triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, uBND tỉnh 
về Kế hoạch BVmT giai đoạn 2011 - 
2015 nên đã đạt được một số kết quả 
nhất định, góp phần vào sự phát triển 
bền vững của tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã ban 
hành quy định về bố trí ngành nghề 
sản xuất công nghiệp theo định hướng 
không thu hút các dự án đầu tư có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hạn 
chế bố trí các cơ sở sản xuất nằm ngoài 

KCN, CCN ở phía Nam của tỉnh; có 
chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản 
xuất gây ô nhiễm môi trường nằm 
trong các khu dân cư, đô thị...

Trong hơn 4 năm, các cấp đã tiến 
hành thanh, kiểm tra 4.545 đơn vị, xử 
phạt vi phạm 1.315 đơn vị, với số tiền 
trên 30 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức quản 
lý môi trường các cấp tiếp tục được 
kiện toàn. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về môi trường 
được đổi mới và đi vào chiều sâu. 
Hàng năm, tỉnh tổ chức tuyên dương, 
vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân, 
cộng đồng có thành tích xuất sắc trong 
công tác BVmT thông qua việc công 
bố Sách xanh, hoặc xét tặng Giải 
thưởng môi trường Bình Dương để 
động viên, khích lệ phong trào BVmT. 

Trong công tác kiểm soát các 
nguồn thải công nghiệp và dân sinh, 
tính đến nay, tổng lượng nước thải 
phát sinh trên địa bàn tỉnh là 284.000 
m3/ngày, trong đó nguồn thải từ hoạt 
động công nghiệp khoảng 140.000 
m3/ngày (55.400 m3/ngày từ KCN, 
còn lại từ các CCN và doanh nghiệp 
ngoài KCN). Nhằm kiểm soát các 
nguồn thải công nghiệp một cách có 
hệ thống, ngăn chặn kịp thời các hành 

 V Phó Giám đốc Sở TN&MT 
Bình Dương Nguyễn Hồng Nguyên
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vi không xử lý nước thải, hoặc xả nước thải trái 
phép ra môi trường, tỉnh đã đầu tư lắp đặt hệ 
thống quan trắc tự động cho 52 nguồn thải lớn, 
giúp kiểm soát liên tục và tự động 70% tổng 
lượng nước thải công nghiệp phát sinh trên địa 
bàn tỉnh…

Việc kiểm soát, xử lý nước thải sinh hoạt đô 
thị bước đầu được triển khai thực hiện, tỉnh đã 
xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý 
nước thải sinh hoạt TP. Thủ Dầu một, với công 
suất thiết kế 70.650 m3/ngày, đêm, hiện đang 
triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải cho 
thị xã Thuận An và chuẩn bị triển khai Dự án 
xử lý nước thải cho thị xã Dĩ An, tổng công suất 
thiết kế của 3 dự án là 104.650 m3/ngày, đêm. 

Về cải thiện chất lượng môi trường, khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đến nay, 
tỉnh có 266/269 cơ sở trong danh sách cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành 
biện pháp khắc phục ô nhiễm, đạt tỷ lệ 98,9%. 
Đối với việc đầu tư các công trình, dự án xây 
dựng hạ tầng, trang bị cơ sở vật chất, xử lý chất 
thải... hiện tại, đã có 13 dự án được triển khai 
thực hiện, trong đó 8 dự án đã hoàn thành đưa 
vào sử dụng và 5 dự án đang trong giai đoạn 
triển khai thi công. Về triển khai các nhiệm vụ, 
đề án trọng tâm, đến nay, đã có 19 nhiệm vụ 
hoàn thành, 4 dự án đang triển khai thực hiện...
9Công tác quản lý môi trường của địa phương 
đã có những thay đổi như thế nào sau một 
năm triển khai Luật BVMT 2014 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật, thưa ông?

ông nguyễn hồng nguyên: Luật BVmT 
năm 2014 được xem là bước tiến quan trọng 
để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác 
BVmT trong giai đoạn mới, đồng thời khắc 
phục những hạn chế, bất cập của Luật BVmT 
cũ. Luật BVmT năm 2014 đã có những điểm 
mới, rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ các 
vấn đề “nóng”, đồng thời, tạo hành lang pháp 
lý để người dân thực hiện tốt hơn quyền được 
sống trong môi trường trong lành và khuyến 
khích mọi tổ chức, cá nhân, mọi người dân 
tham gia vào công tác BVmT. Vai trò của người 
dân được nâng cao và phát huy quyền làm chủ 
trong việc tham gia xây dựng quy định pháp 
luật, triển khai và giám sát cộng đồng thực thi 
quy định pháp luật về BVmT. 

Cùng với vai trò của người dân được củng 
cố và nâng cao, cơ quan quản lý nhà nước về 
môi trường cũng từng bước thể hiện vị trí “chỉ 
huy” trong công tác BVmT của cả nước. Việc 
chỉ đạo tập trung từ Trung ương tới địa phương 
đã tạo tính thống nhất trong triển khai các quy 

định BVmT, bước đầu đem lại 
kết quả tích cực thể hiện qua 
số vụ việc vi phạm pháp luật 
về BVmT có xu hướng giảm, 
những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đã có ý thức 
tuân thủ cao hơn, chấp hành 
tốt hơn các quy định pháp luật 
về BVmT, đặc biệt là những 
quy định về kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành công trình BVmT, 
quản lý chất thải nguy hại, chế 
độ thông tin, báo cáo, xử lý 
triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng...
9Thưa ông, để công tác quản 
lý BVMT đạt hiệu quả cao, Sở 
TN&MT đã xác định những 
nhiệm vụ cụ thể gì trong năm 
2016?

ông nguyễn hồng 
nguyên: Để công tác quản lý 
BVmT đạt hiệu quả cao, Sở 
tiếp tục thực hiện tốt công 
tác phòng ngừa và kiểm soát 
các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường; khắc phục ô nhiễm, cải 
thiện chất lượng môi trường 
và điều kiện sống của người 
dân; tuyên truyền, nâng cao 
ý thức trách nhiệm về BVmT; 
hoàn thiện thể chế và tăng 
cường năng lực thực thi pháp 
luật về BVmT; tăng cường và 
đa dạng hóa đầu tư cho công 
tác BVmT; đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế về BVmT… một 
số nhiệm vụ trọng tâm thực 
hiện trong năm 2016 gồm: 
Trình uBND tỉnh ban hành 

quy định BVmT tỉnh Bình 
Dương; quy định quản lý chất 
thải rắn trên địa bàn tỉnh; 
phương án ứng phó sự cố tràn 
đổ chất thải; đề án kiện toàn 
hệ thống quản lý chất thải rắn 
trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh 
đó, tiếp tục duy trì thực hiện 
chuyên mục “TN&mT” trên 
một số phương tiện thông tin 
đại chúng; triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Ngày môi 
trường Thế giới, Chiến dịch 
Làm cho Thế giới sạch hơn 
năm 2016; Phối hợp với các 
tổ chức chính trị - xã hội xây 
dựng kế hoạch tuyên truyền 
năm 2016 và triển khai thực 
hiện; Soạn thảo Sổ tay hướng 
dẫn thi hành Luật BVmT 
năm 2014 và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan và 
tập huấn cho cán bộ quản lý 
môi trường cấp cơ sở; Tổ chức 
kiểm tra, xử lý các doanh 
nghiệp nằm trong kế hoạch 
kiểm tra năm 2016, trong đó 
ưu tiên kiểm tra các doanh 
nghiệp bị cử tri phản ánh, 
khiếu nại, điểm “nóng” môi 
trường, doanh nghiệp nằm 
trong danh sách các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng... Ngoài ra, Sở sẽ phối 
hợp với các ngành triển khai 
một số dự án, nhiệm vụ 
thuộc Kế hoạch BVmT tỉnh 
Bình Dương giai đoạn 2016 - 
2020...

phạM tUyên (Thực hiện)

 V Đại diện Sở TN&MT Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Nguyên 
- Phó Giám đốc Sở (ngoài cùng bên trái) và đại diện các Sở 
TN&MT nhận Cờ thi đua của Bộ TN&MT tại Hội nghị tổng kết 
công tác 2015 của Bộ
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LuậT PHáP - CHíNH SáCHVăn bản mới
quy HOạCH MạNG LƯớI 
quAN TRắC TàI NGuyêN Và 
MÔI TRƯỜNG quốC GIA

Ngày 12/1/2016, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 90/

QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng 
lưới quan trắc tài nguyên và môi 
trường (TN&mT) quốc gia giai đoạn 
2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, 
Quy hoạch đề ra mục tiêu nâng cấp 
và hiện đại hóa các trạm quan trắc 
TN&mT hiện có; xây dựng và đưa 
vào vận hành ít nhất 1/2 số trạm, điểm 
quan trắc dự kiến xây mới; trọng tâm 
là những khu vực, những yếu tố quan 
trắc có nhu cầu cấp bách phục vụ dự 
báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai 
và BVmT.

Giai đoạn 2021 - 2025, hoàn 
thành xây dựng và đưa vào hoạt động 
các trạm, điểm và yếu tố quan trắc 
mới trong quy hoạch, đưa mạng lưới 
quan trắc TN&mT quốc gia của Việt 
Nam đạt trình độ hàng đầu khu vực 
Đông Nam á và trình độ tiên tiến của 
khu vực châu á. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Quy 
hoạch đề ra các giải pháp, bao gồm: 
xây dựng và ban hành các văn bản 
pháp luật, quy trình, quy phạm, định 
mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến 
việc thu thập, xử lý, quản lý và cung 
cấp thông tin dữ liệu về TN&mT theo 
chuẩn thống nhất để áp dụng trong cả 
nước; Bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn, quy định kỹ thuật, các chỉ 
tiêu quan trắc một cách đồng bộ, đáp 
ứng yêu cầu của các lĩnh vực TN&mT; 
Đầu tư xây dựng mạng lưới trạm quan 
trắc (xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp), ưu tiên các vùng kinh tế trọng 
điểm, khu vực mạng lưới quan trắc 
TN&mT còn thiếu hoặc đồng bộ, các 
trạm thuộc mạng lưới dự báo, cảnh 
báo thiên tai; Đẩy mạnh nghiên cứu 
và ứng dụng các thành tựu khoa học 
công nghệ, nhất là công nghệ quan 
trắc, truyền tin, xử lý, quản lý và 
cung cấp thông tin, dữ liệu TN&mT; 
Nghiên cứu chế tạo các thiết bị quan 
trắc tự động phù hợp với điều kiện tự 
nhiên và kinh tế - xã hội đất nước...

ủy quyỀN GIẢI quyếT CÁC THủ TụC  
HàNH CHíNH VỀ quẢN Lý CHấT THẢI NGuy HạI

Ngày 19/1/2016, Bộ TN&mT 
ban hành Quyết định số 107/

QĐ-BTNmT về việc ủy quyền giải 
quyết các thủ tục hành chính về 
quản lý chất thải nguy hại (CTNH).

Theo Quyết định, ủy quyền ông 
Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng 
Tổng cục môi trường ký thừa ủy 
quyền Bộ trưởng Bộ TN&mT các 
văn bản: Giấy phép xử lý CTNH 
(bao gồm Giấy phép cấp mới, cấp 
lại, điều chỉnh); Quyết định thu hồi 
Giấy phép xử lý CTNH; Văn bản 
chấp thuận sử dụng các phương tiện 
vận chuyển không được ghi trong 
Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp; 
văn bản chấp thuận chuyển giao 
trách nhiệm xử lý CTNH; văn bản 

chấp thuận thu gom, vận chuyển 
CTNH từ các công trình dầu khí 
ngoài biển vào đất liền; văn bản 
chấp thuận cho việc nghiên cứu và 
phát triển công nghệ xử lý CTNH 
trong môi trường thí nghiệm; văn 
bản chấp thuận cho cơ sở xử lý 
chất thải đã đưa vào hoạt động theo 
đúng quy định của pháp luật có 
nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công 
nghệ tiên tiến để giảm hoặc không 
làm gia tăng tác động xấu đến môi 
trường, nâng cao hiệu quả xử lý, 
tiết kiệm tài nguyên, năng lượng 
mà không thuộc đối tượng phải lập 
lại báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. Thời hạn ủy quyền đến hết 
ngày 31/5/2016.

quy địNH VỀ quẢN Lý CHấT THẢI y Tế

Ngày 31/12/2015, Bộ Y tế và Bộ 
TN&mT ban hành Thông tư 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNmT về quản lý chất thải y tế. 
Thông tư quy định chi tiết Khoản 
6, Khoản 7, Điều 49, Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ quy định về quản lý 
chất thải và phế liệu. 

Theo đó, Thông tư quy định việc 
phân định chất thải y tế, bao gồm: 
Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất 
thải lây nhiễm có thể gây ra các vết 
cắt hoặc xuyên thủng như kim tiêm; 
bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn 
của dây truyền; kim chọc dò; kim 
châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa 
dùng trong phẫu thuật và các vật sắc 
nhọn khác; Chất thải có nguy cơ lây 
nhiễm cao: mẫu bệnh phẩm, dụng 
cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất 
thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh 
từ các phòng xét nghiệm an toàn 
sinh học cấp iii trở lên; Chất thải 
y tế thông thường là chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt 
thường ngày của con người và chất 
thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế…

Chất thải y tế nguy hại và chất 
thải y tế thông thường phải phân 

loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh 
và tại thời điểm phát sinh; Từng loại 
chất thải y tế phải phân loại riêng 
vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị 
lưu chứa chất thải. Trường hợp các 
chất thải y tế nguy hại không có khả 
năng phản ứng, tương tác với nhau 
và áp dụng cùng một phương pháp 
xử lý có thể được phân loại chung 
vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết 
bị lưu chứa…

Chất thải lây nhiễm phải thu gom 
riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu 
giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở 
y tế; Trong quá trình thu gom, túi 
đựng chất thải phải buộc kín, thùng 
đựng chất thải phải có nắp đậy kín, 
bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải 
trong quá trình thu gom; Cơ sở y tế 
quy định tuyến đường và thời điểm 
thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp 
để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực 
chăm sóc người bệnh và khu vực 
khác trong cơ sở y tế…

Bộ TN&mT có trách nhiệm 
hướng dẫn Sở TN&mT tổ chức 
thực hiện các quy định tại Thông tư; 
Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ 
biến pháp luật BVmT trong hoạt 
động y tế…
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Một lựa chọn quan trọng cho các nước 
vùng sông Mê Công

MARC goiChot
Cố vấn WWF về Nước và An ninh năng lượng 
tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Theo âm hưởng của Hội nghị thượng 
đỉnh COP 21 và một hiệp ước mới về 
khí hậu toàn cầu, đây là lúc các nước 
lưu vực sông Mê Công nhân đôi nỗ 
lực trong việc bảo vệ vựa lúa của 
Đông Nam Á.

Các nước thuộc lưu vực sông mê Công 
nằm trong số những nơi dễ bị tổn 
thương nhất trên thế giới do tác động 

của biến đổi khí hậu (BĐKH), cụ thể như sản 
lượng cá ở hồ Tonlé Sap - nguồn cung cấp 
hơn 1/3 lượng prôtêin cho 15 triệu người dân 
Campuchia - đã bị giảm do hạn hán. Đồng bằng 
sông Cửu Long và các cánh đồng lúa phì nhiêu 
cũng bị đe dọa nghiêm trọng vì mực nước biển 
dâng, lụt bão và ảnh hưởng từ các hiện tượng 
thời tiết khắc nghiệt.

Tác động của BĐKH tại 
khu vực có khả năng nhân 
lên nhiều lần do sự xuất hiện 
của các công trình thủy điện 
thiếu bền vững. Hàng chục 
đập thủy điện được xây dọc 
theo lưu vực sông mê Công 
và các nhánh của nó. xayaburi 
và Don Sahong - hai trong số 
các con đập gây tranh cãi nhất 
- đang được xây dựng ở Lào 
trong khi hơn chục dự án xây 
đập khác đang được xem xét. 
Đây thực sự là vấn đề vì trên 
thực tế thủy điện đã có những 
tác động lớn tới môi trường. 
Các con đập, khi xây dựng 
xong, sẽ chặn dòng di cư của 
cá và giảm 1/3 sản lượng đánh 
bắt cá nước ngọt lớn nhất thế 
giới trên sông mê Công, trực 
tiếp ảnh hưởng đến vấn đề an 
ninh lương thực của khu vực. 
Ngoài ra, sản xuất lúa gạo có 

thể phải đối mặt với một tác 
động tương tự do các chất phù 
sa dinh dưỡng bị tắc nghẽn 
nghiêm trọng.

Như vậy, có thể thấy, việc 
phát triển năng lượng từ thủy 
điện sẽ phải trả một cái giá rất 
cao trên phương diện an ninh 
lương thực, mất sinh kế, suy 
thoái hệ sinh thái và tác động 
ngày một tăng của BĐKH. Để 
thực hiện cam kết về khí hậu, 
các nước trong khu vực cần 
xem xét các giải pháp tốt hơn 
như năng lượng mặt trời và 
điện gió - có sẵn và ngày càng 
rẻ hơn - cùng với các dự án tái 
trồng rừng.

Nghiêm trọng hơn, nghiên 
cứu gần đây chỉ ra rằng, các 
đập thủy điện lớn không 
những không giảm thiểu mà 
còn góp phần gia tăng BĐKH 
với các lý do: các con đập làm 

 V Việc xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mê Công của Lào đã gây ra nhiều hậu quả  
nghiêm trọng về môi trường 
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suy yếu dòng chảy tự nhiên của sông vốn có 
chức năng như những bồn chứa giúp loại bỏ 
khoảng 200 triệu tấn các-bon mỗi năm từ bầu 
khí quyển và tạo ra khí mêtan - một loại khí 
nhà kính mạnh hơn khí các-bon đến 34 lần - 
do thảm thực vật thối rữa mắc kẹt dưới đáy các 
hồ chứa. Các con đập này cũng ảnh hưởng tới 
sinh kế của người dân tại đồng bằng sông Cửu 
Long và xói mòn bờ biển, do đó làm cho vùng 
đồng bằng này dễ bị tổn thương hơn trước sự 
gia tăng BĐKH gây ra nước biển dâng và tần 
suất, sức mạnh của các cơn bão cũng tăng cao.

Hiện đã có một cơ quan chuyên trách - Ủy 
ban sông mê Công (mrC) nhằm thúc đẩy hợp 
tác khu vực về phát triển bền vững của sông 
mê Công. Tại cuộc họp vừa diễn ra tại Phnom 
Penh, các Bộ trưởng Tài nguyên-môi trường 
của Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam 
tập trung thảo luận những thách thức đã chia 
rẽ thay vì kết nối họ lại với nhau. Hiệp định 
mê Công, nền tảng quan trọng để tạo lập Ủy 
ban, đã được ký kết cách đây 20 năm khi hầu 
hết các chính phủ vẫn chưa nhận thức được 
tầm quan trọng của BĐKH, tuy nhiên, sau hai 
thập kỷ, những quyết định mang tính đột phá 
về hợp tác khu vực đang bộc lộ nhiều hạn chế. 
Do những mâu thuẫn căng thẳng về thủ tục 
và quy định đối với tác động của các đập lớn 
đối với vùng hạ lưu, mrC chưa giải quyết các 
thách thức đặt ra như thiệt hại về sản lượng 
thủy sản trong tự nhiên, đồng bằng bị chìm 
và thu nhỏ lại. Tất cả những điều này kết hợp 
với các tác động gia tăng của BĐKH sẽ gây ra 
cho khu vực những hậu quả nghiêm trọng và 
không thể đảo ngược.

Trong khi vẫn còn là một công cụ hợp tác 
khu vực vô giá, Hiệp định mê Công cần được 
đổi mới để phù hợp với thế kỷ 21. Tuy nhiên 
có một giải pháp vô cùng thích hợp, đó là sự 
tồn tại của Công ước Liên hợp quốc về Luật Sử 
dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích 
phi giao thông thủy (uNWC). Ngày 19/5/2014, 
Việt Nam đã thông qua uNWC và trở thành 
thành viên thứ 35 của Công ước. uNWC là 
một công ước đề ra các nguyên tắc hợp tác giữa 
các quốc gia trong việc quản lý tài nguyên nước 
xuyên biên giới. 

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông 
qua năm 1997, Công ước uNWC hệ thống 
hóa các nguyên tắc cơ bản và thực thi tốt nhất 
của pháp luật quốc tế về nguồn nước và được 
văn bản hóa cụ thể để củng cố - không thay 
thế - các thỏa thuận về lưu vực sông đã có như 

Hiệp định mê Công. Không 
có điểm gì trong Công ước vô 
hiệu hóa hay mâu thuẫn với 
bất kỳ điều khoản nào trong 
Hiệp định mê Công.

Vậy uNWC mang đến 
thêm giá trị gì? Đầu tiên, 
uNWC cung cấp một cơ chế 
và hướng dẫn rõ ràng để giải 
quyết tranh chấp - đấy là một 
điểm yếu rất lớn của mrC. 
Thứ hai, nó giúp làm rõ các 
quy tắc và thủ tục được diễn 
tả mơ hồ gây ra mâu thuẫn về 
cách diễn giải, làm xấu đi quan 
hệ giữa các thành viên mrC, 
đặc biệt là qua tham vấn về 
các đập thủy điện và tác động 
của chúng tới khu vực hạ lưu. 
Không giống như Hiệp định 
mê Công, uNWC áp dụng các 
quy tắc như nhau cho các đập 
được xây dựng ở dòng chính 
và dòng phụ- giúp khép lại 
một kẽ hở gây bất đồng trong 
Hiệp định mê Công. Bằng 
cách đưa Hiệp định mê Công 
ngang tầm với luật pháp quốc 
tế được công nhận, uNWC 
không thay đổi các quy tắc quá 
nhiều mà chỉ khiến các quốc 

gia thành viên mrC có trách 
nhiệm cao hơn hơn trong việc 
tuân thủ Hiệp định.

Việc Lào, Campuchia và 
Thái Lan phê chuẩn uNWC 
không có nghĩa họ sẽ tự động 
từ bỏ các dự án thiếu bền vững, 
mà sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn 
chất lượng và giảm bớt căng 
thẳng bằng cách buộc các quốc 
gia thành viên mrC xem xét 
kỹ lưỡng hơn các lợi ích được 
mất và cân nhắc nhiều hơn đến 
giải pháp năng lượng dựa trên 
các tiêu chí tốt nhất có sẵn.

Tại Hội nghị COP 21 ở 
Pari, chính phủ các nước trên 
thế giới cuối cùng cũng thống 
nhất giải pháp để đương đầu 
với BĐKH. Các bộ trưởng 
mrC cũng cần phải có biện 
pháp cho các vấn đề liên quan 
đến khí hậu-nước và cần nhìn 
xa hơn những lợi ích quốc 
gia hạn hẹp để thấy rằng một 
chiến lược xây đập trên sông 
không phải là con đường dẫn 
đến tương lai xán lạn và an 
toàn về khí hậu cho 60 triệu 
người dân sinh sống tại vùng 
sông mê Côngn

 V Loài cá tra dầu trên sông Mê Công đang bị đe dọa do xây 
đập và đánh bắt quá mức
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Hoạt động lấn biển và tác động môi trường sinh thái 
ven bờ trên thế giới và Việt Nam
Dư Văn toÁn
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo

Vùng biển ven bờ Việt Nam có 11.000 
loài sinh vật cư trú trong hơn 20 kiểu 
hệ sinh thái (HST) điển hình, thuộc về 

6 vùng ĐDSH biển khác nhau, trong đó 3 vùng 
biển móng Cái - Đồ Sơn, Hải Vân - Đại Lãnh 
và Đại Lãnh - Vũng Tàu có ĐDSH cao. Trong 
tổng số loài được phát hiện có khoảng 6.000 
loài động vật đáy, 2.038 loài cá, 653 loài rong, 
657 loài động vật phù du, 537 loài thực vật phù 
du, 94 loài thực vật ngập mặn, 225 loài tôm, 14 
loài cỏ, 15 loài rắn, 12 loài thú, 5 loài rùa và 43 
loài chim nước. Hiện nay vùng biển đang bị đe 
dọa với vấn đề suy giảm ĐDSH, do đánh bắt 
thủy sản quá mức. Ngoài ra, môi trường vùng 
nước biển ven bờ đã bị ô nhiễm chất thải rắn, 
dầu, kim loại và các chất thải sinh hoạt; chất 
lượng trầm tích đáy biển cũng bị ô nhiễm quá 
mức cho phép.

Các hoạt động khai thác, sử dụng không 
hợp lý vùng bờ từ Bắc vào Nam, dẫn tới sự suy 
thoái các hệ sinh thái tại đây ngày càng gia tăng 
nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều công trình lấn 
biển xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao 
cấp resort, bể bơi, khu vui chơi giải trí, nuôi 

trồng thủy hải sản..., gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến các 
HST và ô nhiễm môi trường 
biển. Bài báo đề cấp đến vấn 
đề lấn biển, tác động của 
chúng đến môi trường ven bờ 
và đề xuất các giải pháp phát 
triển bền vững vùng ven bờ.

tÁC động CủA Lấn 
biển Vùng VEn bờ 
tRên thế giới Và 
Việt nAM

Theo thống kê, tại Hàn 
Quốc, đến năm 2006, 38% 
vùng đầm lầy ở vùng duyên 
hải đã được chuyển thành 
đất lấn biển; tại Singapo, hoạt 
động lấn biển bắt đầu từ đầu 
thế kỷ 19, khi còn là thuộc 
địa. Tuy nhiên, chương trình 
lấn biển chỉ diễn ra ở quy mô 
lớn từ thập niên 1960 trở lại. 
Trước năm 1960, Singapo có 
diện tích 581,5km2. Trong 
vòng hơn 40 năm qua, quốc 
gia này đã rộng thêm khoảng 

130 km2, và có khả năng mở 
rộng thêm trên 100 km2 nữa 
trong thời gian tới; macau, lấn 
biển thêm 170% diện tích ban 
đầu (170km); vịnh Tokyo - 
Nhật Bản lấn thêm 249 km…

Tại nhiều quốc gia, do 
nhu cầu mở rộng diện tích của 
cộng đồng dân cư ngày càng 
tăng nên Chính phủ phải chọn 
lựa giải pháp khai hoang rừng, 
lấn biển, cải tạo các vùng đầm 
lầy ven biển để lấy đất xây 
dựng nhà ở và trồng trọt. 

Đối với Hàn Quốc, trong 
30 năm qua, trên 40% diện tích 
vùng đất ngập nước (ĐNN) đã 
bị san lấp. Hàn Quốc đã tham 
gia Công ước về bảo tồn các 
vùng ĐNN có tầm quan trọng 
quốc tế vào năm 1997 và ban 
hành Luật Bảo tồn vùng ĐNN 
vào năm 1999. Tuy nhiên, 
ngay tại vùng ĐNN thuộc 
duyên hải miền Tây Hàn Quốc 
vẫn đang diễn ra các công 
trình san lấp. Tháng 4/2010, 

 V Trong vòng hơn 40 năm qua, Singapo đã lấn biển thêm khoảng 130 km2 và có khả năng mở rộng 
trong những năm tới
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 V Dự án lấn biển tại khu vực Hòn Dấu (Hải Phòng)

Hàn Quốc đã khánh thành công trình 
đê biển lớn nhất thế giới có chiều dài 
33km ở Saemangeum, thuộc tỉnh 
Jeolla. Đây là Khu ĐNN có ĐDSH cao, 
vùng đất bùn là nơi trú ẩn của hàng 
trăm nghìn loài chim, khoảng 160 loài 
cá, các loài cua và tảo biển. Các loài 
động vật đang bị đe dọa như chim rẽ 
gà con, chim ác là, chim moòng biển 
Saunders, chim choắt đốm, chim rẽ 
Anadyr...và nhiều loài thủy sinh trên 
các con sông cũng bị hủy diệt.

Sự phát triển của công nghiệp và 
sự gia tăng nhanh chóng của dân số 
khiến các vùng ĐNN đang bị khai 
thác với tốc độ nhanh chóng không 
chỉ riêng ở Hàn Quốc mà trên toàn 
thế giới. ước tính, khoảng 54% vùng 
ĐNN của mỹ, 90% vùng ĐNN của 
New Zealand, 68% rừng đước Philipin 
đã biến mất do sự khai thác của con 
người. 

Trước tình trạng các công trình 
lấn biển gia tăng gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các HST và môi 
trường biển, một số quốc gia trên thế 
giới đã đưa ra những quy định nhằm 
giảm thiểu thực trạng này. Tiêu biểu, ở 
cảng Victoria của Hồng Kông (Trung 
Quốc), các công trình lấn biển làm mất 
cân bằng về quy hoạch, thu hẹp khu 
cảng dẫn tới gây tắc nghẽn giao thông 
biển, phá vỡ cảnh quan, ô nhiễm môi 
trường… Vì vậy, ngay từ năm 1997, 
Chính phủ Hồng Kông đã ban hành 
Sắc lệnh bảo vệ Hải cảng. Nhờ sắc lệnh 
này, cảng Victoria được bảo vệ và gìn 
giữ như một di sản tự nhiên của Hồng 
Kông. Tại Ai Cập, Cục môi trường 
(EEAA) đã ban hành hướng dẫn đánh 
giá tác động môi trường (ĐTm) cho 
các dự án khai hoang đất đai. Trong 
đó, có hướng dẫn chi tiết hoạt động 
ĐTm cho các dự án khai hoang đất 
đai đến các hệ sinh thái và chất lượng 
môi trường. Nội dung tập trung chủ 
yếu vào việc đánh giá mức độ ô nhiễm 
môi trường của hoạt động khai hoang 
đất đến quần thể động thực vật trong 
khu vực, chế độ thủy động lực và chất 
lượng nước, vấn đề kinh tế - xã hội, 
chất lượng không khí…

Tại Việt Nam, hoạt động 
khai khẩn đất đai được bắt đầu 
từ thời đại phong kiến nhà 
Trần (Trần Nhân Tông - 1248), 
đặc biệt là thời nhà Nguyễn, 
Nguyễn Công Trứ (1830) đã 
lấy địa bàn cấp huyện làm quy 
hoạch khai hoang và lấy thủy 
lợi làm căn cứ tổ chức quy 
hoạch ruộng đất. 

Sau khi thống nhất đất 
nước (1975), việc lấn biển, 
khai thác các bãi bồi và bảo vệ 
đất đai, chống xói lở bờ biển 
mới được chú trọng đặc biệt. 
Các cuộc khảo sát nghiên cứu 
biển - cửa sông được tiến hành 
thường xuyên và đã thu được 
những kết quả nhất định, góp 
phần khai thác có hiệu quả 
một số dạng tài nguyên và 
BVmT dải đất ven biển của 
một số vùng.

Nhưng do hạn chế về mục 
tiêu và nội dung đặt ra nên 
chưa có những nghiên cứu 
chi tiết về những quá trình, 
yếu tố động lực vùng bờ, quy 
luật phát triển các bãi bồi ven 
biển cửa sông, các vấn đề về 
tài nguyên và môi trường, dự 
báo xu thế biến động bãi bồi…

Theo thống kê từ năm 
1958-1994, tại miền Bắc đã 
có 56 công trình khai hoang 

lấn biển với tổng diện tích là 
55.465 ha. Ở đồng bằng sông 
Cửu Long, tại Cà mau, diện 
tích đất bồi lấn ra biển trung 
bình hàng năm từ 80 - 100 m.

Việc quai đê lấn biển phục 
vụ cho phát triển nông nghiệp 
chủ yếu xảy ra ở các vùng cửa 
sông lớn giàu phù sa và đào hút 
cát nuôi tôm trong vùng đất cát 
phục vụ phát triển thủy sản đã 
và đang tác động đáng kể đến 
tài nguyên và môi trường ven 
biển. Việc mở rộng đầm tự 
phát, làm cho nhiều loài thủy 
sinh, động vật ven biển, cửa 
sông giảm đáng kể dẫn đến 
đầm bị thoái hóa. Hơn nữa 
đất không nhận được phù sa, 
mà còn bị khai thác quá mức 
bởi nhu cầu tăng vụ nên gây 
ra thoái hóa đất và dịch hại gia 
tăng, tồn lưu hóa chất độc trên 
đồng ruộng không được giải 
phóng, đặc biệt là những nơi 
có phèn. Tại tất cả các khu vực 
lấn biển, chất thải sinh hoạt từ 
các khu đô thị, khu dân cư và 
các chất thải khác của các hoạt 
động sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản có khả năng gây ô nhiễm 
trên diện rộng, làm suy thoái 
môi trường và các hệ sinh thái 
biển ở các khu vực lân cận.
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Tăng cường phối hợp ngăn chặn 
hành vi nhập khẩu trái phép 
chất thải nguy hại vào Việt Nam 
ThS. Lê thAnh ngA
Viện Khoa học Môi trường
Tổng cục Môi trường

Cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

tái sản xuất làm gia tăng lượng chất 
thải nguy hại (CTNH) trong hoạt 
động sản xuất cũng như nhập khẩu 
phế liệu vào lãnh thổ Việt Nam. Vì 
vậy, việc quản lý, kiểm soát CTNH 
là yêu cầu cấp thiết trong công tác 
BVmT hiện nay.

Đối với các quy định về quản lý 
CTNH, hiện nay có hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật quy định 
trực tiếp về quản lý CTNH và nhập 
khẩu phế liệu như: Luật BVmT 
năm 2014, Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP, Quyết định số 73/2014/
QĐ-TTg, Thông tư số 36/2015/
TT-BTNmT, Thông tư số 41/2015/
TT-BTNmT và một số văn bản liên 

quan khác được đánh giá là chi tiết 
và đầy đủ. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng 
cục Hải quan, việc nhập khẩu trái 
phép CTNH vào lãnh thổ Việt Nam 
có xu hướng tăng theo số lượng, các 
vụ việc đều không xác nhận được chủ 
lô hàng hoặc sau khi xác nhận được 
chủ lô hàng thì không xác nhận được 
địa chỉ, công ty tại quốc gia xuất lô 
hàng đó. Vì thế, để giải quyết vấn đề 
nhập khẩu trái phép CTNH vào Việt 
Nam, ngoài việc xây dựng hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ 
và chặt chẽ, việc phối hợp với các lực 
lượng cảnh sát môi trường, công an 
điều tra, Văn phòng interpol là cần 
thiết và hiệu quả nhằm ngăn chặn 
việc các doanh nghiệp "ảo" xuất khẩu 
trái phép CTNH vào Việt Nam.

Số lượng nhập khẩu phế liệu vào Việt nam từ năm 2011 - 2013

TT Chủng loại phế liệu
số lượng nhập khẩu (tấn/năm)

quý IV/2011 2012 2013
1 Kim loại 277.430 2.958.495 3.455.943
2 Nhựa 23.980 313.262 1.604.872
3 Giấy/bao bì 36.550 228.600 4.282.131
4 Thạch cao 19.903 33.331 
5 Xỉ cát 27.250 96.988 56.422
9 Phế liệu khác 1.466.679

Tổng số 385.113 3.630.676 10.866.047

(Nguồn: Tổng cục Môi trường)

 V Lực lượng chức năng phát hiện CTNH không được lưu giữ 
theo quy định của Công ty TNHH LongTech Precision Việt Nam 

đề xUất CÁC giải phÁp 
phÁt tRiển bền Vững 
Vùng VEn bờ Việt nAM

Các hoạt động lấn biển để 
mở rộng diện tích có tầm quan 
trọng đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương và đất 
nước, tuy nhiên, để phát triển 
bền vững vùng ven bờ cần huy 
động sự tham gia của cộng đồng 
dân cư xung quanh, cũng như 
các nhà quy hoạch, môi trường, 
sinh thái học và tổ chức xã hội.... 
trong đó, tập trung vào một số 
giải pháp: xây dựng chiến lược 
quốc gia về các hoạt động, công 
trình lấn biển phục vụ phát triển 
kinh tế, có tính đến quy hoạch 
khai thác sử dụng đất, mặt nước 
và các tài nguyên vùng bờ Việt 
Nam, quy hoạch môi trường và 
ĐDSH; xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật phù hợp 
theo các Luật Biển Việt Nam; 
Luật TN&mT biển, hải đảo; 
Luật BVmT; Luật Di sản; Luật 
Tài nguyên nước; Luật ĐDSH, 
Luật thủy sản các văn bản khác 
về chính sách môi trường, kinh 
tế xanh và phát triển bền vững; 
Các tỉnh, TP ven biển cần sớm 
ban hành quy hoạch vùng bờ, 
hành lang biển, chương trình 
quản lý tổng hợp vùng bờ; xem 
xét đánh giá hiệu quả kinh tế và 
tác động môi trường của từng 
hoạt động, công trình lấn biển, 
huy động sự tham gia góp ý và 
đánh giá của cộng đồng, các bên 
liên quan; Hàng năm kiểm kê, 
thống kê hiện trạng tài nguyên 
môi trường vùng ven bờ, hải đảo, 
lập các bản đồ về sinh vật và các 
HST ven bờ; Dự báo biến động 
môi trường biển trong bối cảnh 
dài hạn có tính đến tác động của 
các kịch bản lấn biển; xây dựng 
mạng lưới thành phố môi trường 
ASEAN như TP. Đà Nẵng...; Huy 
động xã hội hóa công tác bảo vệ 
môi trường và phục hồi hệ sinh 
thái ven bờ của các cá nhân, tổ 
chức xã hội liên quann
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Trong giai đoạn 2013 - 2015, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt 
động nhập khẩu phế liệu khoảng 200 - 250 doanh nghiệp, trong đó chủ 
yếu là nhập các loại hình phế liệu như: Sắt, thép, giấy, nhựa, nhôm, đồng...

Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực quản lý Ctnh 
từ năm 2007 - 2013 

Năm
số vụ 
phát 
hiện

đối 
tượng

khởi tố, đề nghị 
khởi tố Xét xử hành chính

Vụ đối 
tượng

Cá 
nhân

Tổ 
chức

Xử phạt và truy thu 
phí BVMT (tỷ đồng)

2007 - 2008 137 151 0 101 50 1.25
2009 322 411 0 271 140 1.75
2010 346 423 0 270 153 2.1
2011 388 429 0 282 147 2.35
2012 422 451 0 293 158 2.91
2013 651 596 0 235 361 2.15

Tổng cộng 2.176 2.461 0 1.452 1.009 12.42

(Nguồn: C49, Bộ Công An)

Theo thống kê của Cục 
Cảnh sát Phòng chống tội phạm 
về môi trường (C49), số vụ 
phạm tội và vi phạm pháp luật 
về môi trường trong lĩnh vực 
quản lý CTNH từ năm 2007 - 
2013 tăng nhanh, năm 2007 
phát hiện được 137 vụ, đến năm 
2013 là 651 vụ.

Số chuyên án về Ctnh được C49  
thực hiện

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Số 

chuyên 
án đã 
thực 
hiện

4 9 7 5 11 15

(Nguồn: C49, Bộ Công An)

Qua tổng hợp những vụ việc 
nhập khẩu trái phép phế liệu, rác 
thải trong thời gian qua tại các 
cảng biển trên lãnh thổ Việt Nam 
cho thấy, nguyên nhân hàng hóa 
tồn kho, không đủ điều kiện để 
lưu thông chủ yếu là người đứng 
tên không nhận hàng do hàng hóa 
không đúng chủng loại như trong 
hợp đồng; Doanh nghiệp thực hiện 
dịch vụ trung gian cho các doanh 
nghiệp ở nước ngoài không nhận 
hàng được do không có giấy tờ nhận 
hàng; Hàng hóa tạm nhập tái xuất 
sang nước thứ 3, nhưng không xuất 
sang được nước thứ 3 do không 
đủ điều kiện để xuất vào các quốc 
gia đó. Các loại hình hàng hóa tồn 
đọng tại cảng biển chủ yếu là máy 
móc, thiết bị cũ, lốp cao su đã qua 
sử dụng, phế liệu, quần áo cũ, thiết 
bị điện, điện tử đã qua sử dụng... 

Trong thời gian qua, hầu hết 
các vụ việc vi phạm về nhập khẩu 
trái phép CTNH vào Việt Nam 
được phát hiện đều có sự tham 
gia, điều tra của lực lượng cảnh sát 

môi trường và công an điều tra. 
Theo C49, Bộ Công An, trong 120 
vụ vi phạm thì đối tượng vi phạm 
là pháp nhân (nghĩa là đối tượng 
là các doanh nghiệp) 87 vụ, gồm 
doanh nghiệp Việt Nam, doanh 
nghiệp nước ngoài và liên doanh. 
Đối tượng là pháp nhân chiếm tỷ lệ 
72,5% (87/120 vụ), trong đó doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
chiếm 26,4%, doanh nghiệp Việt 
Nam chiếm 73,6%. Cá nhân gồm 23 
vụ với 84 đối tượng, trong đó, công 
dân Việt Nam là 59 người (chiếm 
70,2%), đối tượng mang quốc tịch 
nước ngoài là 25 người (chiếm 
29,8%) chủ yếu là: Hàn Quốc, Trung 
Quốc, malaixia. Điển hình là việc 
đã phát hiện và xử lý các vụ nhập 
khẩu trái phép phế liệu, chất thải 
vào Việt Nam như Công ty TNHH 
Longtech Precision 100% vốn Đài 
Loan (Bắc Ninh), lực lượng cảnh 
sát phòng chống tội phạm về môi 
trường đã phối hợp với lực lượng 
an ninh kinh tế (PA81), Công an 
tỉnh Bắc Ninh xác định xuất xứ và 

thủ đoạn vi phạm của Công ty, làm 
rõ hành vi nhập khẩu sắt, thép chưa 
được làm sạch, phế liệu có chứa nhiều 
thành phần là CTNH.

mặt khác, lực lượng phòng chống 
tội phạm về môi trường đã phối hợp 
với Văn phòng interpol xác minh các 
đối tác, công ty ở nước ngoài nhập 
khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà có 
biểu hiện vi phạm. Từ năm 2008 - 
2013, interpol đã hỗ trợ và phối hợp 
phát hiện hàng chục doanh nghiệp 
"ảo" đưa CTNH vào Việt Nam. Qua 
đó, làm rõ nhiều đối tượng hoạt động 
trong lĩnh vực quản lý CTNH là đầu 
mối từ nước ngoài và kịp thời thông 
báo cho các cơ quan ban, ngành liên 
quan. 

Cùng với đó, hợp tác quốc tế 
cũng có vai trò quan trọng trong 
việc ngăn chặn nhập khẩu trái phép 
CTNH. Trong những năm gần đây, 
một số vụ, việc điển hình nhập khẩu 
trái phép CTNH được ngăn chặn 
như: Công ty TNHH Vũ Hải (Quảng 
Ninh) nhập 63.040 tấn bản cực ắc 
quy chì, nhưng khai báo hải quan là 
quặng chì; Công ty TNHH một thành 
viên mega Star và Công ty TNHH 
Vòng Tròn nhập khẩu 86 công ten 
nơ (tương đương 1.782 tấn) thép phế 
liệu có dính dầu nhớt, tạp chất qua 
các cảng tại TP. Hồ Chí minh; Công 
ty Cửu Long Vinashin dưới danh 
nghĩa nhập khẩu máy móc thiết bị 
phục vụ Dự án Nhà máy nhiệt điện 
sông Hồng đã nhập khẩu máy điện cũ 
nát được sản xuất từ những năm 1960 
ở Hàn Quốc, trong đó có 1 máy biến 
thế chứa khoảng 4.000 lít dầu pholy 
Chlorinated Biphennyls (PCB)... 

Có thể nói, hiện nay, ở Việt Nam 
chỉ xử lý được các sự việc nhập khẩu 
trái phép khi hàng hóa đã vào cảng 
chứ chưa tập trung vào thực hiện 
ngăn ngừa trước khi cập cảng. Vì vậy, 
trong thời gian tới, cùng với quá trình 
xây dựng và thực hiện các văn bản 
pháp luật thì việc phối hợp giữa các 
cơ quan cảnh sát môi trường và công 
an điều tra, Văn phòng interpol, các 
ban/ngành hữu quan trong việc ngăn 
chặn nhập khẩu trái phép CTNH tại 
Việt Nam là cần thiếtn
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Quy hoạch chi tiết khu bảo vệ cảnh quan Hồ Tây,  
một nhiệm vụ cần sớm được thực hiện
tS. Lê tRần Chấn, KS. đinh Văn hùng
Cn. Vũ thị CúC, Cn. tRần thị Chi

Kho bÁU Văn hóA Vật thể Và phi 
Vật thể, điểM DU LịCh hấp Dẫn

Hồ Tây không chỉ đẹp nhờ cỏ cây hoa lá, 
mặt nước mây trời mà còn đẹp vì những huyền 
thoại bao phủ lên các miếu cổ, Chùa xưa, lại 
còn cả các địa danh như Thiên Phù, Trâu Vàng, 
Chùa Hang, xác Cáo…

Theo luật phong thủy, xung quanh hồ là 
một vùng đất mang nhiều hình dáng các linh 
vật: phía đền Quan Thánh là đất hình Phượng, 
phía Yên Ninh là hình rồng, phía Quảng Bá 
là hình rùa, phía Quán La là hình Ngựa, phía 
Ngũ xã là hình Lân. Tất cả các “linh vật” này 
đều chầu về Hồ Tây, khiến nơi đây trở thành 
tâm điểm của một vùng “linh địa”.

Hiện nay xung quanh Hồ Tây có 21 ngôi 
chùa đã được Nhà nước xếp hạng, đó là các 
chùa: Quan Thánh, Trấn Quốc, Đồng Cổ, phủ 
Tây Hồ… Các di tích này hiện đang lưu giữ 
nhiều văn vật có giá trị như:102 bia đá, 165 câu 
đối, 140 bức hoành phi, 18 quả chuông cổ, 60 
sắc phong thần, trên 300 pho tượng bằng đồng, 
gỗ, đá. Đây có thể xem là kho báu văn hóa vật 
thể.

Cư dân sống xung quanh Hồ Tây có nhiều 
lễ hội dân gian đặc sắc như hội “Thổi cơm thi” 

ở làng Nghè, hội “chèo thuyền 
cạn” ở làng Hồ, hội “thề Đồng 
Cổ” ở làng Đông có từ thời 
nhà Lý…

Ven Hồ Tây còn có các làng 
nghề truyền thống như: làm 
giấy, dệt, trồng hoa, phường 
đúc đồng… Nhiều nghề thủ 
công có tới hàng nghìn năm 
tuổi. Các lễ hội dân gian, làng 
nghề truyền thống là kho báu 
phi vật thể .

Hiện nay, tại quận Tây Hồ 
đang tồn tại nhiều cây cổ thụ 
có tuổi thọ từ hàng trăm đến 
vài trăm năm như cây Đa ở 
chùa Tảo Sách (phường Nhật 
Tân), cây Bồ Đề đường Lạc 
Long Quân (phường Nhật 
Tân), cây Bồ Đề chùa Trấn 
Quốc (phường Yên Phụ)…

Vòng quanh Hồ Tây, du 
khách không chỉ được ngắm 
cảnh hồ, mây trời, đình chùa 
đẹp mà còn là dịp trở về với 
cội nguồn từ truyền thuyết 
Lạc Long Quân diệt hồ tinh 
đến nghi án ông trạng Lê Văn 
Thịnh hóa hổ, với Cửu Trùng 
đài, Nam Đồng thư xã - một 

nhà sách tiến bộ vào năm 
1926 - 1927 và bến đò Phú xá, 
dải đất đầu tiên của Hà Nội 
có vinh dự được đón Bác Hồ. 
Như vậy, du lịch quanh Hồ 
Tây, du khách không chỉ được 
biết về không gian văn hóa mà 
còn được mở rộng cả về thời 
gian văn hóa.

Một phứC hệ thủy 
Sinh tiêU biểU 
nhưng ngày Càng 
Cạn Kiệt

Vào thập niên 1960 - 1970, 
Hồ Tây được tiến hành điều 
tra cơ bản về thủy sinh vật. Kết 
quả cho thấy, vào giai đoạn này, 
mật độ thực vật nổi Hồ Tây rất 
lớn, có thể đạt từ 3 - 200 triệu tế 
bào/lít, trong đó, tảo lam chiếm 
60-90% mật độ tảo.

Các kết quả nghiên cứu số 
lượng sinh vật đáy Hồ Tây cho 
thấy, diễn biến bất thường. 
Sinh khối động vật đáy của Hồ 
Tây trong những năm 1960-
1961 dao động trong khoảng 
640-3149 con/m2, với sinh 
khối 2,174-9,244 g/m2. 

 V Hồ Tây được xem như một kho báu phi vật thể, cần được bảo tồn và phát triển
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Sản lượng khai thác tôm càng tự nhiên ở 
Hồ Tây vào các năm 1959-1960 đạt tới 30-50 
tấn, chiếm 32-38% sản lượng thủy sản của 
hồ. Tuy nhiên, sản lượng tôm đã suy giảm 
nhanh chóng. Vào những năm 1971-1975, 
sản lượng tôm thu hoạch chỉ còn 12 - 15 
tấn/1 năm. So với giai đoạn 1980 -1994, sản 
lượng khai thác tôm càng tự nhiên chỉ bằng 
1/4-1/40. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm 
sản lượng, do khai thác quá mức và môi 
trường nước nền đáy hồ bị ô nhiễm. 

Trong thời kỳ 1981-1990, các dẫn liệu 
nghiên cứu cho thấy, sinh khối động vật 
đáy ở Hồ Tây đã giảm nhiều, chỉ bằng 1/3-
1/5 sinh khối của các năm 1960, 1965, 1975. 
Sinh vật lượng bình quân cao nhất là 955 
con/1m2 và 12,8gm/1m2 (1982).

Nhóm động vật đáy thân mềm (gồm 
trai, hến, ốc) sản lượng khai thác năm 1982 
là 300 - 600 tấn. Trước năm 2000, thường 
có tới vài chục thuyền cào khai thác trai, 
hến và ốc, sản lượng mỗi thuyền là 60 - 
70kg mỗi ngày. Tuy nhiên, từ sau năm 2000 
trở lại đây, sản lượng trai, hến gần như cạn 
kiệt cùng với sự cấm đánh bắt của Ban quản 
lý Hồ Tây đã hạn chế số người đến khai thác 
và việc khai thác chỉ bằng tay. Năm 1982, 
trong thành phần động vật đáy, nhóm ốc 
vặn, ốc đá chiếm ưu thế, sản lượng ốc khai 
thác hàng ngày từ 1-3 tấn, chiếm 80% sinh 
khối chung, hiện tại sản lượng nhóm ốc này 
là không đáng kể. 

Theo kết quả nghiên cứu của nhiều tác 
giả, thành phần khu hệ cá Hồ Tây gồm 46 
loài thuộc 16 họ và 6 bộ, trong đó họ cá chép 
chiếm ưu thế gồm 28 loài, thuộc 22 giống, 
chiếm 60,8% tổng số loài cá Hồ Tây. Có 14 
loài cá tự nhiên, chiến 30,5% tổng số loài cá 
Hồ Tây. Từ năm 1988 trở về trước, hàng năm 
Hồ Tây khác thác được 10 tấn cá, có năm 
khai thác được tới 15 tấn.

Các loài cá thả ở Hồ Tây ngày càng 
đóng vai trò quan trọng cả về sản lượng và 
giá trị kinh tế, trong khi thành phần cá tự 
nhiên ngày càng được thu hẹp. một cách 
tổng quát có thể khẳng định, khu hệ thủy 
sinh vật Hồ Tây khá đa dạng về thành phần 
loài với 72 loài thực vật nổi, 47 loài tảo 
bám đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động 
vật đáy (thuộc nhóm tôm cua, trai, ốc, 
hến), 12 loài giáp xác, 46 loài cá (trong đó 
có 15 loài cá tự nhiên). Tuy nhiên, phức hệ 
thủy sinh vật như đã trình bày, đang ngày 

càng cạn kiệt. Nguyên nhân 
cơ bản là do bị khai thác quá 
mức và nguồn nước, nền đáy 
bị ô nhiễm.

ngUyên nhân gây ô 
nhiễM nướC hồ tây

Nước Hồ Tây đang đứng 
trước nguy cơ ngày càng bị ô 
nhiễm nặng hơn. Đây là vấn 
đề được các cấp, các ngành 
liên quan đặc biệt quan tâm. 
Nhiều giải pháp được nêu ra 
để thực hiện, nhưng kết quả 
đạt được chưa đáp ứng yêu 
cầu của người dân cũng như 
xã hội.

Cho đến nay, hầu hết các 
ý kiến đều cho rằng, nguyên 
nhân quan trọng nhất dẫn đến 
mức nước Hồ Tây bị ô nhiễm 
bắt nguồn từ những cống thải 
đã mặc nhiên làm nhiệm vụ 
thu gom chất ô nhiễm ở khu 
vực dân cư xung quanh rồi đổ 
vào Hồ Tây. Điều này diễn ra 
trong một thời gian dài, tích 
tụ dần nhiều chất gây ô nhiễm 
đến mức vượt quá ngưỡng 
cho phép, thậm chí cao hơn 
gấp nhiều lần.

Kết quả phân tích cho 
thấy, tại những điểm cống xả 
thải hàm lượng dầu mỡ rất 
cao, làm ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến môi trường sinh 
thái của hồ.

Phân tích thành phần 
kim loại nặng trong mẫu sinh 
vật đáy (trai, ốc, trùng trục) 
cho thấy, đã vượt ngưỡng 
giới hạn cho phép, theo tiêu 
chuẩn của Bộ Y tế. Việc nước 
hồ phải tiếp nhận một lượng 
lớn nước thải sinh hoạt dẫn 
đến chất lượng nước trong 
hồ không đảm bảo số lượng 
vi sinh cần thiết. Đồng thời 
kết quả phân tích cũng cho 
thấy, nguồn thải gây ô nhiễm 
nước hồ qua các thời điểm có 
tính chất khác nhau và phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố tự 

nhiên cũng như tác động do 
các hoạt động của người dân 
quanh hồ.

Kết quả phân tích chỉ số 
Coliform ở các cửa cống cho 
thấy, chỉ tiêu Coliform tổng số 
tại hầu hết các điểm lấy mẫu 
đều cao hơn so với quy chuẩn, 
qua đó cho thấy, nước lấy từ 
các cửa cống thải ô nhiễm vi 
sinh vật rất cao. Đây là dẫn 
chứng cụ thể về việc nước hồ 
bị ô nhiễm vi sinh là do đã 
phải tiếp nhận một lượng lớn 
chất thải thông qua các cửa 
cống.

Để giảm thiểu ô nhiễm 
nước Hồ Tây, trước hết phải 
giảm nguồn dinh dưỡng bên 
ngoài và bên trong hồ. Kiểm 
soát được dòng chảy vào của 
hồ sẽ giải quyết được nguồn 
dinh dưỡng bên ngoài, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
cải tạo chất lượng nước trong 
hồ. Loại bỏ hay hạn chế nguồn 
dinh dưỡng bên ngoài có thể 
rất tốn kém nhưng cần thiết và 
hiệu quả.

Cần SớM thựC hiện 
qUy hoạCh Chi tiết 
KhU VựC bảo Vệ 
Cảnh qUAn hồ tây

Từ những vấn đề đã 
trình bày cho thấy, để xây 
dựng hệ sinh thái đất ngập 
nước Hồ Tây thành khu bảo 
vệ cảnh quan không chỉ đẹp 
mà còn phải có môi trường 
trong sạch; Đồng thời còn 
phải hội tụ được các yếu tố 
văn hóa, tâm linh, lịch sử, 
làng nghề truyền thống, góp 
phần phát triển kinh tế, đặc 
biệt là du lịch của Hà Nội. 
Do đó, hơn bao giờ hết cần 
sớm thực hiện quy hoạch chi 
tiết khu bảo vệ cảnh quan 
Hồ Tây. Bởi vì, Hồ Tây là một 
bộ phận rất quan trọng của 
Thăng Long - Hà Nộin
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Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội  
về môi trường trong chuỗi cung ứng thủy sản
đinh xUân Lập
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng  
và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS)

Trong những năm gần đây, hoạt 
động khai thác hải sản đã nảy 
sinh nhiều tồn tại, bất cập và 

thiếu bền vững. Sản lượng khai thác 
tuy ở giới hạn cho phép (2,2 triệu tấn/
năm), song nguồn lợi hải sản đã có 
dấu hiệu tổn thương. Cá nổi nhỏ đã 
khai thác vượt quá giới hạn 25-30%, 
làm mất dần khả năng tái tạo, phục 
hồi mật độ quần thể, ảnh hưởng đến 
nguồn lợi cá nổi lớn (thiếu thức ăn). 
Hải sản tầng đáy cũng bị khai thác 
vượt quá giới hạn cho phép từ 30-35%, 
trong đó có nhiều loài hải sản có vòng 
đời dài (cá mú, cá su, hồng…), dẫn 
đến nguy cơ bị tuyệt chủng… 

Bên cạnh đó, các hoạt động khai 
thác, chế biến của doanh nghiệp (DN) 
trong ngành thủy sản không được kiểm 
soát vì chưa có chế tài cho việc áp dụng 
các “thực hành tốt trách nhiệm xã hội 
(CSr) về môi trường” trong khai thác, 
sử dụng nguồn lợi thủy sản. Do đó, 
trách nhiệm của các DN đối với môi 
trường, sinh thái và nguồn lợi thủy sản 
còn hạn chế. Việc xả thải chất thải trên 
biển và tại các cảng cá còn diễn ra phổ 
biến, ý thức của chủ tàu về BVmT biển 
còn hạn chế. môi trường tại các cảng 
cá, bến cá không được bảo vệ tốt, thêm 
vào đó cơ sở hạ tầng yếu kém làm ảnh 
hưởng tới đời sống sức khỏe của người 
lao động và cộng đồng xung quanh. 
Để khắc phục tình trạng trên, từ tháng 
2-12/2015, với sự hỗ trợ của tổ chức 
OxFAm Việt Nam, Trung tâm Hợp 
tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác 
thủy sản bền vững (iCAFiS) đã thực 
hiện Đề tài “Nghiên cứu về hiện trạng 
thực hành trách nhiệm xã hội (CSr) 
trong khai thác thủy sản tại Việt Nam”, 
nhằm đánh giá hiện trạng các DN thực 
hiện CSr về môi trường trong khai 
thác thủy sản, qua đó, vận động các 

chính sách liên quan và thúc 
đẩy chuỗi cung ứng thủy sản 
thực hiện CSr, hướng tới một 
nghề cá bền vững. Đồng thời, 
để giúp các DN thực hiện CSr 
về môi trường, nghiên cứu dựa 
trên các tiêu chí của tiêu chuẩn 
iSO 26000:2010 (Hướng dẫn 
về CSr theo iSO 2600, phiên 
bản 2010) về trách nhiệm xã 
hội, đưa ra dự thảo Bộ nguyên 
tắc thực hành CSr về môi 
trường trong chuỗi cung ứng 
khai thác thủy sản tại Việt Nam 
của ngành thủy sản. Bộ nguyên 
tắc sẽ giúp các DN khai thác và 
chế biến thủy sản tăng cường 
quản lý và kiểm soát hiệu quả 
các vấn đề liên quan đến môi 
trường.

Nghiên cứu được thực 
hiện tại các tỉnh Nghệ An, Hải 
Phòng, Kiên Giang, Bến Tre, 
Khánh Hòa, Bình Thuận, với 

các đối tượng là: Chủ DN; chủ 
tàu; cán bộ phụ trách; công 
nhân; thuyền viên; cán bộ 
quản lý địa phương; chuyên 
gia trong ngành… Để tìm 
hiểu hiện trạng việc thực thi 
vấn đề này tại các DN/chủ tầu 
trong lĩnh vực khai thác thủy 
sản, nhóm nghiên cứu đề tài 
đã xây dựng 4 biến (các chủ 
đề) để khảo sát 305 người tại 
6 tỉnh/ TP nêu trên. 

Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, việc thực hiện CSr về 
môi trường của DN khai thác 
và chế biến thủy sản ở nước 
ta còn tồn tại nhiều bất cập. 
Có nhiều nguyên nhân khác 
nhau, song nguyên nhân cơ 
bản là do các DN chưa nhận 
thức đúng đắn và đầy đủ về 
mối quan hệ giữa hoạt động 
kinh doanh sản xuất với vấn 
đề môi trường. 

bảng. Các chủ đề liên quan trách nhiệm bVMt  
của Dn/chủ tàu

Chủ đề Nội dung
Tỷ lệ %  
hồi đáp

1
DN/chủ tàu có cán bộ kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi 
trường, hóa chất… (thu gom và xử lý)

37,5%

2
DN/chủ tàu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên 
liệu sản xuất 

76,3%

3
DN/chủ tàu có chính sách liên quan đến việc sử 
dụng tiết kiệm điện, nước…và nguyên liệu sản xuất

90,8%

4
Có bố trí nhân viên phụ trách tìm kiếm việc sử dụng 
nguồn nguyên liệu bền vững/khai thác bền vững

46,7%

Tổng kết các bảng hỏi 
các đối tượng khảo sát cho 
thấy, việc thực hiện CSr về 
môi trường của các DN khai 
thác thủy sản Việt Nam còn 
hạn chế, chưa toàn diện. Số 
liệu trong bảng đã minh họa 
rõ vấn đề liên quan đến ô 
nhiễm môi trường và ý thức 
trong việc sử dụng nguyên 

liệu bền vững hầu như không 
được các doanh nghiệp hay 
các chủ tàu cá quan tâm. Cụ 
thể chỉ có 37,5% DN/chủ tàu 
của họ có cán bộ kỹ thuật xử 
lý ô nhiễm môi trường, hóa 
chất… và 47% DN/chủ tàu 
có bố trí nhân viên phụ trách 
tìm kiếm việc sử dụng nguồn 
nguyên liệu bền vững/khai 
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thác bền vững. Từ kết quả này, cho 
thấy, nhận thức về thực hành trách 
CSr về môi trường với hầu hết các 
bên tham gia trong chuỗi cung ứng 
sản phẩm thủy sản khai thác, đặc 
biệt là khối tàu thuyền đánh bắt 
hải sản còn hạn chế, đáng chú ý là 
khía cạnh trách nhiệm với người 
lao động (ngư phủ) và cộng đồng 
ngư dân ven biển. Hầu hết, các 
DN không áp dụng các tiêu chuẩn 
về thực hành CSr về môi trường, 
ngoại trừ một số công ty thuộc các 
tập đoàn đa quốc gia, công ty có 
vốn đầu tư, cổ phần từ nước ngoài. 
Bên cạnh đó, việc thực hiện CSr 
về môi trường ở các DN chế biến, 
xuất khẩu thủy sản mang tính “đối 
phó” để đáp ứng các yêu cầu của thị 
trường (khách hàng), chưa mang 
tính tự nguyện hoặc trách nhiệm 
cao; Khung pháp lý và chế tài đối 
với thực hành CSr về môi trường 
trong chuỗi sản xuất, cung ứng sản 
phẩm thủy sản có nguồn gốc từ 
đánh bắt còn thiếu, hạn chế, chưa 
rõ ràng; Chưa có khuyến khích về 
việc thực hiện CSr về môi trường 
trong chuỗi cung ứng thủy sản…

Từ các đánh giá nêu trên, 
nhóm nghiên cứu đã đưa ra một 
số khuyến nghị để thúc đẩy các DN 
thực hiện CSr về môi trường trong 
ngành thủy sản, cụ thể: 

Tăng cường kiểm soát, ngăn 
ngừa ô nhiễm, giảm thiểu tác động 
đến môi trường của các doanh 
nghiệp khai thác và chế biến thủy 

 V Hạ tầng bến cá nghèo nàn và ô nhiễm môi trường ven bờ từ 
hoạt động khai thác

 V Hải sản tầng đáy bị khai thác vượt quá giới hạn cho phép từ 
30-35%, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài

sản như: giảm lượng phát 
thải vào không khí của các 
tàu, thuyền; kiểm soát hóa 
chất chặt chẽ; có hệ thống 
thu gom nước thải và rác 
thải; giảm tiếng ồn…;

Lựa chọn một số nghề cá 
(chuỗi) hoặc địa phương để 
thí điểm thực hiện CSr; xây 
dựng kế hoạch hành động 
quốc gia về thực hiện CSr về 
môi trường trong nghề khai 
thác, chế biến, thương mại 
thủy sản; 

ưu tiên giải quyết các vấn 
đề đối với việc đào tạo nghề, 
cấp thẻ thuyền viên, quản lý 

thông tin thuyền viên, xây 
dựng các công cụ quản lý 
(Cơ sở dữ liệu thuyền viên), 
minh bạch, rõ ràng và chia sẻ 
thông tin các văn bản pháp 
luật về BVmT rộng rãi làm 
cơ sở cho các cơ quan quản 
lý, chủ tàu nắm được thông 
tin phổ biến cho các lao động 
khai thác thủy sản; xây dựng 
văn bản pháp lý, hướng dẫn 
về việc thực hiện CSr về môi 
trường đối với các bên tham 
gia liên quan trong chuỗi sản 
xuất - cung ứng thủy sản, 
quy định về thanh tra, kiểm 
tra, có chế tài xử phạt, khen 
thưởng minh bạch…

Tăng cường công tác 
truyền thông về thực hiện 
CSr về môi trường trong 
ngành thủy sản, BVmT biển; 
Tổ chức các lớp tập huấn, in 
ấn phẩm, áp phích, tờ rơi và 
phát động các phong trào 
làm sạch bờ biển, cuộc thi 
tìm hiểu về đa dạng sinh học 
biển; Lồng ghép vào chương 
trình giáo dục về hành vi và 
cách ứng xử đúng đối với 
môi trường và hệ sinh thái 
biểnn
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Bảo vệ môi trường trong xây dựng khu đô thị mới  
có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
ThS. Lê Anh tUấn
Bộ Xây dựng

Là một trong những nước đứng đầu châu 
á về tốc độ phát triển không gian đô thị, 
Việt Nam có tốc độ phát triển không gian 

đô thị là 2,8%, cao hơn mức bình quân 2,4% 
của khu vực Đông á (World Bank, giai đoạn 
2000 - 2010). Sự phát triển các khu đô thị mới 
đã và đang tạo những áp lực không nhỏ đối với 
công tác BVmT. 

Cơ Sở phÁp Lý đối Với bVMt 
tRong xây Dựng KhU đô thị 
Mới Có Vốn đầU tư nướC ngoài 
tại Việt nAM

Theo đó, Điều 18, Luật BVmT 2014, quy 
định việc lập báo cáo Đánh giá tác động môi 
trường (ĐTm). Danh mục các dự án phải lập 
báo cáo ĐTm đã được Chính phủ cụ thể hóa 
trong Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Đáng chú 
ý là tất cả dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, các khu dân cư có diện tích từ 5ha 
trở lên đều phải lập báo cáo ĐTm. 

Điều 19, Luật BVmT 2014; Điều 12, Nghị 
định 18/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ chủ 
dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
kết quả thực hiện ĐTm.Việc đánh giá ĐTm 
phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 
Trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự 
án vào vận hành gồm: tổ chức thực hiện biện 
pháp BVmT theo quyết định phê duyệt báo cáo 
ĐTm; báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTm 
kết quả thực hiện các công trình BVmT phục 
vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy 
cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ 
quy định. Những dự án này chỉ được vận hành 
sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTm kiểm 
tra, xác nhận hoàn thành công trình BVmT.

Trong Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về 
quản lý chất thải rắn (CTr), Điều 19 và 20 quy 
định CTr thông thường phải được phân loại 
tại nguồn, không được để lẫn với chất thải nguy 
hại; CTr xây dựng như bùn hữu cơ, đất đá, các 
vật liệu xây dựng thải ra trong quá trình tháo 
dỡ công trình… phải được phân loại và có thể 
tái chế, tái sử dụng.

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản 
lý chất thải và phế liệu quy định rõ công tác 

quản lý CTr, chất thải nguy 
hại (CTNH), nước thải và khí 
thải… Điều 50 của Nghị định 
38/2015/NĐ-CP đã nhắc lại 
các nội dung về phân loại và 
quản lý chất thải xây dựng 
như đã được nêu tại Điều 20 
của Nghị định 59/2007/NĐ-
CP và có bổ sung thêm một 
số quy định liên quan đến 
hoạt động xây dựng của hộ 
gia đình, trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp của Bộ xây dựng với 
Bộ TN&mT quy định chi tiết 
về việc phân loại, thu gom, tái 
sử dụng, tái chế và xử lý chất 
thải xây dựng.

Thông tư 36/2015/TT-
BTNmT của Bộ TN&mT về 
quản lý CTNH, Điều 12 quy 
định cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có hoạt động 
phát sinh CTNH phải đăng 
ký chủ nguồn thải CTNH 
với Sở TN&mT nơi có cơ sở 
phát sinh CTNH. Như vậy, 
để thực hiện đầy đủ quy định 
về quản lý CTNH thì ngay từ 
đầu các dự án xây dựng phải 
định lượng được lượng phát 
sinh CTNH thường xuyên để 
xác định xem có phải đăng ký 
sổ chủ nguồn thải CTNH hay 
không. Ngoài ra, các quy định 
về quản lý CTNH đối với chủ 
nguồn thải CTNH cần được 
thực hiện xuyên suốt trong tổ 
chức xây dựng khu đô thị mới.

Thông tư số 32/2015/TT-
BGTVT của Bộ Giao thông 
Vận tải quy định về BVmT 
trong phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông có quy định 
rõ trách nhiệm của chủ đầu tư 
và nhà thầu trong tuân thủ các 
quy định về BVmT. 

Quá trình xây dựng khu 
đô thị mới cũng phải tuân thủ 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với 
nước thải, khí thải, tiếng ồn, 
độ rung... Ngoài ra, dự án còn 
phải tuân thủ các điều khoản 
về BVmT của đối tác cho vay 
vốn hoặc chủ đầu tư nước 
ngoài.

CÁC Vấn đề Môi 
tRường Và giải 
phÁp bVMt

Đối với dự án xây dựng 
khu đô thị mới, các tác động 
môi trường diễn ra ở các giai 
đoạn: chuẩn bị dự án; thực 
hiện dự án; đưa khu đô thị đi 
vào hoạt động. Trong đó, giai 
đoạn thực hiện dự án là giai 
đoạn quan trọng vì phát sinh 
nhiều chất thải, đồng thời là 
giai đoạn triển khai thực hiện 
các giải pháp kỹ thuật, công 
trình BVmT phục vụ khu đô 
thị khi đi vào hoạt động.

tác động trong giai đoạn 
thực hiện dự án

Chất thải rắn: CTr xây 
dựng phát sinh từ quá trình 
phá dỡ công trình, phát quang 
cây xanh, san lấp mặt bằng, 
xây dựng lán trại cho công 
nhân, tập kết nguyên vật liệu; 
CTr sinh hoạt của công nhân. 
Các loại CTr này nếu không 
được quản lý phù hợp sẽ gây 
những tác động như làm tắc 
nghẽn dòng chảy, ô nhiễm 
môi trường nước ngầm, phát 
tán bụi gây ô nhiễm môi 
trường không khí.

Nước thải: Chủ yếu là 
nước thải sinh hoạt của 
công nhân trên công trường. 
Nước thải sinh hoạt có các 
thành phần dễ phân hủy 
sinh học, lượng phát sinh 
không nhiều và được xử lý 
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bằng các công nghệ đơn giản như 
bể tự hoại là có thể đáp ứng được 
các quy chuẩn hiện hành về môi 
trường. Tuy nhiên, nếu không có 
biện pháp thu gom, xử lý phù hợp 
thì nước thải sinh hoạt có nguy 
cơ gây ô nhiễm nước mặt và nước 
ngầm, ô nhiễm môi trường khí. 
Ngoài ra, nước mưa chảy tràn khi 
qua khu vực dự án sẽ cuốn theo 
các chất ô nhiễm như: dầu mỡ, 
đất, cát… gây ô nhiễm nguồn nước 
mặt nếu không được thu gom, thải 
bỏ hợp lý.

Bụi: Trong phá dỡ công trình từ 
quá trình thi công, các phương tiện 
giao thông và máy móc thi công; 
Bụi phát sinh trong suốt quá trình 
xây dựng nhưng chỉ tác động cục 
bộ, phạm vi tác động không lớn.

Khí thải từ các phương tiện vận 
chuyển và máy móc thi công có chứa 
bụi, SOx, NOx, COx, THC; khí thải 
phát sinh từ quá trình thi công có gia 
nhiệt (cắt, hàn, đốt nóng chảy nhựa, 
v.v…); hơi xăng dầu từ các thùng 
chứa xăng dầu, sơn. Khí thải phát sinh 
trong suốt quá trình xây dựng nhưng 
chỉ tác động cục bộ, không thường 
xuyên và phạm vi tác động không lớn.

Chất thải nguy hại: Dầu mỡ rơi 
vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ; keo, sơn 
rơi vãi, giẻ lau dính keo, sơn; pin, ắc 
quy, các thùng chứa xăng dầu, sơn, 
dung môi. Chất thải nguy hại, đặc 
biệt là dầu thải nếu thải bỏ không 
đúng quy định sẽ làm ô nhiễm 
nghiêm trọng nguồn nước mặt và 
nước ngầm và từ đó ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người.

Các giải pháp bVMt
Giải pháp quản lý bao gồm các 

nội dung chính: Lập báo cáo ĐTm 
và trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; lập kế hoạch BVmT; đăng 
ký giấy phép xả nước thải; sổ chủ 
nguồn thải CTNH (nếu thuộc đối 
tượng phải đăng ký); thu gom và xử 
lý chất thải (ký hợp đồng với đối 
tác có đầy đủ tư cách pháp nhân); 
quan trắc môi trường (ký hợp đồng 
với đối tác có đầy đủ tư cách pháp 
nhân). Trong đó, kế hoạch BVmT 
cần được thường xuyên xem xét, 
điều chỉnh cho phù hợp với thực 
tế triển khai dự án và các kết quả 
giám sát môi trường. Các giải pháp 
quản lý môi trường được tóm tắt 
trong sơ đồ sau:

bÁo CÁo đtM

Kế hoạCh bVMt

giấy phép  
xả nướC thải

Sổ Chủ  
ngUồn thải Ctnh

thU goM, xử Lý  
Chất thải

Kết qUả giÁM SÁt;  
bÁo CÁo gửi Cơ qUAn ChứC năng 

thEo qUy định

qUAn tRắC  
Môi tRường

Được phê duyệt
Điều chỉnh

giải pháp kỹ thuật
Đối với CTR: Lắp đặt các thùng 

rác tránh vứt rác bừa bãi; quản lý 
công nhân lao động trong hoạt 
động thu gom và thải bỏ CTr sinh 
hoạt; lắp đặt biển báo, biển cấm xả 
rác; CTr xây dựng, các vật liệu phế 
bỏ được thu gom thường xuyên và 
vận chuyển ra khỏi công trường 
đến khu xử lý tập trung theo quy 

định; thu gom và thuê đơn vị có 
chức năng thu gom, xử lý hợp vệ 
sinh lượng rác thải sinh hoạt tại 
khu vực dự án.

Nước thải: Tiến hành vệ sinh, 
khơi thông cống rãnh, tránh ứ 
đọng nước thải; không thải trực 
tiếp nước thải có chứa hàm lượng 
bùn đất lớn từ quá trình đào đắp, 
nước thải từ hoạt động rửa cốt liệu 

khi trộn bê tông… vào môi trường; 
nước thải loại này được tái sử dụng 
sau khi tách loại chất rắn lơ lửng 
bằng bể lắng. Các biện pháp thực 
hiện từ kỹ thuật thi công: tiến hành 
các hoạt động đào đắp theo đúng 
kế hoạch đã đặt ra; không thực 
hiện đào đắp khi trời mưa. Trang 
bị nhà vệ sinh di động có hầm tự 
hoại tạm thời; nước thải phát sinh 



36 Số 2/2016

GiẢi PHáP - CôNG NGHệ xANH

từ các bể tự hoại sẽ được các đơn vị có chức 
năng bơm hút, thu gom và xử lý theo đúng 
quy định; nghiêm cấm công nhân phóng uế 
bừa bãi trên công trường.

Nước mưa chảy tràn: Quy hoạch, thi công 
hệ thống thoát nước tạm thời trong quá trình 
san nền, thi công các hạng mục công trình 
hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc 
của dự án; xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 
hệ thống cống thoát nước trước khi thi công 
các hạng mục công trình khác; kiểm tra, khơi 
thông cống rãnh, các đoạn cống thoát nước 
trước khi có mưa lớn xảy ra nhằm tránh tích 
tụ, bồi lắng và xói lở hệ thống thoát nước; 
thực hiện thi công san nền, đầm nén ngay sau 
khi tập kết vật liệu hoặc che phủ vật liệu thi 
công nhằm tránh rửa trôi nguyên vật liệu khi 
trời có mưa. 

Chất thải nguy hại: CTNH phát sinh 
trong quá trình xây dựng dự án chủ yếu bao 
gồm: các thùng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, đất 
đá dính nhựa đường… cần được tiến hành 
thu gom, phân loại và lưu giữ theo quy định 
của Thông tư số 12/2011/BTNmT về việc 
quản lý CTNH rồi hợp đồng với các đơn vị 
có chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật.

Tiếng ồn và rung: Đặt các thiết bị gây 

ồn lớn cách xa khu vực dân 
cư, trường học, hạn chế vận 
hành vào ban đêm; dựng 
tường cách ly nhằm giảm 
tiếng ồn; định kỳ kiểm tra 
tiếng ồn phát sinh từ hoạt 
động của các thiết bị, máy 
móc.

tRÁCh nhiệM CủA 
CÁC bên Liên qUAn 
tRong Công tÁC 
bVMt

Chủ đầu tư có vai trò 
xuyên suốt đảm bảo dự án 
tuân thủ các quy định pháp 
luật về BVmT. Chủ đầu tư 
có trách nhiệm: lập báo cáo 
ĐTm của dự án; phổ biến 
tới nhà thầu các nội dung 
của kế hoạch quản lý môi 
trường và các biện pháp xử 
lý chất thải, các biện pháp 
giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường đối với gói thầu 
mà nhà thầu thi công; tổ 
chức giám sát, đôn đốc nhà 
thầu thực thi các biện pháp 

quản lý, thu gom, xử lý chất 
thải (đặc biệt là CTNH), 
các biện pháp giảm bụi, ồn, 
rung và các biện pháp ứng 
phó sự cố trong thi công xây 
dựng; đánh giá sự tuân thủ 
môi trường của nhà thầu; tổ 
chức quan trắc môi trường 
và tổng hợp, đánh giá, lập 
báo cáo về việc tuân thủ 
các nội dung BVmT của 
dự án theo tiến độ thi công 
xây dựng gửi cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định; 
trường hợp xảy ra sự cố môi 
trường phải dừng thi công, 
thực hiện biện pháp khắc 
phục và báo cáo cho cơ quan 
có thẩm quyền; báo cáo giải 
trình cơ quan phê duyệt báo 
cáo ĐTm trong trường hợp 
dự án có thay đổi quy mô, 
công suất, công nghệ làm 
tăng tác động xấu đến môi 
trường so với phương án 
trong báo cáo ĐTm nhưng 
chưa đến mức phải lập lại 
báo cáo ĐTm và chỉ được 

 V Quá trình xây dựng khu đô thị mới phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
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thực hiện những thay đổi sau khi 
có văn bản chấp thuận của cơ quan 
phê duyệt báo cáo ĐTm...

Nhà thầu thi công xây dựng phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật 
về BVmT và đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
về BVmT trong hợp đồng đã ký với 
chủ đầu tư. Nhà thầu phải thực hiện 
các yêu cầu của kế hoạch quản lý 
môi trường của dự án và biện pháp 
xử lý chất thải, giảm thiểu tác động 
xấu đến môi trường; thường xuyên 
giám sát, đôn đốc cán bộ, công nhân 
viên tuân thủ thực hiện các yêu cầu 
về BVmT đối với gói thầu trong 
quá trình thi công xây dựng; nâng 
cao nhận thức, ý thức BVmT cho 
người lao động; thu gom, lưu giữ, 
vận chuyển, xử lý hoặc đổ chất thải 
đúng vị trí, phương pháp và khối 
lượng quy định; thu gom, lưu giữ rác 
thải sinh hoạt và hợp đồng với đơn 
vị vệ sinh môi trường địa phương để 
vận chuyển, xử lý hoặc tự xử lý theo 
biện pháp được quy định; thu gom, 
lưu giữ CTNH và hợp đồng với đơn 
vị có giấy phép hành nghề quản lý 
CTNH để vận chuyển, xử lý; bố trí 
nhà vệ sinh, thiết bị thu gom, lưu giữ 
chất thải, công trình xử lý nước thải 
tạm thời trên công trường thi công, 
văn phòng điều hành công trường và 
khu vực lán trại công nhân; thực hiện 
các biện pháp giảm bụi, ồn, rung, các 
biện pháp thoát nước, chống ngập 
cục bộ; xây dựng và tổ chức thực 
hiện phương án ứng phó sự cố, bảo 
đảm an toàn giao thông trong suốt 
quá trình thi công; hoàn nguyên môi 
trường, thu dọn vệ sinh công trường, 
thanh thải lòng sông, kênh sau khi 
hoàn thành thi công gói thầu; hợp 
tác, cung cấp thông tin liên quan cho 
cơ quan quản lý nhà nước về BVmT 
trong kiểm tra, thanh tra.

Tư vấn giám sát cần tuân thủ 
các điều kiện môi trường của dự 
án trong tất cả các giai đoạn trước, 
trong và sau khi thi công, bao gồm: 
rà soát ĐTm của dự án, xem xét kế 
hoạch quản lý môi trường, kế hoạch 
tái định cư và đảm bảo không có các 
thiếu sót lớn trong các biện pháp 

giảm thiểu tác hại; đề xuất 
với chủ đầu tư những vấn đề 
cần cập nhật cho kế hoạch 
quản lý môi trường, cho 
thiết kế chi tiết và/hoặc các 
đặc điểm kỹ thuật; rà soát 
các tài liệu về BVmT do các 
nhà thầu lập (bao gồm các kế 
hoạch BVmT tại từng công 
trường cụ thể, kế hoạch chi 
tiết quản lý vật liệu được nạo 
vét và các kế hoạch dọn dẹp, 
hoàn trả mặt bằng), đề xuất 
các vấn đề cần thiết phải bổ 
sung và sửa đổi và kiến nghị 
phê duyệt các kế hoạch.

Tư vấn giám sát phải kịp 
thời cảnh báo nhà thầu về 
các sai phạm trong công tác 
BVmT, phối hợp với chủ đầu 
tư và/hoặc tư vấn giám sát môi 
trường độc lập của chủ đầu tư 
để đề xuất các giải pháp kịp 
thời đối với các tác động môi 
trường chưa được dự kiến, các 
tình thế khẩn cấp, những vấn 
đề hoặc sự cố nảy sinh trong 
quá trình xây dựng. 

Tư vấn giám sát phải đảm 
bảo nhà thầu tuân thủ đúng 
các cam kết đã nêu trong 
báo cáo ĐTm và những yêu 
cầu của cơ quan có thẩm 
quyền trong quyết định phê 
duyệt báo cáo ĐTm; thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc tại 
hiện trường; kịp thời đề nghị 
nhà thầu xử lý các sự cố môi 
trường; đảm bảo các công 
tác thi công tuân thủ đúng 
kế hoạch quản lý môi trường 
được phê duyệt và đảm bảo 
các nhà thầu chấp hành các 
biện pháp giảm thiểu tác hại 
theo đúng kế hoạch BVmT và 
các tài liệu khác có liên quan 
tại từng công trường cụ thể.

Tư vấn giám sát tham dự 
các cuộc họp liên quan đến 
môi trường của nhà thầu; 
kiểm tra và báo cáo thường 
xuyên tới chủ đầu tư về việc 
các nhà thầu tuân thủ các yêu 

cầu về môi trường của dự án 
theo các chỉ tiêu được chuẩn 
hóa trong các tài liệu nhằm 
giảm thiểu ảnh hưởng và 
quan trắc môi trường; trong 
trường hợp không tuân thủ 
hoặc có khiếu nại, chỉ đạo 
nhà thầu thực hiện các biện 
pháp khắc phục trong một 
thời hạn cụ thể và/hoặc đình 
chỉ thi công từng phần hay 
toàn bộ nếu nhà thầu không 
có khả năng thực hiện các 
biện pháp khắc phục phù 
hợp; tổ chức trao đổi thường 
xuyên với các đoàn thể nhằm 
cung cấp thông tin và nâng 
cao ý thức của người dân về 
BVmT; thu thập và cung cấp 
mọi dữ liệu liên quan đến 
BVmT theo yêu cầu của chủ 
đầu tư.

Kết LUận
Đối với các dự án có 

vốn đầu tư của nước ngoài 
thì ngoài việc cần tuân thủ 
những quy định pháp luật 
của Việt Nam về BVmT thì 
cần tuân thủ các điều kiện 
bắt buộc về BVmT của nhà 
đầu tư hoặc cơ quan cho vay 
vốn nước ngoài. Do đó, công 
tác BVmT đối với các dự án 
này là một vấn đề rất được 
quan tâm. 

Để đảm bảo thực hiện 
tốt công tác BVmT trong 
xây dựng các khu đô thị mới 
tại Việt Nam, cần có sự phối 
hợp chặt chẽ của các bên 
liên quan đó là chủ đầu tư, 
tư vấn giám sát và nhà thầu. 
Để hoàn thành được các vai 
trò, trách nhiệm của mình 
thì đòi hỏi các bên liên quan 
không chỉ có năng lực quản 
lý, kỹ thuật tốt mà cần có các 
phẩm chất mềm như kỹ năng 
hợp tác làm việc nhóm, sử 
dụng ngoại ngữ thành thạo, 
kinh nghiệm làm việc với 
nước ngoàin
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Chuỗi cung ứng xanh - giải pháp kinh doanh bền vững, 
thân thiện với môi trường
ngUyễn bình Minh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong tình hình nền kinh tế thế giới 
đang chuyển dịch sang kinh tế xanh, 
việc phát triển chuỗi cung ứng xanh 
(GSC) được xem là hướng tiếp cận 
mới cho nhiều doanh nghiệp (DN) để 
nâng cao năng lực cạnh tranh cũng 
như vị thế cho mỗi thương hiệu.

gSC Và Lợi íCh  
Khi thựC hiện gSC

Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các DN 
tham gia một cách trực tiếp hay gián tiếp 
trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, thể 
hiện sự dịch chuyển nguyên vật liệu xuyên 
suốt quá trình từ nhà cung cấp ban đầu đến 
khách hàng cuối cùng. Chuỗi cung ứng 
không chỉ bao gồm nhà sản xuất và nhà 
cung cấp, mà còn các công ty vận tải, nhà 
kho, nhà bán lẻ và khách hàng. 

Kể từ đầu những năm 1990, các nhà 
sản xuất đã phải đối mặt với áp lực giải 
quyết vấn đề quản lý môi trường trong dây 
truyền cung ứng của họ. Khi đưa thêm yếu 
tố “xanh” vào, khái niệm GSC được định 
nghĩa là một phương thức nhằm tối thiểu 
hóa tác động môi trường của một sản phẩm 
hoặc dịch vụ, bao gồm tất cả các giai đoạn 
trong vòng đời của một sản phẩm từ tìm 
kiếm nguyên liệu, thiết kế, sản xuất và phân 
phối cho đến khi sản phẩm tới người tiêu 
dùng cuối cùng và cách thức họ sử dụng 
sản phẩm đó.

Quản lý GSC là sự kết hợp yếu tố môi 
trường vào quản trị chuỗi cung ứng, bao 
gồm thiết kế sản phẩm, tìm kiếm và lựa chọn 
nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân phối 
sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng và 
quản lý cuối đời sản phẩm sau khi sử dụng 
nó. Quản lý GSC liên quan đến thực tiễn 
quản lý chuỗi cung ứng truyền thống tích 
hợp các tiêu chuẩn môi trường hoặc mối 
quan tâm vào các quyết định mua sắm có 
tổ chức và những mối quan hệ dài hạn với 
các nhà cung ứng. Quản lý GSC gắn liền với 
quản trị các mắt xích của nó, bao gồm thiết 

kế xanh, vận hành xanh, thu 
mua xanh, logistics đầu vào và 
đầu ra xanh, quản lý chất thải, 
sản xuất xanh... 

Hiện nay, GSC và quản lý 
GSC được xem là một cơ chế 
hiệu quả để giải quyết các vấn 
đề môi trường trong chuỗi 
giá trị toàn cầu, giúp giảm ô 
nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng; sử dụng hiệu quả năng 
lượng và tài nguyên thiên 
nhiên. 

Trước những thách thức 
toàn cầu về an ninh năng 
lượng, khan hiếm nước, biến 
đổi khí hậu, trong quá trình 
thực hiện GSC, các DN vừa 
phải tuân thủ tất cả những 
quy định, chế tài liên quan đến 
môi trường, an toàn vệ sinh 
của quốc gia, khu vực và toàn 
cầu, đồng thời cũng phải chủ 
động đưa ra các tiêu chuẩn 
cho nhà cung cấp. Các quy 
định, tiêu chuẩn đó cần được 
quan tâm thực hiện cả trong 
phạm vi nội bộ công ty cũng 
như các đối tác. 

Năm 2015, Tập đoàn bán 
lẻ lớn nhất của mỹ - Walmart 
yêu cầu các nhà cung cấp phải 
báo cáo việc sử dụng 10 hóa 
chất độc hại trong các sản 

phẩm của mình; Công ty máy 
tính HP đề nghị các nhà cung 
cấp giảm 20% khí thải các-
bon liên quan đến hoạt động 
sản xuất và vận tải; Tập đoàn 
Fujitsu (Nhật Bản) áp dụng 
chính sách “thu mua xanh” 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng 
của Tập đoàn, bao gồm các đối 
tác kinh doanh. Không chỉ gói 
gọn trong các quy định về môi 
trường, nhiều DN còn hợp 
tác với các nhà cung cấp thiết 
kế sản phẩm xanh, xây dựng 
chiến lược kinh doanh để 
nhà cung cấp thấy được trách 
nhiệm của họ đối với môi 
trường và xã hội, đồng thời 
từ đó hình thành mối quan hệ 
bền vững giữa hai bên. 

Thực tiễn cho thấy, giải 
pháp GSC có thể mang lại 
những lợi ích như: Bảo vệ sức 
khỏe con người, BVmT, nâng 
cao năng suất, thúc đẩy sáng 
tạo, kích thích tăng trưởng, 
tăng doanh thu cho DN, tiết 
kiệm năng lượng, giảm chi phí, 
nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Với những lợi ích đó, các công 
ty đều xem GSC như một công 
cụ phân tích chiến lược và mỗi 
tác nhân trong chuỗi cung 
ứng đều cố gắng đáp ứng các 

 V Tập đoàn IKEA luôn chú trọng đến vấn đề BVMT trong khi 
áp dụng GSC



39Số 2/2016

GiẢi PHáP - CôNG NGHệ xANH

tiêu chuẩn môi trường để tạo ra một sản 
phẩm hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu 
của người tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu chỉ 
ra rằng, nỗ lực của tất cả các thành viên khi 
theo đuổi chiến lược GSC chính là cam kết 
của họ về BVmT và phát triển bền vững. 
DN nào coi trọng điều đó sẽ mang đến cho 
họ lợi thế cạnh tranh lớn, tăng hiệu quả sản 
xuất và kỹ năng quản lý, đồng thời có sự 
gắn bó lâu dài của nhân viên. Tuy nhiên, để 
thực hiện được GSC cũng có một số khó 
khăn như gia tăng chi phí tài chính, thời 
gian hoàn vốn kéo dài, khó đánh giá chính 
xác năng lực của nhà cung cấp và khách 
hàng... 

Mô hình ChUẩn Về gCS Và 
Ví Dụ điển hình tRong ViệC 
xây Dựng gSC hiệU qUả

Theo Hội đồng Chuỗi cung ứng Toàn 
cầu (SCC) - một tổ chức phi lợi nhuận 
chuyên cung cấp các phương pháp và 
công cụ chuẩn để giúp các công ty xây 
dựng và phát triển chuỗi cung ứng, mô 
hình chuẩn về chuỗi cung ứng (SCOr) là 
một mô hình chuỗi cung ứng khép kín, 
có sự liên kết chặt chẽ trong toàn bộ quá 
trình sản xuất sản phẩm thông qua việc 
trao đổi thông tin thường xuyên giữa các 
tác nhân trong chuỗi cung ứng ở tất cả 
các công đoạn: Lập kế hoạch; Khai thác 
nguồn nguyên vật liệu để sản xuất; Chế 
tạo sản phẩm; Phân phối sản phẩm; Thu 
hồi sản phẩm; Thu hồi nguồn nguyên vật 
liệu đã được tái chế. 

xuất phát từ mô hình trên, SCC 
đã xây dựng nên mô hình mới gọi là 
GreenSCOr model. mô hình này bổ sung 
những hoạt động quản lý môi trường, nói 
cách khác đây là những hoạt động xanh 
hóa chuỗi cung ứng. Cụ thể, trong khâu 
lập kế hoạch, DN cần bắt đầu từ việc thiết 
kế sản phẩm thân thiện môi trường, tính 
toán chi phí môi trường, phân tích vòng 
đời môi trường. Đến giai đoạn tìm nguồn 
nguyên liệu, DN cần xác định nguồn 
nguyên liệu, kiểm tra thông tin, thu mua 
nguyên liệu sạch và thông qua một bên 
thứ 3 để thực hiện kiểm toán môi trường 
đối với nhà cung cấp. Trong giai đoạn sản 
xuất, chế tạo sản phẩm, DN sẽ thực hiện 
các giải pháp xử lý môi trường, cung cấp 
công cụ quản lý môi trường thích hợp cho 

nhà cung cấp, kiểm soát tác 
động của họ lên môi trường. 
Với giai đoạn phân phối sản 
phẩm, phải lựa chọn các đơn 
vị phát triển vận tải xanh, sử 
dụng phương tiện phát thải ít 
các-bon, tiêu thụ ít nhiên liệu. 
Trong giai đoạn thu hồi sản 
phẩm sau bán hàng để tái sản 
xuất, đảm bảo xử lý an toàn 
các chất độc hại, tái sản xuất 
phế liệu, phế phẩm đã qua 
sử dụng, hợp tác với các nhà 
tái sản xuất để phát triển quy 
trình tái sản xuất.

Với mô hình chuẩn này, 
những năm qua, nhiều tập 
đoàn lớn trên thế giới đã thiết 
lập được một mạng lưới GSC 
hiệu quả, bền vững, mang lại 
lợi ích cho chính họ và các 
công ty tham gia trong chuỗi 
cung ứng. Trong số đó có Tập 
đoàn iKEA của Thụy Điển, 
là DN tiêu thụ gỗ lớn thứ 3 
trên thế giới. Được thành lập 
từ năm 1943, đến nay, iKEA 
đã có mặt tại 31 quốc gia, với 
76.000 nhân viên, doanh thu 
hàng năm đạt trên 12 tỷ Euro. 

Triết lý kinh doanh của 
iKEA là “nhà cung cấp và 
khách hàng là bạn”. xuất 
phát từ quan điểm đó, iKEA 
đã phát triển mạng lưới gồm 
1.800 nhà cung cấp tại 55 
nước và thiết lập một chương 
trình GSC thành công, dựa 
trên một quan hệ có tính 
chất đối tác, bạn bè với khách 
hàng. Bên cạnh đó, Tập đoàn 
cũng rất chú trọng đến các 
giải pháp BVmT và từ chối sử 
dụng những sản phẩm có hóa 
chất độc hại, các loại gỗ khai 
thác từ rừng nhiệt đới bị xâm 
hại. Tập đoàn đưa ra các yêu 
cầu cho nhà cung cấp về chất 
lượng, dịch vụ và trách nhiệm 
với môi trường, xã hội, cùng 
họ giải quyết các vấn đề trên. 

Năm 2000, iKEA công bố 
Bộ Tiêu chuẩn về môi trường 

- xã hội (gọi là iWAY) cho 
toàn bộ nhà cung cấp của Tập 
đoàn trên thế giới và yêu cầu 
họ thực hiện. Bộ Tiêu chuẩn 
iWAY gồm 19 nội dung, 
chia thành 90 vấn đề cụ thể 
và được điều chỉnh 2 năm/
lần, nhằm phản ánh chính 
xác những thay đổi về môi 
trường, xã hội trên toàn cầu. 
Bên cạnh đó, iKEA còn thành 
lập Hội đồng iWAY, với trách 
nhiệm giải quyết các vấn đề 
mang tính nguyên tắc của Bộ 
Tiêu chuẩn. Trong quá trình 
kinh doanh, Tập đoàn luôn 
cố gắng phối hợp, chia sẻ và 
liên kết chặt chẽ với các nhà 
cung cấp để thực hiện thành 
công Bộ Tiêu chuẩn iWAY. Ở 
phạm vi toàn cầu, Tập đoàn 
đã thành lập bộ phận tuân thủ 
và giám sát nhằm đảm bảo 
quản lý và chuẩn hóa Bộ Tiêu 
chuẩn iWAY, qua đó đánh giá 
sự tuân thủ của nhà cung cấp. 
Hầu hết nhân viên trong Tập 
đoàn, hay các công ty trong 
chuỗi cung ứng đều được 
trang bị đầy đủ kiến thức liên 
quan đến môi trường, xã hội 
và Bộ Tiêu chuẩn trong quá 
trình sản xuất kinh doanh. 
Các kiến thức này được cung 
cấp thông qua các chương 
trình đào tạo, tập huấn do 
iKEA tổ chức. Với cách tiếp 
cận này, iKEA mong muốn, 
các đối tác chiến lược đóng 
vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện trách nhiệm xã hội, 
đồng thời giúp họ hình thành 
được một chuỗi cung ứng 
thân thiện với môi trường 
hơn. 

Chìa khóa thành công 
trong kinh doanh của Tập 
đoàn iKEA chính là vận dụng 
linh hoạt GSC, biến mối quan 
hệ giữa nhà cung cấp và khách 
hàng thành những người bạn, 
cùng nhau tạo nên giá trị và 
đem lại lợi ích cho cả hai bênn
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Giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững 
tại Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam
Lê hương giAng, hoàng Văn thắng
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Cẩm Thanh được biết đến như một 
trong những điểm đến hấp dẫn của TP. 
Hội An. Đây là địa bàn quan trọng kết 

nối giữa phố cổ Hội An (Di sản văn hóa thế 
giới) và Cù Lao Chàm (Khu dự trữ sinh quyển 
(KDTSQ) thế giới). một trong những yếu tố 
hấp dẫn của Cẩm Thanh chính là rừng dừa 
nước Bảy mẫu rộng 84 ha trải rộng trên địa bàn 
các thôn Vạn Lăng, Thanh Tam Đông, Thanh 
Nhứt, Cồn Nhàn, Thanh Tam Tây. rừng dừa 
nước có giá trị về sinh thái, cảnh quan đẹp hấp 
dẫn du lịch và cũng là nơi trú ngụ của nhiều 
loài chim, các thủy sinh vật vùng cửa sông ven 
biển, trong đó có nhiều loài có giá trị như tôm, 
cua, ghẹ và động vật thân mềm. Chính vì vậy, 
rừng dừa nước được xem là tài nguyên du lịch 
sinh thái (DLST) rất có giá trị ở Cẩm Thanh 
nói riêng, ở Hội An, Quảng Nam cũng như 
vùng ven biển miền Trung nói chung. Việc đề 
xuất giải pháp phát triển DLST tại Cẩm Thanh 
là rất cần thiết, góp phần cải thiện sinh kế cho 
người dân đồng thời giảm tải áp lực khai thác 
quá mức tài nguyên thiên nhiên lên hệ sinh thái 
dừa nước. 

1. CÁC hoạt động DU LịCh 
Trong thời gian qua, hoạt động du lịch rừng 

dừa nước Cẩm Thanh đã khởi sắc, có những 
đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng 
cao đời sống cộng đồng. Từ năm 2008 đến 
năm 2013, lượng khách đến Cẩm Thanh tăng 
lên 7.332 lượt khách. Điều này cho thấy, Cẩm 
Thanh là điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Nhà lưu trú phục vụ DLST: Ở Cẩm Thanh, 
dịch vụ nhà lưu trú (homestay) được chính 
quyền địa phương khuyến khích hoạt động, 
nên chủ yếu là các hộ đăng ký kinh doanh 
homestay với khoảng 50 hộ, tập trung ở các 
thôn Thanh Đông, Thanh Nhứt, Thanh Tam 
Đông và Thanh Tam Tây. Tuy nhiên hiện nay, 
chỉ có 4 hộ được cấp phép kinh doanh, những 
cơ sở còn lại đang trong quá trình xây dựng, 
chưa đi vào hoạt động. Nhìn chung, homestay 
ở Cẩm Thanh thu hút được du khách dựa 

trên các tiêu chí vui vẻ, thân 
thiện, nhiều cây xanh trong 
khuôn viên. Ngoài ra, đến 
với homestay Cẩm Thanh, du 
khách được trải nghiệm cuộc 
sống thường ngày với gia đình 
chủ nhà. Người chủ đóng vai 
trò như một hướng dẫn viên, 
nói chuyện và cung cấp cho 
du khách nhiều thông tin thú 
vị về phong tục, tập quán ở 
làng quê Cẩm Thanh. Khách 
du lịch đến với Cẩm Thanh 
quanh năm, nhưng nhiều 
nhất là khoảng thời gian từ 
tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 
Thu nhập hàng tháng của các 
homestay từ 9 - 12 triệu đồng. 

Hoạt động bơi thúng du 
lịch: Lắc thúng chai là một 
hoạt động giải trí được nhiều 
du khách lựa chọn khi đến 
Cẩm Thanh. Tham gia hoạt 
động này, du khách được 
người dân hướng dẫn cách bơi 
thúng và sau đó tự tay mình 
bơi thúng vào rừng dừa xanh 
mát. Giá một lần bơi thúng 
là 75.000 đồng/người, nếu 
có câu cua là 100.000 đồng/
người. Tổ du lịch cộng đồng 
tại thôn Vạn Lăng gồm có 27 
thành viên, cung cấp dịch vụ 
đưa đón khách du lịch bằng 
thuyền thúng chính tại Cẩm 
Thanh. Các thành viên trong 

tổ hoạt động du lịch theo quy 
chế được thảo luận từ cộng 
đồng. Tuy còn nhiều hạn chế 
trong phục vụ do chưa có đủ 
kỹ năng, nhưng người dân 
đã bắt đầu thu lợi tăng dần từ 
dịch vụ bơi thúng du lịch tại 
địa phương. 

Làng nghề tranh tre, dừa 
truyền thống phục vụ DLST: 
Với lợi thế có diện tích lớn 
rừng dừa nước, nghề làm sản 
phẩm từ cây dừa nước là nghề 
truyền thống của người dân 
Cẩm Thanh. Hiện tại, khoảng 
trên 20% các hộ gia đình tại xã 
Cẩm Thanh sử dụng cây dừa 
nước phục vụ cho hoạt động 
sinh kế và tăng thu nhập. Sản 
phẩm chính từ cây dừa nước 
là phên, tấm lợp mái nhà được 
làm từ lá dừa nước. Các sản 
phẩm thủ công từ tre, dừa 
Cẩm Thanh thường là những 
món quà lưu niệm đặc trưng 
và tạo ấn tượng tốt cho khách 
du lịch. Trong thời gian gần 
đây, việc khai thác dừa nước 
tăng nhanh, làm cho rừng dừa 
bị suy giảm. Tuy nhiên, nếu 
dừa nước không được khai 
thác, cắt lá dọn tạp theo đúng 
thời kỳ, cây dừa nước cũng 
không phát triển.

Hoạt động nông nghiệp 
phục vụ DLST: Hoạt động 

 V Du khách bơi thúng chai trong rừng dừa nước Cẩm Thanh
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nông nghiệp phục vụ DLST hiện nay tại Cẩm 
Thanh là cày ruộng, tưới rau… phục vụ cho du 
khách muốn tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm, 
đời sống của người nông dân. Người nông dân 
tham gia cung cấp các dịch vụ cho DLST này chỉ 
cần có đám ruộng, thửa vườn, với các động và 
thực vật nuôi trồng trên đó. một số nhà dân đã 
bắt đầu gắn kết với việc nuôi trâu để cung cấp cho 
dịch vụ cưỡi trâu, xe trâu và cày, bừa bằng trâu. 
Ngoài ra, cảnh quan nông thôn là phông nền quan 
trọng hấp dẫn du khách về với Cẩm Thanh.

Tour DLST: DLST là một hoạt động phát triển 
nhanh không chỉ với xã Cẩm Thanh mà còn đối 
với các khu vực xung quanh. Hiện tại, có 4 mô 
hình du lịch được thiết kế dành riêng cho khu 
vực rừng dừa nước Cẩm Thanh như: DLST trong 
khu rừng dừa nước của Công ty Hội An Ecotour; 
nhóm du lịch thuyền thúng (mô hình hợp tác), 
bao gồm 25 hộ gia đình; du lịch bằng xe đạp vòng 
quanh rừng dừa nước, được Công ty Heaven and 
Earth tổ chức; và du lịch kết hợp chụp ảnh Hội 
An, được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia chuyên 
nghiệp địa phương để lưu lại các cảnh quan đẹp.

2. những thUận Lợi Và thÁCh 
thứC đối Với phÁt tRiển DLSt

Cẩm Thanh có lợi thế về phát triển DLST với 
những giá trị đặc biệt của hệ sinh thái đất ngập nước 
vùng cửa sông ven biển, nơi có sinh cảnh rừng dừa 
nước rất đặc trưng. Trong thời gian qua, TP. Hội 
An đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ cho sự 
phát triển DLST tại Cẩm Thanh như xây dựng đề 
án phát triển Cẩm Thanh với làng quê sinh thái đặc 
thù; ban hành Quyết định thành lập tổ du lịch cộng 
đồng tại thôn Vạn Lăng và thôn Thanh Tam Đông 
với số lượng 40 thành viên; ban hành quy chế tạm 
thời hoạt động của tổ du lịch cộng đồng; triển khai 
dự án trồng rau hữu cơ tại thôn Thanh Tam Đông 
hướng tới đây là một điểm du lịch lý thú với trải 
nghiệm của du khách trong tương lai. 

Tuy nhiên, hoạt động phát triển DLST trên 
địa bàn Cẩm Thanh chưa tương xứng với tiềm 
năng và vị thế. Chương trình DLST do các công ty 
du lịch ở Hội An xây dựng hiện mới dừng lại ở nội 
dung của các chương trình du lịch mang tính tổng 
hợp đối với điểm đến Cẩm Thanh. Các sản phẩm/
dịch vụ du lịch cung cấp cho du khách trong 
các chương trình du lịch chủ yếu nhằm đáp ứng 
nhu cầu tham quan, khám phá một điểm du lịch 
mới trên bản đồ du lịch Hội An. Trong số những 
chương trình du lịch hiện nay đến Cẩm Thanh, 
chỉ có chương trình du lịch “Người ngư dân và 
những tuyến đường thủy” do Công ty Du lịch 
Hội An Ecotour xây dựng và cung cấp được xem 
là chương trình du lịch mang màu sắc của một 

chương trình DLST, với trọng 
tâm là rừng dừa nước. Tuy 
nhiên, nội dung của chương 
trình DLST này chỉ kéo dài 
khoảng 1 ngày, với những dịch 
vụ/hoạt động du lịch cung cấp 
cho du khách trên cơ sở đối 
chiếu với yêu cầu của một 
chương trình DLST đích thực, 
được du khách, đặc biệt là 
khách du lịch quốc tế kỳ vọng, 
còn chưa hoàn thiện. Trong 
chương trình DLST, nội dung 
về “diễn giải môi trường” còn 
chưa được quan tâm, thiếu 
các hoạt động để du khách có 
được những trải nghiệm về tri 
thức bản địa trong việc khai 
thác, sử dụng cũng như bảo 
tồn hệ sinh thái đất ngập nước 
vùng cửa sông ven biển, thiếu 
những hoạt động thể hiện sự 
đóng góp của du lịch vào hoạt 
động bảo tồn giá trị của hệ 
sinh thái dừa nước và những 
hoạt động giao tiếp ấn tượng 
giữa du khách với cộng đồng 
địa phương để qua đó, du 
khách có cơ hội trải nghiệm 
đầy đủ hơn về văn hóa bản địa 
có liên quan đến hệ sinh thái 
dừa nước. 

Những hạn chế trên có 
nguyên nhân chủ yếu từ nhận 
thức xã hội, đặc biệt là nhận 
thức của các cấp quản lý về 
DLST còn chưa đầy đủ. Năng 
lực quản lý và kỹ năng nghề 
của các đối tượng tham gia 
còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu. Cẩm Thanh còn thiếu các 
sản phẩm DLST đích thực, với 
những yếu tố quan trọng như 
đem lại cho du khách những 
trải nghiệm đầy đủ nhất về 
giá trị hệ sinh thái đất ngập 
nước vùng cửa sông ven biển, 
với sinh cảnh rừng dừa nước. 
Bên cạnh đó, các hoạt động 
giáo dục BVmT và sự tham 
gia tích cực của cộng đồng địa 
phương còn chưa rõ ràng. Các 
hoạt động xây dựng hình ảnh 
điểm đến và hoạt động quảng 
bá các sản phẩm DLST vẫn rất 

hạn chế. Hạ tầng và cơ sở vật 
chất kỹ thuật du lịch nói chung 
và DLST nói riêng còn chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sự 
phát triển. mối quan hệ giữa 
các bên liên quan, đặc biệt là 
chính quyền địa phương xã 
Cẩm Thanh - doanh nghiệp 
du lịch - cộng đồng còn chưa 
thực sự mang tính xây dựng, 
hợp tác, vì mục tiêu chung 
là phát triển Cẩm Thanh trở 
thành điểm đến du lịch hấp 
dẫn, đem lại lợi ích lâu dài cho 
tất cả các bên. 

3. đề xUất Một Số 
giải phÁp phÁt 
tRiển DLSt

DLST tại Cẩm Thanh, 
mặc dù mới được hình 
thành, có nhiều điều kiện để 
phát triển, nhưng trước tiên 
cần có sự hài hòa và thuận 
lợi của 5 nguồn lực, đó là 
tài nguyên thiên nhiên, xã 
hội, con người, tài chính, vật 
chất và cơ sở hạ tầng. mặc dù 
điểm khởi đầu của 5 nguồn 
lực là không đồng đều, nếu 
như nguồn lực tài nguyên 
thiên nhiên, xã hội là vượt 
trội, thì nguồn lực con người, 
tài chính, vật chất và cơ sở 
hạ tầng có phần khiêm tốn 
hơn so với những địa phương 
khác. Tuy nhiên, Cẩm Thanh 
vẫn có những độc đáo riêng 
của địa phương là vùng đệm 
sinh thái của KDTSQ, nằm tại 
vùng cửa sông Thu Bồn - Hội 
An, một vùng hạ lưu trù phú 
kết nối giữa phố Cổ Hội An 
- Di sản Văn hóa Thế giới và 
Cù Lao Chàm, Khu Bảo tồn 
biển - vùng lõi của KDTSQ. 

mặt khác, chính quyền địa 
phương và người dân cần thấy 
rõ được tầm quan trọng của 
việc phục hồi rừng ngập mặn, 
mà cụ thể là dừa nước tại Cẩm 
Thanh. rừng dừa nước là cơ 
sở phát triển làng nghề truyền 
thống tre, dừa, nuôi dưỡng 
hoạt động đánh bắt trong sông 
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và ven bờ, làm giàu và độc đáo 
du lịch bơi thuyền thúng. Ngoài 
ra còn nhiều giá trị quan trọng 
khác liên quan đến môi trường, 
thiên tai, biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng, mà rừng dừa 
nước này mang lại. một khó 
khăn lớn mà Cẩm Thanh đang 
gặp phải là không có đất để 
phục hồi cây dừa nước tại địa 
phương, phần lớn đất rừng dừa 
nước trước đây chuyển đổi sang 
ao, đầm nuôi tôm. mặc dù nuôi 
trồng thủy sản trong thời gian 
gần đây và hiện tại gặp nhiều 
rủi ro về chất lượng môi trường, 
nhưng chuyển trả đất nuôi tôm 
về trồng rừng dừa nước thì 
không phải dễ dàng, trừ khi 
người dân nhận rõ được lợi ích 
chung và tìm thấy lợi ích riêng 
mình trong cái chung ấy.

một trong những khía cạnh 
Cẩm Thanh đang rất cần phát 
huy là sử dụng tích cực danh 
hiệu KDTSQ tại địa phương, 
nhất là tại vùng cửa sông Thu 
Bồn - Hội An. Bảy tiêu chí của 
KDTSQ cần được triển khai 
sâu rộng trong cộng đồng nhằm 
tăng cường sức mạnh của toàn 
dân cho bảo tồn và phát triển 
DLST tại vùng này. rừng dừa 
nước Cẩm Thanh cần phải được 
bảo vệ, phục hồi và mở rộng cho 
sự phát triển của toàn vùng hạ 
lưu. Sự chuyển biến trong nhận 
thức cũng như trong ứng xử với 
thiên nhiên của con người trong 
KDTSQ sẽ góp phần tăng cường 
công tác bảo tồn và phát triển 
DLST Cẩm Thanh. 

Các định hướng cho phát 
triển DLST Cẩm Thanh cần 
phải được đặt nền tảng trên sự 
bảo vệ, bảo tồn và mở rộng của 
rừng dừa nước vùng cửa sông 
này. Định hướng phát triển 
DLST này cần phải bao gồm 
các nội dung về truyền thông 
nâng cao nhận thức và năng 
lực cộng đồng, trong việc bảo 
tồn và sử dụng bền vững nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của địa 
phươngn

Nâng cao hiệu quả hoạt động 
quan trắc và phân tích  
môi trường gắn với công tác 
bảo vệ môi trường
hoàng Văn SAn - Giám đốc
Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường 
Sở TN&MT tỉnh Đắc Lắc

Trung tâm Quan trắc và Phân 
tích môi trường tỉnh Đắc Lắc là 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

TN&mT thành lập theo Quyết định 
số 802/QĐ-uBND ngày 7/4/2009 của 
uBND tỉnh. Thực hiện quan trắc, phân 
tích môi trường theo nhiệm vụ của Sở 
TN&mT, uBND tỉnh và Bộ TN&mT 
giao. Trong đó, quan trắc và phân tích 
các chỉ tiêu hóa, lý, kim loại nặng, hóa 
chất BVTV phổ dụng; quan trắc và 
phân tích chất lượng nước thải sau xử 
lý để phục vụ công tác thu phí nước thải 
công nghiệp; đo đạc, lấy mẫu trưng cầu 
giám định, đánh giá chất lượng môi 
trường phục vụ cơ quan quản lý nhà 
nước và chính quyền địa phương trong 
giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về ô 
nhiễm môi trường.

5 năm qua, Trung tâm đã chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ban ngành, các 
cơ quan Trung ương; Phòng TN&mT 
các huyện trên địa bàn tỉnh thu thập 
tổng hợp thông tin số liệu, xây dựng 
hoàn chỉnh Báo cáo quan trắc chất 
lượng môi trường tỉnh Đắc Lắc năm 
2011, 2012, 2013, 2014 và báo cáo 
hiện trạng môi trường tỉnh Đắc Lắc 5 
năm (2011 - 2015). 

Hoạt động quan trắc chất lượng 
môi trường tỉnh Đắc Lắc 5 năm (2011 
- 2015) được thực hiện tại 178 điểm 
quan trắc với tần suất 3 lần/năm bao 
gồm: 91 điểm quan trắc chất lượng 
môi trường nước; 53 điểm quan trắc 
chất lượng môi trường không khí; 22 
điểm quan trắc chất lượng môi trường 
đất; 6 điểm quan trắc môi trường sinh 
thái trên sông Sêrêpốk; 6 điểm quan 
trắc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Duy trì và kết nối 24/24h hoạt động 
quan trắc chất lượng nước sông và 
quan trắc thủy văn tại 2 trạm quan 
trắc trên lưu vực sông Sêrêpốk với Bộ 
TN&mT.

Ngoài ra, Trung tâm còn làm đầu 
mối tại địa phương về công tác trọng 
tài trong xử lý khiếu kiện về môi 
trường; hỗ trợ tích cực cho Thanh tra 
Sở, Chi cục BVmT, lực lượng Cảnh sát 
môi trường, Công an tỉnh về việc phát 
hiện và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường. Hàng năm, Trung tâm đã 
thực hiện hơn 120 lần đo đạc, lấy mẫu 
đánh giá chất lượng môi trường.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn 
theo kế hoạch được giao, Trung tâm 
đã thực hiện được hơn 240 hạng 
mục công trình bao gồm: Thiết kế, 
thi công, xây dựng, lắp đặt hệ thống 
xử lý nước thải; Tư vấn lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; Cam 
kết BVmT; Đề án BVmT chi tiết, Đề 
án BVmT đơn giản; Báo cáo giám sát 
về môi trường; Lập hồ sơ đăng ký chủ 
nguồn thải chất thải nguy hại; Báo cáo 
xả nước thải vào nguồn nước; Báo 
báo khai thác nước mặt, Báo cáo khai 
thác nước dưới đất... 

Sau 5 năm thành lập và phát 
triển, đến nay Trung tâm có phòng 
thí nghiệm được Bộ Khoa học và 
Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận 
phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu 
chuẩn TCVN iSO/iEC17025:2005; 
Được Bộ TN&mT chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường tại Quyết định số 76/
QĐ-BTNm ngày 15/1/2015 (mã số 
VimCErTS 046), bao gồm 137 thông 
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số môi trường, phương pháp lấy và bảo quản mẫu 
được công nhận. Trung tâm Quan trắc và Phân 
tích môi trường tỉnh Đắc Lắc được thành lập và đi 
vào hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ quan trắc 
và phân tích chất lượng môi trường phục vụ cho 
công tác quản lý, BVmT trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, 
các tỉnh lân cận và khu vực Tây Nguyên.

Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác, Trung tâm đã được uBND tỉnh Đắc Lắc 
tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Giám 
đốc Sở TN&mT tặng Giấy khen; Công đoàn viên 
chức tỉnh Đắc Lắc tặng Giấy khen đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và 
hoạt động công đoàn; Nhiều cá nhân nhận Bằng 
khen, Giấy khen của Bộ TN&mT, uBND tỉnh, Sở 
TN&mT... 

xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
và lâu dài, tập thể Lãnh đạo Trung tâm đã tập 
trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đề 
ra nhiều giải pháp, cụ thể: Thực hiện nghiêm trách 
nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách 
nhiệm quản lý, phân công công việc cho cán bộ, 
viên chức thuộc đơn vị đảm bảo thời gian làm việc 
theo quy định, chất lượng và hiệu quả công việc; 
tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng 
cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên 
chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ 
chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân. Nhằm 
nâng cao tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của 
các tổ chức, cá nhân trong những năm qua, Trung 
tâm đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm 
soát chất lượng dịch vụ công tăng cường kiểm tra, 
đôn đốc phân công nhiệm vụ đúng người, đúng 
việc đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng để 
khẳng định vị thế là một đơn vị đã và đang thực 
hiện nhiệm vụ chuyên ngành trên địa bàn khu 
vực Tây Nguyên. Trung tâm đã thực hiện các biện 
pháp kiểm soát chất lượng đối với một sản phẩm 
dịch vụ công theo quy trình giao việc cụ thể kèm 
theo thời gian bắt đầu và kết thúc đáp ứng nhu 
cầu cải cách thủ tục hành chính, trong quá trình 
triển khai phải thực hiện tham vấn nội bộ để một 
sản phẩm dịch vụ công hoàn thành được ít nhất 4 
cá nhân tham gia ý kiến góp phần nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng như cầu khách hàng. 
Đặc biệt, công tác đào tạo nguồn nhân lực là một 
trong những mục tiêu mà Chi bộ Đảng, Ban Giám 
đốc Trung tâm rất quan tâm đối với cán bộ viên 
chức thuộc đơn vị trong những năm qua. Đến nay 
có 15 cán bộ trẻ đã và đang hoàn thành văn bằng 
2 hoặc cao học chuyên ngành, đây sẽ là nguồn lực 
chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm 
vụ của Trung tâm trong thời gian tới. 

Đạt được những kết quả 
trên, trước hết là sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, 
Ban Lãnh đạo Sở, của uBND 
tỉnh và Bộ TN&mT đối với 
khu vực Tây Nguyên; Sự phối 
hợp chặt chẽ, hiệu quả của các 
Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, 
đặc biệt là sự chủ động, tinh 
thần trách nhiệm cao trong 
công việc của đội ngũ cán bộ, 
viên chức trong đơn vị. Trong 
quá trình tổ chức triển khai 
thực hiện các phong trào thi 
đua, Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường tỉnh Đắc 
Lắc rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, quán triệt thực 
hiện Quy chế dân chủ cơ sở 
đối với cán bộ, công chức, viên 
chức; gắn kết mọi hoạt động 
của cơ quan với việc thực hiện 
quy chế dân chủ. Phối hợp 
với các đoàn thể trong đơn vị 
phát động mạnh mẽ hơn nữa 
phong trào nghiên cứu sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật nhằm 
phát huy và khơi dậy tính 
năng động, sáng tạo, ý chí tự 
lực tự cường của cán bộ viên 
chức Trung tâm; tạo động lực, 
nhân tố mới, góp phần nâng 
cao chất lượng sản phẩm dịch 
vụ công đáp ứng nhu cầu xã 
hội. 

Hai là, quán triệt cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động thực hiện nghiêm kỷ 
cương hành chính, quy chế văn 
hóa công sở cơ quan, chế độ 
thông tin báo cáo, chế độ kiểm 
soát chất lượng, đánh giá đúng 
chất lượng công tác, nhiệm vụ 
của từng cán bộ công chức để 
kịp thời phát hiện những kinh 
nghiệm hay, những cách làm 
hiệu quả để động viên, khen 
thưởng kịp thời.

Ba là, thường xuyên tổ 
chức các buổi nói chuyện về 
chuyên môn, khích lệ các cá 
nhân trình bày những ý tưởng, 
giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật của mình để mọi người 
cùng trao đổi, tham gia đóng 
góp, bổ sung, hoàn thiện, tìm 
ra giải pháp tối ưu nhất để giải 
quyết các vấn đề thực tiễn đặt 
ra; báo cáo, đăng ký với cấp 
trên để triển khai vào thực 
tiễn nhiệm vụ chuyên môn 
của đơn vị.

Bốn là, hàng năm thực hiện 
tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm, định hướng hoạt 
động phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật và bình xét thi đua khen 
thưởng kịp thời cho cá nhân có 
thành tích để khích lệ, nhân 
rộng điển hình tiên tiến, tạo 
thành phong trào phát triển sâu 
rộng trong đơn vị và cơ quann

 V Phòng thí nghiệm phù hợp với TCVN
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Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hỗ trợ điều hành 
CCOP Việt Nam

Tại Lễ bàn giao quyền điều hành Tiểu 
ban Điều phối các chương trình nghiên 
cứu khoa học địa chất khu vực Đông và 

Đông Nam á (CCOP Việt Nam) giữa Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (PVN) và Bộ TN&mT diễn 
ra cuối tháng 12/2015, Phó Tổng Giám đốc 
thường trực PVN Nguyễn Quốc Thập cam kết 
“Với vai trò là cơ quan đầu mối lâu năm, PVN 
sẽ truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ TN&mT 
và các đơn vị liên quan nắm bắt và điều hành 
hoạt động của CCOP Việt Nam một cách thuận 
lợi, hiệu quả, giữ uy tín của Việt Nam với bạn 
bè quốc tế”.

Trao đổi sơ bộ giữa các bên, PVN và Bộ 
TN&mT thống nhất trong thời gian chuyển 
tiếp, PVN tiếp tục điều phối các hoạt động 
của CCOP Việt Nam đến hết năm 2015 và Bộ 
TN&mT tiếp nhận vai trò điều hành hoạt động 
CCOP Việt Nam kể từ ngày 1/1/2016. PVN đã 
bàn giao các tài liệu cơ bản, liên quan đến tổ 
chức và hoạt động của CCOP Việt Nam cho Bộ 
TN&mT.

CCOP là một tổ chức liên chính phủ 
được thành lập vào năm 1966 dưới sự bảo 
trợ của Liên hợp quốc (thuộc Ủy ban Kinh 
tế - xã hội châu á và Thái Bình Dương - uN/
ESCAP). Các nước thành viên tham gia gồm: 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, 
Campuchia, inđônêxia, malaysia, Papua New 

Guinea, Singapo, Thái Lan và 
Việt Nam.

mục tiêu chính của CCOP 
là đối chiếu và lập dữ liệu khu 
vực; trao đổi thông tin chuyển 
giao công nghệ; sử dụng thể 
chế đào tạo; sử dụng hữu ích 
nguồn thông tin khoa học địa 
chất; trao đổi thông tin pháp 
luật và quản lý hành chính.

Tiểu ban CCOP Việt Nam 
được thành lập từ năm 1989, 
Tổng Công ty Dầu khí Việt 
Nam nay là Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam được Chính phủ 
giao điều hành hoạt động của 
Tiểu ban kể từ khi thành lập 
đến nay.

Bên lề các Hội nghị 
CCOP thời gian qua, đoàn 
Việt Nam đã có các cuộc 
tiếp xúc và làm việc song 
phương và đa phương với 
các nước thành viên và hợp 
tác bao gồm: Cuộc họp đa 
phương 5 nước ASEAN đất 
liền gồm Campuchia, Lào, 
myanmar, Thái Lan và Việt 
Nam về dự án Hợp tác địa 

chất xuyên biên giới 5 nước 
ASEAN đất liền (CLmTV); 
Cuộc họp song phương Phần 
Lan - Việt Nam về hợp tác và 
hỗ trợ của Phần Lan đối với 
Việt Nam trong các chương 
trình nước ngầm; Cuộc họp 
song phương Campuchia 
- Việt Nam về hợp tác và 
hỗ trợ của Việt Nam với 
Campuchia trong lĩnh vực 
địa chất khoáng sản; Cuộc 
gặp đa phương của 5 nước 
CLmTV với Cục Địa chất 
Trung Quốc về đề xuất dự án 
phối hợp nghiên cứu khoáng 
sản với các nước CLmTV 
trong giai đoạn 2016-2018.

Hội nghị Ban Lãnh đạo 
CCOP lần thứ 66 (66th CCOP 
SC) sẽ diễn ra vào tháng 
3/2016 tại Campuchia và Hội 
nghị thường niên CCOP lần 
thứ 52 (52nd CCOP AS), 67th 
CCOP SC cùng với các hoạt 
động kỷ niệm 50 năm CCOP 
sẽ diễn ra vào tháng 10/2016 
tại Bangkok, Thailan.

tRần gấM

 V Phó Tổng Giám đốc thường trực PVN Nguyễn Quốc Thập (giữa) bàn giao quyền điều hành CCOP Việt Nam cho 
ông Đỗ Nam Thắng đại diện Bộ TN&MT
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CôNg Ty TNHH WIlMAr AgrO VIỆT NAM:
Phát triển bền vững trên nền tảng bảo vệ môi trường

Thành lập từ năm 2003, tiền thân 
là chi nhánh Công ty TNHH Dầu 
Thực vật Cái Lân tại Cần Thơ, với 

những nỗ lực không ngừng, Công ty TNHH 
Wilmar Agro Việt Nam là một trong những 
nhà cung cấp cám gạo uy tín hàng đầu trên 
thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. 
Từ tháng 10/2008, Công ty chính thức trở 
thành doanh nghiệp (DN) có 100% vốn đầu 
tư nước ngoài, trực thuộc Tập đoàn Wilmar 
international (Singapo). Ngay từ khi thành 
lập, Công ty Wilmar Agro Việt Nam đã xác 
định chiến lược phát triển toàn diện và bền 
vững dựa trên nền tảng chất lượng, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, BVmT, tài nguyên thiên 
nhiên. Hiện tại, Công ty đang tập trung vào 
lĩnh vực kinh doanh cám gạo và trích ly dầu 
cám, xuất khẩu dầu cám gạo thô, kinh doanh 
cám gạo trích ly và các loại nguyên liệu thức 
ăn chăn nuôi, với công suất 500 tấn nguyên 
liệu/ngày.

Theo ông Võ Văn Nghiêm - Quản lý Nhà 
máy trích ly dầu cám của Công ty, nhận thấy 
nguồn nguyên liệu cám gạo tươi dồi dào tại 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhưng 
chưa được khai thác hiệu quả, Công ty đã tận 
dụng nguồn nguyên liệu này để trích ly ra dầu 
cám gạo chất lượng cao, phục vụ cho ngành 
sản xuất dầu ăn tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. Bằng công nghệ trích ly tiên tiến của 
Đức và phương thức quản lý đảm bảo chất 
lượng theo Tiêu chuẩn iSO 9001:2008, an 
toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, Công ty đã 
trở thành đối tác uy tín cung cấp nguồn cám 
gạo với chất lượng cao cho các hộ chăn nuôi 
và đơn vị sản xuất thức ăn gia súc, thủy sản 
trên cả nước, đặc biệt là khu vực ĐBSCL và 
miền Đông Nam bộ. Công ty có các dòng sản 
phẩm chính mang thương hiệu Cám Vàng, 
Kim Ngư, Kim Trư… được các DN sản xuất 
thức ăn chăn nuôi, chế biến xuất khẩu thủy 
sản hàng đầu trong nước lựa chọn như Công 
ty Proconco, Công ty Vĩnh Hoàn 1… Ngoài 
2 Nhà máy trích ly dầu cám tại 2 khu công 
nghiệp (KCN) Hưng Phú 1 và Thốt Nốt (TP. 
Cần Thơ), Công ty còn có các chi nhánh phục 
vụ sơ chế nguyên liệu tại huyện Cái Bè (Tiền 
Giang), TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), với tổng 
công suất sơ chế nguyên liệu lên đến 2,400 

tấn cám gạo/ngày. Để đáp 
ứng nguồn nguyên liệu cho 
công suất này, Công ty đã và 
đang mở thêm nhiều trung 
tâm thu mua và sơ chế cám 
gạo tại khu vực ĐBSCL và 
một số tỉnh/thành khác.

Bên cạnh việc đầu tư 
công nghệ hiện đại, mở rộng 
phát triển sản xuất kinh 
doanh, Công ty còn đặc 
biệt chú trọng đến công tác 
BVmT, tiết kiệm năng lượng 
thông qua nhiều sáng kiến, 
giải pháp hữu ích như sử 
dụng trấu làm chất đốt thay 
cho dầu DO trong các lò hơi 
giúp tiết kiệm năng lượng, 
hạn chế chất thải, khí thải 
gây ô nhiễm môi trường; hạn 
chế nguyên liệu rơi vãi trong 
quá trình vận chuyển; vệ sinh 
sân bãi; cải tiến, nâng cấp các 
dây chuyền sản xuất… Các 
nhà máy trích ly của Công ty 
đều có hệ thống xử lý nước 
thải đạt tiêu chuẩn và có kết 
nối với hệ thống xử lý nước 
thải tập trung của KCN. 
Trong quá trình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, Công 

ty luôn cập nhật và tuân thủ 
đúng các quy định, văn bản 
pháp luật của Nhà nước và 
địa phương về BVmT, an 
toàn phòng chống cháy nổ. 
Đối với chất thải rắn thông 
thường, Công ty có hợp đồng 
thu gom, vận chuyển định 
kỳ với đơn vị có chức năng 
tại địa phương, với khoảng 
5.000 kg/tháng. mỗi nhà 
máy đều có Ban An toàn môi 
trường, với 5 nhân viên và có 
kho lưu giữ chất thải nguy 
hại theo đúng quy định, đảm 
bảo hạn chế các tác động đến 
môi trường. Nhờ những giải 
pháp đó, Công ty đã được 
Tạp chí kinh tế Saigontimes 
trao Kỷ niệm chương Top 
40 DN xanh của Việt Nam 
vào năm 2009 và được người 
nông dân nuôi trồng thủy 
sản ở ĐBSCL yêu thích, bình 
chọn Danh hiệu "Bạn nhà 
nông" trong nhiều năm qua. 

Để tạo dựng thương 
hiệu bền vững, Công ty xác 
định việc tham gia các hoạt 
động xã hội, chăm lo đời 
sống cộng đồng là một trong 

 VViệc giữ gìn môi trường xanh luôn được Công ty quan tâm  
thực hiện 
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Vườn quốc gia Chư Yang Sin - 
Viên ngọc xanh giữa đại ngàn

Vườn quốc gia (VQG) Chư 
Yang Sin nằm trên địa bàn 
tỉnh Đắc Lắc, được thành 

lập theo Quyết định số 92/2002/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên 
Chư Yang Sin thành VQG Chư Yang 
Sin với nhiệm vụ chính là bảo vệ các 
hệ sinh thái rừng, bảo tồn động thực 
vật quý hiếm. Vườn có tổng diện 
tích là 58.947 ha, bao gồm 3 phân 
khu: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 
(19.401 ha), phân khu phục hồi sinh 
thái (39.526 ha) và phân khu dịch vụ 
hành chính (20 ha). Ngoài ra, vườn 
còn có một vùng đệm với diện tích 
183.479 ha, thuộc địa phận 4 huyện 
Lạc Dương, Đam rông (Lâm Đồng), 
Lắc, Krông Bông (Đắc Lắc).

Nằm ở điểm cuối cùng của dãy 
Trường Sơn thuộc khu vực nam Tây 
Nguyên và là một phần của vùng cao 
nguyên Đà Lạt, VQG Chư Yang Sin 
có phong cảnh thiên nhiên phong 
phú với hơn 40 dãy núi, những thảm 
rừng mênh mông và nhiều suối, 
ghềnh, thác đan xen, trùng điệp. 
Trong đó, dãy Chư Yang Sin chạy 
theo hướng đông - tây, chia Vườn 
thành hai khu Bắc - Nam là dãy núi 
cao nhất, với đỉnh cao 2.442 m. Đỉnh 
Chư Yang Sin đã được mệnh danh là 

nóc nhà thứ hai của Tây Nguyên, sau 
đỉnh Ngọc Linh ở tỉnh Kon Tum.

VQG có hệ sinh thái thực vật độc 
đáo, tính đặc hữu cao, gồm 887 loài 
thực vật bậc cao có mạch thuộc 140 
họ, 591 chi, trong đó có 81 loài thực 
vật nguy cấp quý, hiếm có tên trong 
Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ 
Thế giới như: Cốt toái đá, bách xanh, 
pơ mu, du sam núi, sao cát, chò đen, 
cẩm lai, giáng hương… 

Với 9 kiểu rừng hình thành trên 
nền khí hậu nhiệt đới gió mùa đã tạo 
cho VQG Chư Yang Sin có hệ sinh 
thái khá đa dạng, đó là: Kiểu rừng 
kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới; 
rừng kín thường xanh mưa ẩm á 
nhiệt đới núi thấp (chiếm ưu thế là 
các loài như sao đen, dầu con rái, 
dầu con quay…); rừng kín thường 
xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi cao 
trung bình (điển hình là các loài như 
các loài dẻ, họ long não, các loài cây 
lá kim như thông Đà Lạt, thông hai 
lá dẹt, thông ba lá và pơ mu); rừng 
thưa cây lá kim hơi khô á nhiệt đới 
(chủ yếu là loài thông ba lá); rừng 
lùn trên núi cao (gồm các loài nam 
trúc Trung bộ, nam trúc lá xoan và 
trúc); rừng thường xanh nửa rụng lá 
(tiêu biểu là các loài cây bằng lăng ổi, 
chiêu liêu gân đen); rừng tre và nứa 

 V Hệ thực vật VQG Chư Yang Sin

những trách nhiệm phải quan 
tâm thực hiện thông qua các 
hoạt động như hỗ trợ nạn 
nhân chất độc da cam, hỗ trợ 
cuộc sống của người già neo 
đơn và gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, tặng học bổng cho 
học sinh nghèo hiếu học, tặng 
quà cho các trẻ em khuyết 
tật… Đây là việc làm thiết 
thực, ý nghĩa mà nhiều năm 
qua Công ty đã triển khai, thể 
hiện giá trị nhân văn sâu sắc 
và tâm huyết của một doanh 
nghiệp nước ngoài đang hoạt 
động tại Việt Nam. Ngoài ra, 
Công ty Wilmar Agro luôn 
coi trọng yếu tố “nhân lực” 
trong quá trình hoạt động, với 
những chính sách đãi ngộ cao, 
đảm bảo an toàn cho người 
lao động, tổ chức các chương 
trình đào tạo tập huấn trong 
và ngoài nước, giúp nhân viên 
nâng cao trình độ chuyên 
môn, sức sáng tạo cũng như 
củng cố niềm tin gắn bó lâu 
dài với Công ty.

Phương châm: “Tiên 
phong - Liêm chính - Hợp 
tác - Sáng tạo - Chất lượng 
- Con người”, đây được xem 
là những giá trị xuyên suốt, 
“kim chỉ nam” cho mọi hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và 
phát triển của mỗi lãnh đạo, 
nhân viên trong Công ty. Với 
việc vận dụng đúng, đầy đủ và 
linh hoạt 6 giá trị cốt lõi trong 
công việc, mỗi nhân viên đã 
thể hiện trách nhiệm của bản 
thân trong việc gìn giữ và phát 
triển thương hiệu Wilmar 
Agro. Đây cũng chính là nền 
tảng vững chắc, động lực to 
lớn giúp Công ty vượt qua 
mọi khó khăn thách thức, phát 
triển bền vững và vươn lên 
tầm cao mới, thể hiện “tầm” 
và “tâm” của một DN sản xuất 
dầu cám gạo hàng đầu của Việt 
Nam, cũng như châu á. 
 g. hương
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phối hợp với các cơ quan, các 
chủ rừng và địa phương tuần 
tra truy quét rừng. Trong năm 
2015, tổ chức được 484 đợt đi 
tuần tra truy quét dài và ngắn 
ngày, qua đó, đã trục xuất ra 
khỏi rừng 420 đối tượng; phát 
hiện xử lý 22 vụ vi phạm, tịch 
thu 2 cưa máy, 1 cá thể động 
vật, thu giữ 722 dây bẫy, 23 
súng săn các loại, 17 phương 
tiện và công cụ, phá 13 lán trại.

Bên cạnh đó, Vườn đã triển 
khai công tác giao khoán quản 
lý bảo vệ rừng cho hơn 21.000 
hộ dân vùng đệm hưởng theo 
Nghị định số 99/2010/ND-CP 
về chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng, với số tiền 
5.844.285.000 đồng, góp phần 
tăng cường xã hội hóa nghề 
rừng, giảm áp lực của người 
dân với tài nguyên rừng, tăng 
cường công tác bảo vệ và phát 
triển rừng bền vững.

Ngoài ra, do được ưu đãi 
về điều kiện thiên nhiên và 
khí hậu, trong những năm gần 
đây, VQG đã phát triển nhiều 
loại hình du lịch sinh thái, góp 
phần tăng nguồn thu nhập và 
cải thiện đời sống nhân dân 
như tham quan bãi đá, thác 
nước và chinh phục đỉnh núi 
cao nhất… Bên cạnh đó, du 
khách có thể quan sát quần thể 
bò tót, xem thú về đêm ở các 
khu rừng thông, cắm trại nghỉ 
dưỡng, tắm suối Đắc Gui… 
Dự kiến, trong thời gian tới, 
ngành du lịch Đắc Lắc sẽ khai 
thác các loại hình du lịch tham 
quan về nguồn, mạo hiểm tại 
Vườn và kết nối Vườn với 
nhiều tuyến, điểm khác của 
tỉnh như Hồ Lắc, thác Krông 
Kmar, hang đá Đắc Tuor… để 
phục vụ du khách.

Thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững, trong giai 
đoạn 2011-2020, tỉnh Đắc 
Lắc đã đề ra các giải pháp 
nhằm bảo tồn tài nguyên 

đa dạng sinh học VQG như: 
Bảo vệ và duy trì, phát triển 
các loài động vật hoang dã, 
trong đó chú trọng phát triển 
du lịch sinh thái hài hòa với 
BVmT; Lựa chọn các loại 
hình, quy mô du lịch hợp lý, 
có quy hoạch cụ thể trong 
xây dựng chiến lược khai 
thác du lịch; Nâng cao chất 
lượng và tạo nét độc đáo các 
sản phẩm du lịch, lễ hội văn 
hóa….

Bên cạnh đó, tỉnh giao cho 
Ban quản lý VQG xây dựng 
"cơ chế đồng quản lý, quản 
lý dựa vào cộng đồng" trên 
cơ sở nâng cao năng lực cán 
bộ về bảo tồn động vật, thực 
vật, quản lý tài nguyên, môi 
trường, tạo việc làm ổn định, 
cải thiện đời sống cho cư dân, 
nhằm giảm áp lực, tác động 
tiêu cực đến tài nguyên rừng 
và đa dạng sinh học; Phối 
hợp với các viện nghiên cứu 
khoa học, trường đại học, tổ 
chức quốc tế xây dựng những 
đề án về nghiên cứu đa dạng 
sinh học, đặc biệt là các giải 
pháp hữu hiệu bảo vệ, bảo tồn 
các loài động vật và loài chim 
quý hiếm; Ngăn chặn những 
hình thức săn bắn trái phép 
ảnh hưởng đến tính bền vững 
và toàn vẹn của hệ sinh thái 
và tính đa dạng sinh học của 
VQG; Hợp tác với các cơ quan 
ban, ngành trong tỉnh, tổ chức 
chuyên môn trong nước, quốc 
tế trong công tác nghiên cứu 
khoa học, quản lý bền vững hệ 
sinh thái rừng, phát triển cộng 
đồng vùng đệm; Đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông về 
BVmT rừng đối với thế hệ trẻ, 
đặc biệt là học sinh tại những 
trường học ở các xã vùng đệm 
của VQG; Tổ chức lồng ghép 
công tác bảo vệ rừng vào kế 
hoạch, chương trình và dự án 
phát triển có liên quan…
 nhật Minh

thuần loại, le, trảng cỏ cây bụi và cây gỗ rải 
rác. Trong số các loài thực vật ở đây, có trên 
300 loài cây dược liệu, chủ yếu thuộc các họ 
cúc, ngũ gia bì, bạc hà, cà phê, đậu...; 97 loài 
có thể làm thực phẩm, 288 loài làm cảnh. 

Hệ động vật của VQG cũng rất phong 
phú, với 515 loài, trong đó có 64 loài thú, 258 
loài chim, 81 loài cá, 248 loài bướm ngày, 54 
loài ếch nhái và 58 loài bò sát, 54 loài lưỡng 
cư và 81 loài cá. Trong đó, có 68 loài bị đe dọa 
tuyệt chủng, nhiều loài có tên trong Sách đỏ 
Việt Nam và Danh lục đỏ Thế giới như: Sói 
đỏ, hổ mang lớn, bò tót, beo lửa, chà vá chân 
đen, vượn đen má hung, khướu đầu đen má 
xám, bói cá lớn, hồng hoàng, niệc đầu trắng, 
quạ khách đuôi cờ, ếch cây… 

Đặc biệt, mới đây, các nhà khoa học vừa 
phát hiện loài chim mi núi Bà ở VQG Chư 
Yang Sin. Khu vực xuất hiện loại chim này 
chủ yếu ở tán cây thấp tại những sinh cảnh 
rừng lá rộng xen lẫn lá kim. Thức ăn của mi 
núi Bà thường là các loài sâu và côn trùng 
nhỏ. Đây là loài chim quý bậc nhất thế giới, 
đang nằm trong danh sách các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng cao trong tự nhiên, do mất môi 
trường sống.

Cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, 
nơi đây còn chứa đựng bản sắc văn hóa độc 
đáo của cộng đồng 25 dân tộc anh em, sống 
tập trung tại vùng đệm của vườn. Trong số 
đó, có hai dân tộc bản địa là êđê và m’Nông, 
số còn lại là các dân tộc như mường, H’ 
mông, Tày, Thái, Nùng… di cư từ các tỉnh 
phía bắc vào từ những năm 1980, đã tạo lên 
một bức tranh văn hóa đa sắc màu, nổi bật là 
không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 
- Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và 
những bản sử thi. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dân 
số vùng đệm ngày càng tăng, với số liệu thống 
kê hơn 80.000 người (21.000 hộ gia đình) 
đã đe dọa đến nguồn tài nguyên của VQG. 
Sinh kế của người dân vùng đệm hiện nay 
chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Do 
người dân chặt gỗ, đốt rừng làm nương và 
săn bắn động vật hoang dã trái phép… nên 
hệ sinh thái rừng bị suy giảm nghiêm trọng; 
Diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, 
làm mất nơi cư trú của động vật hoang dã, 
đặc biệt là những loài như hổ, voi, bò tót… 

Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ 
rừng, Ban quản lý VQG đã chủ động tổ chức 
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HỒ T’NƯNG - Di sản quý cần được bảo vệ
gS.tS.ngUyễn đình hòE
Biển Hồ T’Nưng – một trong những 
hồ tự nhiên của Tây Nguyên có diện 
tích khoảng 240ha, gồm bộ ba 
miệng núi lửa cổ, là kho nước ngọt 
30 triệu m3 của TP. Pleiku và là thắng 
cảnh quốc gia nổi tiếng.

Biển Hồ Pleiku còn gọi là hồ Tơ Nưng, 
T’Nưng, Tơ Nuêng hay Ea Nueng (chữ 
Ea trong tiếng êđê có nghĩa là nước). Hồ 

T'Nưng khi gió to thường có sóng lớn nên còn 
gọi là Biển hồ. Người địa phương gọi là T'Nưng, 
có nghĩa là "biển trên núi”. 

Hiện nay, đáy hồ bị bồi và trở nên khá bằng 
phẳng. Độ sâu của hồ cũng đang giảm dần từ 
trung bình khoảng 20m năm 2000 đến nay 
chỉ còn 16m. Phễu trũng còn lại chỉ còn sâu 
khoảng 12m. Hồ nằm trên địa hình cao, không 
có sông suối chảy vào nhưng nước trong hồ 
không những không cạn mà còn liên tục chảy 
thoát ra ngoài qua một con suối nhỏ. Nguồn 
cấp nước cho hồ có liên quan đến miệng núi 
lửa nằm dưới sâu. một điều kỳ diệu khác là 
hoạt động phun trào núi lửa tạo thành hồ vẫn 
còn trong ký ức của người địa phương: “Play 
(làng) Tơ Nuêng xưa to và đẹp lắm, dân bản 
sống yên vui hòa thuận, bỗng một hôm núi lửa 
tuôn trào lấp làng Tơ Nuêng, những ngưới sống 
sót khóc thương làng mình và người thân mãi 
không nguôi, nước mắt chảy thành suối đổ về 
làng mà thành hồ. Hồ được gọi theo tên làng 
xưa là Tơ Nuêng”.

Việc có một hồ nước 30 triệu mét khối lơ 
lửng trên cao nguyên là điều kỳ diệu. Biển Hồ 
là một kho nước ngọt chất lượng tốt, hiện đang 
được sử dụng cho đời sống của gần 300 nghìn 

dân TP. Pleiku và du khách. 
Biển Hồ vì thế có ý nghĩa sống 
còn đối với TP. Pleiku. 

Biển Hồ còn có một hệ 
sinh thái nước giá trị, với 
nhiều loài chim như sin sít 
lông tím, bói cá lông sặc sỡ, 
cuốc đen, chim kơ vông, kơ 
túc, le le, vịt trời, đ’rao, trắc-
la... Biển Hồ còn là một vựa cá 
ở Tây Nguyên, gồm đủ các loại 
cá nước ngọt như cá trắm, cá 
chép, cá trôi, cá đá, cá niềng... 
trong đó có 2 loài cá đặc hữu 
không nơi nào có. Đặc điểm 
này giúp cho Biển Hồ trở 
thành khu bảo tồn đất ngập 
nước có tầm quan trọng cấp 
quốc gia. Ngày 16/11/1988, 
Biển Hồ đã được Bộ Văn hóa 
- Thông tin cấp Bằng Di tích 
danh thắng quốc gia.

Tuy nhiên, Biển Hồ đã 
không được chú ý bảo vệ đúng 
mức. Hoạt động xói mòn đang 
lấp dần hồ ngày càng nhanh 
do canh tác nương rẫy ở vùng 
quanh hồ không được kiểm 
soát. rác thải các khu dân cư 
ven hồ và do du khách xả tích 
lũy trong hồ làm giảm chất 
lượng nước. Hoạt động đánh 
bắt bằng phương tiện hủy diệt, 

như thuốc nổ, đang tàn sát hệ 
sinh thái nước và qua đó làm 
giảm khả năng tự làm sạch của 
hồ. Dải cây xanh phòng hộ ven 
hồ quá mỏng... Là hồ núi lửa, 
việc quan trắc chất lượng nước 
phải được quan tâm thường 
xuyên hơn, nhất là quan trắc 
độ pH – nếu xảy ra việc giảm 
mạnh độ pH, là cảnh báo của 
việc nước hồ bị axit hóa do 
tái hoạt động quá trình “hậu 
phun trào núi lửa”. Biển Hồ 
hiện nay là “con chung” giữa 
phường Yên Thế, xã Biển Hồ 
(thuộc TP. Pleiku) và xã Nghĩa 
Thủy (thuộc huyện Chư Pah). 
Có vị thế “liên huyện” và tầm 
quan trọng đặc biệt, Biển Hồ 
cần được quản lý bởi một cơ 
quan cấp tỉnh. Các đơn vị cấp 
phường xã có Biển Hồ thiếu 
sự hợp tác và không có vị thế, 
chức năng nên Biển Hồ đang 
bị “bỏ rơi”(?). 

Nếu Biển Hồ suy thoái về 
chất lượng nước và bị bồi nông 
thì không chỉ một địa điểm di 
sản có giá trị đa dạng tầm cỡ 
quốc gia bị phá hỏng mà quan 
trọng hơn là TP. Pleiku sẽ mất 
nguồn nước sinh hoạt gần 
như duy nhấtn

Từ TP.Pleiku, theo quốc lộ 14 đi về 
hướng Kon Tum độ 7km, rẽ phải 
theo con đường nhỏ là đến Biển 

Hồ. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao 
nên đứng từ xa vẫn trông thấy rõ. Mỗi 
miệng tạo ra một vực sâu khó dò đến đáy, 
nên người ta còn gọi T’Nưng là “hồ không 
đáy”. Dùng máy hồi âm định vị xác định 
được Biển Hồ gồm ba phễu trũng vốn là 
ba miệng núi lửa cổ, hai phễu lớn thông 
nhau qua một eo khá rộng. 

 V Hồ T'Nưng là một trong những hồ tự nhiên đẹp nhất Tây Nguyên



49Số 2/2016

PHáT TriểN BềN VữNG

Kiên Giang triển khai Chương trình hành động 
bảo vệ, phục hồi quần thể dugong
ngUyễn thị thU hà
Tổng cục Lâm nghiệp

Dugong (bò biển) là loài động vật có 
vú sống ở biển, ăn cỏ biển và một số 
loài rong biển. Ở Việt Nam dugong 

chỉ còn lại một số lượng ít, khoảng hơn 100 
con, phân bố chủ yếu ở vùng biển có cỏ biển 
phong phú như đảo Phú Quốc, Thổ Chu 
(Kiên Giang), Côn Đảo (Bà rịa - Vũng Tàu) 
và vùng biển Quảng Ninh. Dugong trưởng 
thành có thể dài đến 3 m, trọng lượng lên đến 
500 kg, nhưng trung bình dài 2,4 - 2,7 m, cân 
nặng 250 - 400 kg và tuổi thọ trên dưới 70 
năm. Dugong sống theo đàn và phân tán nên 
việc quản lý và bảo vệ loài thú biển quý hiếm 
này gặp nhiều khó khăn. 

CÁC ngUy Cơ đE DọA tUyệt 
Chủng Loài DUgong 

Quần thể dugong đang suy giảm nhanh 
và ngày càng trở nên ít gặp. Trước thực tế 
này, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc 
tế (iuCN) đã liệt kê dugong vào danh mục 
các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Dugong 
cũng được ghi trong Sách đỏ Việt Nam là 
loài cấm khai thác dưới mọi hình thức. Tuy 
nhiên, dugong vẫn bị săn bắt để lấy thịt, da 
làm thức ăn và răng làm thuốc chữa bệnh 
hoặc đồ trang sức.

Ngoài ra, do di chuyển chậm chạp và 
thân hình to lớn, loài này thường dễ bị mắc 
vào lưới đánh cá của ngư dân, chủ yếu xảy 
ra ở một số vùng biển đảo tỉnh Kiên Giang. 
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngư dân tại 
địa phương này đã du nhập một loại lưới vét 
mới (cào bay) được thiết kế mắt lưới to và 
dùng hai tàu cá có công suất lớn kéo quét trên 
phạm vi rộng nên dugong và một số loài thú 
biển khác bị mắc lưới tăng lên. mặc dù chính 
quyền địa phương và Chi cục bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản Kiên Giang đã cấm sử dụng loại 
lưới này nhưng việc thi hành vẫn chưa được 
ngư dân chấp hành triệt để.

Thêm vào đó, diện tích các bãi cỏ biển 
đang bị thu hẹp, sự phát triển của du lịch, 
việc khai thác thủy sản bằng nhiều loại ngư 
cụ mang tính huỷ diệt (thuốc nổ, chất độc), 

nạo vét kênh rạch, xây dựng 
các bến cá cầu cảng và chất 
thải trong hoạt động sản 
xuất, nuôi trồng làm môi 
truờng biển bị ô nhiễm... đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
quần thể dugong.

Chương tRình 
hành động bảo Vệ, 
phụC hồi qUần thể 
DUgong

Trước thực trạng nguy 
cấp của loài dugong, Quỹ 
quốc tế bảo vệ thiên nhiên 
(WWF) đã phối hợp với 
tỉnh Kiên Giang thực hiện 
chương trình hành động 
bảo vệ, phục hồi quần thể 
dugong, từ tháng 12/2015 
đến hết năm 2016. ước tính, 
tổng vốn đầu tư thực hiện 
chương trình khoảng 4,7 tỷ 
đồng từ nguồn dự án điểm 
trình diễn san hô và cỏ biển 
do Chương trình môi trường 
của Liên hợp quốc (uNEP) 
tài trợ và huy động doanh 

nghiệp khai thác du lịch và 
ngân sách địa phương. 

Chương trình thực hiện 
lồng ghép các dự án bảo tồn 
những loài quý hiếm (trong 
đó có dugong) vào trong 
kế hoạch quản lý TN&mT 
biển với sự tham gia của 
cộng đồng, các ngành chức 
năng, hợp tác quốc tế trong 
vùng nước biển chung giữa 
hai quốc gia Việt Nam và 
Campuchia. Các hoạt động 
truyền thông được tổ chức 
kết hợp phát động chiến 
dịch nâng cao nhận thức 
của cộng đồng xã hội, năng 
lực quản lý của các ngành 
chức năng, thực thi pháp 
luật trong việc bảo tồn các 
hệ sinh thái biển và sinh vật 
quý hiếm. 

Bên cạnh đó, Chương 
trình cũng tiến hành khảo 
sát, nghiên cứu khoa học về 
dugong và các hệ sinh thái 
liên quan để có giải pháp bảo 
vệ, khôi phục hữu hiệu gắn 

 V Theo Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR), mỗi ngày có 
khoảng 1-2 cá thể dugong ở Phú Quốc (Kiên Giang) bị chết do 
mắc lưới của ngư dân 
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 V Rừng Chiến khu Đ

kết với thiết lập hệ thống quan trắc, xây dựng 
cơ sở dữ liệu nhằm kiểm soát, quản lý bảo 
tồn dugong. 

Đồng thời, Chương trình đã đề ra một số 
giải pháp để bảo vệ loài dugong, cụ thể:

Tăng cường giáo dục cộng đồng thông 
qua các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận 
thức cho người dân về việc giảm thiểu nguy 
cơ tử vong của dugong và bảo vệ các vùng 
sinh cư của chúng.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 
như tổ chức các cuộc thi đắp mô hình dugong 
trên cát, thi ảnh bảo vệ dugong và kiến thức 
bảo tồn biển… cho các em học sinh tham gia. 
Qua đó, tuyên truyền cho các em hiểu về giá 
trị và ý thức bảo tồn loài dugong.

Hoàn thiện và mở rộng hệ thống các 
khu bảo tồn biển quốc gia. Nghiên cứu bảo 
tồn thảm cỏ biển ở những vùng có nhiều cỏ 
biển như: Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo và 
một số khu vực tiềm năng thuộc tỉnh Quảng 
Ninh. Ở một số khu vực có dugong xuất hiện 
thường xuyên trên vùng biển Kiên Giang, 
cần xây dựng mô hình bảo tồn sinh vật quý 
hiếm kết hợp du lịch sinh thái biển bền vững.

Nghiêm cấm các hoạt động săn bắt, 
buôn bán loài dugong, đặc biệt xử phạt nặng 
hành vi sử dụng các ngư cụ của người dân 
địa phương để đánh bắt cá, làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến nguồn lợi biển. 

Tăng cường hợp tác quốc tế: Tham khảo 
các kinh nghiệp quốc tế về bảo tồn loài 
dugong của các nước trong khu vực và trên 
thế giới để công tác bảo tồn đạt hiệu quản

 V Các em học sinh Phú Quốc (Kiên Giang) 
tham gia Cuộc thi đắp mô hình dugong trên cát

Chuyện những  
cựu chiến binh giữ rừng

rừng Chiến khu Đ 
có diện tích hơn 
512 ha, một phần 

của Tiểu khu 379, thuộc xã 
Tân Hòa, huyện Đồng Phú 
(Bình Phước). Cách trung 
tâm thị xã Đồng xoài chưa 
tới 30 km, rừng Chiến khu 
Đ còn giữ được nét nguyên 
sinh, những trảng bằng 
lăng, chò, trường, dầu, 
lim… cây cao hàng chục 
m. Khu rừng còn có những 
cây kơ nia hàng trăm năm 
tuổi, nhiều cây to thân mấy 
người ôm. Nơi đây còn 
lưu giữ những dấu ấn của 
cuộc kháng chiến chống 
mỹ khốc liệt như hầm, hào, 
chỗ ở, làm việc của Trung 
ương Cục miền Đông Nam 
bộ; Nhà hầm Bệnh xá Cục 
ii miền Đông từ những 
năm 1946. Để giữ được 
màu xanh cho rừng Chiến 
khu Đ, nhiều Cựu chiến 
binh (CCB) lại tiếp tục đổ 
máu…

Theo chân CCB Phạm 
Công Trường, Giám đốc 
Công ty TNHH B58 và 
CCB Nguyễn Thị Hồng 

Tươi, Phó Giám đốc Công 
ty. Hai vợ chồng anh chị 
nhận 512 ha rừng tự nhiên 
từ Ban liên lạc Khối Tình 
báo B58 (thuộc Hội CCB 
TP. Hồ Chí minh). Ngày 
16/11/2009, anh chị thành 
lập và lấy tên Công ty 
TNHH Sản xuất-Thương 
mại-Dịch vụ (SxTmDV) 
B58. Suốt những năm sau 
đó, anh chị tập trung cho 
việc quản lý, tôn tạo, bảo 
vệ rừng. Gần 20 năm bám 
trụ, anh Trường, chị Tươi 
cùng 25 CCB quyết chí bảo 
vệ khu rừng căn cứ kháng 
chiến cách mạng Chiến 
khu Đ

Khác với tỉnh Đồng 
Nai, lượng rừng còn lại ở 
tỉnh Bình Phước ngày càng 
cạn kiệt. Những trảng rừng 
nguyên sinh đã nhường 
chỗ thay thế cho những 
rừng cao su bạt ngàn, 
nguyên nhân do nhiều cán 
bộ địa phương lấn chiếm 
đất rừng để trồng cao su 
nên khu rừng Chiến khu Đ 
như một cù lao lớn hay nói 
cách khác giống như “Ốc 
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đảo”. Bởi xung quanh bao bọc cao 
su, nay đã qua mấy mùa cạo mủ. Để 
chống xâm lấn đất rừng và phòng 
cháy rừng, Công ty SxTmDV B58 
đã móc đường ranh chặn lại. Vậy mà 
móc ranh tới đâu, họ “xâm canh” 
song song đến đó. 

Vào khu rừng chúng tôi như 
chìm vào không gian của một Trường 
Sơn hùng vỹ. Những thân cây nhiều 
người ôm không xuể, đủ các loại gỗ 
quý hiếm như lim, bằng lăng, chò, 
trường, dầu cao vút. Tiếng chim hót 
hòa tiếng suối róc rách gợi nhớ lại 
những năm tháng “xẻ dọc Trường 
Sơn đi đánh mỹ…”. Càng vào sâu, 
rừng âm u xanh sẫm, cây, dây rừng, 
cả những cụm dây mây chằng chịt 
liên kết nhau dày đặc. Đang mùa khô 
nên rừng Chiến khu Đ không có một 
con vắt và muỗi. Từ ngoài vào càng 
thấy thảm thực vật tự nhiên được 
bảo tồn, sinh trưởng tốt. 

Ngoài các loài động vật như 
nhím, kỳ đà, heo rừng, cheo, khỉ, 
rừng Chiến khu Đ còn có trâu, bò 
rừng, đây là nhóm động vật quý từ 
cánh rừng bên Đồng Nai qua, anh 
Trường cho biết. Để giữ khu rừng 
an toàn, lãnh đạo Công ty đã thành 
lập đội bảo vệ gồm 25 CCB và một 
số quân nhân xuất ngũ, chia ra 5 
chốt, anh Trần Văn Hòa làm Trưởng 
phòng bảo vệ. Các chốt trưởng là 
đảng viên, có người nguyên là bí 
thư Đảng ủy xã. CCB Nguyễn Văn 
Đoán, Chốt trưởng chốt 2 kể lại “Đã 
nhiều lần bọn lâm tặc vào đốn cây, 
chúng làm nhẹ nhàng, ít nghe tiếng 
động. Tất cả sử dụng bằng cưa tay 
và búa bén. Lực lượng bảo vệ phát 
hiện, truy đuổi. Có lần kẻ xấu dùng 
tiền mua chuộc anh em bảo vệ để 
cho chúng khai thác. Nhưng chúng 
đều thất bại. Có cây dầu bị gió lốc 
bật gốc, chúng nói nếu đồng ý, cây 
dầu này sẽ trả giá mấy chục triệu 
đồng. Chúng tôi nhất quyết từ chối, 
kiên quyết đuổi ra khỏi rừng”. Còn 
anh Phạm Văn Trí, nhân viên bảo vệ 
có vợ cùng làm việc tại Công ty, mới 
có con nhỏ đang ở tạm chốt bảo vệ 
kể lại: “Em làm bảo vệ gần chục năm 

nay, nhiều lần phát hiện lâm 
tặc vào phá rừng. Năm trước, 
chúng lẻn vào khoảnh 8, cưa 
đổ cây lim cao gần 20 m, 
đường kính 0,6 m. Em phát 
hiện đuổi theo, chúng chống 
cự lại chạy thoát. Hiện cây 
lim vẫn còn nằm đó”.

Các cơ quan chức năng 
của tỉnh Bình Phước đã tổ 
chức nhiều cuộc kiểm tra 
đều đánh giá Công ty TNHH 
SxTmDV B58 giữ rừng tốt. 
Kết quả là đến nay khu rừng 
Chiến khu Đ còn nguyên vẹn 
hàng trăm cây cổ thụ, trong 
đó có 54 cây cổ thụ thuộc 13 
loài gỗ quý hiếm được Hội 
Bảo vệ thiên nhiên và môi 
trường Việt Nam công nhận 
là Quần thể cây di sản.

Những CCB giữ rừng 
Chiến khu Đ còn khó khăn, 
thiếu thốn. Họ làm việc tự 
nguyện đóng góp sức mình, 
không có phụ cấp hỗ trợ 
của Nhà nước. Gia đình 
anh Trường, chị Tươi đã bỏ 
ra hàng chục tỷ đồng để giữ 
và tôn tạo cảnh quan khu di 
tích lịch sử tầm cỡ Quốc gia. 
mặc dù trong hợp đồng khi 
nhận bàn giao, Công ty thừa 
hưởng khoanh nuôi, sản xuất 

điều ứng trong diện tích 100 
ha vùng rừng tái sinh trước 
đây bị lâm tặc tàn phá. 

Nhờ sự tác động hỗ trợ 
nhiệt tình từ Hội CCB tỉnh 
Bình Phước, Công ty TNHH 
SxTmDV B58 được Thanh 
tra Chính phủ quyết định cho 
phép tôn tạo, bảo vệ và phát 
triển du lịch sinh thái rừng 
căn cứ cách mạng Chiến khu 
Đ. Như vậy, Công ty sẽ đầu 
tư xây dựng các hạng mục 
như nhà tưởng niệm, dựng 
bia ghi tên các liệt sỹ đã anh 
dũng hy sinh trên vùng đất 
này. Thể hiện đạo lý “uống 
nước nhớ nguồn”, kết hợp 
giữa du lịch sinh thái và văn 
hóa tâm linh… Làm đường, 
làm thủ tục xin thu gom các 
cây đổ, củi mục gãy để cây 
con sinh trưởng phát triển. 
Đây sẽ là điểm đến mang 
tính nhân văn, ý nghĩa, mang 
màu sắc văn hóa dân tộc, cội 
nguồn, biểu hiện tình Đất và 
Người “miền Đông gian lao 
anh dũng” và vùng “Chiến 
khu xưa” trên quê hương 
Bình Phướcn 
 DUy hiến

 V Phó Giám đốc Công ty B58 Nguyễn Thị Hồng Tươi  
giới thiệu hầm Bệnh xá Cục II miền Đông Nam bộ từ năm 1946
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Người bảo vệ rừng thầm lặng
Lớn lên từ mảnh đất Thừa Thiên 
- Huế, anh Nguyễn Hữu Hóa - đội 
trưởng đội bảo vệ rừng tại Khu Bảo 
tồn Sao La (Thừa Thiên - Huế) đã 
có nhiều thành tích xuất sắc trong 
công tác bảo vệ rừng nói chung và 
các loài động vật hoang dã (ĐVHD) 
nói riêng. Trong năm 2015, anh đã 
vinh dự nhận Giải thưởng Cống hiến 
Bảo vệ ĐVHD do Trung tâm Giáo 
dục Thiên nhiên (ENV) cùng Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và 
tổ chức Freeland tổ chức.

Trước khi làm việc cho Quỹ Quốc 
tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), anh 
Nguyễn Hữu Hóa đã nắm rõ khu vực 

như lòng bàn tay. Anh chia sẻ: “Tôi hay vào 
rừng thu lượm mây, tre, giống mọi người 
trong làng. Hồi đó, khi nhìn thấy những con 
thú bị đánh bẫy, bị thương hoặc đã chết, tôi 
thấy rất buồn vì không cứu được chúng. Đó 
là một trong những lí do thôi thúc tôi đăng ký 
thi vào Đại học Nông Lâm. Sau khi tốt nghiệp, 
tôi thật may mắn và vô cùng hạnh phúc khi 
được tham gia đội bảo vệ rừng của WWF-Việt 
Nam và có thể cứu giúp các loài thú như tôi 
hằng mong muốn.” Giọng nói của anh vẫn còn 
nguyên niềm vui sướng sau 4 năm làm công 
tác bảo vệ rừng.

Từ tháng 1/2011, anh Hóa là đội trưởng 
đội bảo vệ rừng số 1 của Khu Bảo tồn Sao La 
(Thừa Thiên - Huế). Dưới sự quản lý của anh, 
đội bảo vệ rừng số 1 đã được trao giải thưởng 
Đội xuất sắc nhất năm 2013 và năm 2014. 
Đội tuần tra của anh Hóa đã giải cứu và thả 
tự do thành công nhiều cá thể động vật rừng, 
trong đó có một số cá thể quý hiếm như voọc 
chà vá chân nâu, sơn dương, khỉ, chồn và rùa 

đầu to. Anh không nhớ đã 
thả bao nhiêu con thú về với 
thiên nhiên. mỗi lần thả được 
một con thú, anh cảm thấy 
như mình vừa cứu được một 
mạng sống. Anh Hóa cũng là 
người đã trông thấy một con 
thỏ vằn thuộc nhóm các động 
vật quý hiếm, là một loài đặc 
hữu của dãy Trường Sơn. 
Tuy nhiên, anh không hề biết 
mình được đề cử Giải thưởng 
Cống hiến Bảo vệ ĐVHD cho 
tới khi nhận được một cuộc 
gọi từ Ban tổ chức, thông báo 
rằng anh là một trong những 
người đạt giải.

 Chia sẻ thêm về công 
việc, anh Hóa cho biết một 
tháng có 22 ngày ở trong rừng 
và 8 ngày ở nhà, nên khi về 
nhà tất cả những gì anh muốn 
làm là giúp đỡ gia đình. Công 
việc của anh gặp nhiều khó 

khăn trong những lúc tuần 
tra gặp mưa rào hay lũ quét 
bất chợt. Nhưng khó khăn 
và nguy hiểm không so sánh 
được với niềm vui cứu được 
thú rừng và nhìn thấy nỗ lực 
của anh và đồng nghiệp được 
đền đáp. Anh nhận thấy hiện 
nay có ít bẫy hơn so với khi 
mới bắt đầu nhận việc. Điều 
này đã chứng minh những nỗ 
lực của anh và đồng nghiệp 
đang có hiệu quả. Điều anh 
Hóa mong muốn nhất bây 
giờ là có nhiều ngân sách hơn 
để làm công việc đầy ý nghĩa 
này.

Hiện nay, tình trạng săn 
bắn, vận chuyển và tiêu thụ 
các loài ĐVHD ngày càng 
diễn ra nghiêm trọng và phức 
tạp, các loài ĐVHD có dấu 
hiệu suy giảm, thậm chí có 
những loài đã bị tuyệt chủng. 
Những mong đợi của anh 
Hóa cũng chính là điều mà 
các cơ quan chức năng có 
trách nhiệm đang nỗ lực thực 
hiện nhằm ngăn chặn tình 
hình buôn bán và săn bắn 
ĐVHD góp phần bảo vệ đa 
dạng sinh học của đất nước.
 Lê hà

 V Anh Hóa (bên phải) nhận Giải thưởng Cống hiến  
Bảo vệ ĐVHD

Giải Cống hiến Bảo vệ ĐVHD lần thứ hai (năm 2015) đã ghi nhận, tôn 
vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ĐVHD 
và được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Khu vực Châu Á 

hành động chống nạn buôn bán ĐVHD (ARREST) - một liên minh gồm các 
tổ chức phi chính phủ và các cơ quan khác, trong đó có ENV và Freeland do 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Các tổ chức này cùng hoạt động 
tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc để chấm dứt nạn buôn bán ĐVHD 
trái phép.
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Những thành phố sinh thái bậc nhất trên thế giới

 V Một trong nhiều khu vườn tại TP. Vancouver

 V Vườn Bách thảo của TP. Curitiba

tp. VAnCoUVER, CAnAđA
Nằm ở bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh 

British Columbia, Vancouver là TP lớn thứ ba 
và cũng là hải cảng quan trọng nhất của Canađa. 
Đây cũng là TP lý tưởng nhất để sống trên thế giới 
theo đánh giá của Tạp chí Econmomist (Anh) 
dựa trên các tiêu chí như cơ sở hạ tầng, hàng hóa, 
dịch vụ, mức độ an toàn…

So với các TP khác có cùng quy mô, 
Vancouver được đánh giá cao trong việc kiểm 
soát lượng khí thải CO2 và duy trì chất lượng 
không khí, một phần nhờ sự quan tâm của 
TP trong việc thúc đẩy năng lượng xanh và 
ưu tiên phát triển thủy điện. Vancouver cam 
kết giảm lượng phát thải 33% vào năm 2020.

Trong khi các TP khác đang tiếp tục mở 
rộng các con đường và gia tăng lượng xe cộ, 
Vancouver vẫn kiên trì theo đuổi cuộc sống 
đô thị bền vững. Trong đó, phải kể đến sự thay 
đổi trên đảo Granville, một bán đảo thân thiện 

dành cho người đi bộ, nơi có 
các chợ cộng đồng và các hoạt 
động nghệ thuật lớn.

Nhiều khu phố khác ở 
Vancouver cũng rất thân thiện 
với môi trường, với nhiều 

tuyến đường xe đạp như Đại 
lộ số 10 phía Tây. Để BVmT, 
người dân thường xuyên sử 
dụng xe đạp, xe máy điện và 
xe đạp một bánh. 

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, các TP xanh không chỉ góp phần BVMT Trái đất, mà còn mang lại 
cuộc sống tốt đẹp cho cư dân sống tại đây.
Tạp chí Môi trường xin giới thiệu một số TP sinh thái đáng sống nhất thế giới được Tổ chức nghiên 
cứu kinh tế Economist Intelligence Unit xếp loại dựa trên các tiêu chí về giảm phát thải khí CO2, các 
giải pháp hợp lý về giao thông, nước, quản lý chất thải và môi trường.

tp. CURitibA, bRAxin
Việc quy hoạch đô thị thành công 

trong điều kiện nền kinh tế chưa phát 
triển ở Curitiba là bài học điển hình cho 
nhiều TP trên thế giới. Để BVmT, TP 3 
triệu dân ở miền Nam Braxin đã sử dụng 
hệ thống xe buýt tốc hành hiệu quả lần 
đầu tiên trong những năm 1960. Với 
tinh thần sáng tạo, dám làm và dám chịu 
trách nhiệm trước dân chúng, những 
người lãnh đạo tại Curitiba đã giải quyết 
từng vấn nạn của đô thị, từ ngập lụt, rác 
thải, nhà ở xã hội tới bảo tồn di sản. Đây 
cũng là TP duy nhất của Nam mỹ đạt 
mức trên trung bình về chỉ tiêu sinh thái 
trong bảng xếp hạng.
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 V Phân loại vật liệu tái chế tại một nhà hàng ở San Francisco

 V Vịnh Camps, Cape Town

tp. CApE toWn, nAM phi

Cape Town là TP lớn thứ hai của Nam Phi 
triển khai nhiều giải pháp BVmT như thúc đẩy 
tiết kiệm năng lượng và ưu tiên sử dụng các 
nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo. Bắt đầu từ 
năm 2008, Cape Town đã sử dụng năng lượng 
từ trang trại gió thương mại đầu tiên, nhằm đạt 
được 10% năng lượng tái tạo vào năm 2020.

Những nỗ lực này đã tạo sự biến chuyển lớn 
trong TP, nhiều tuyến đường xe đạp được xây 
dựng, thị trường nông nghiệp phát triển, các 
thực phẩm, nguyên liệu chủ yếu được sản xuất 
tại địa phương. 

Người dân địa phương có ý thức “hướng tới 
tự nhiên” và thường xuyên sử dụng xe đạp để đi 
lại. mặc dù, các trung tâm TP không có nhiều 
tuyến đường dành riêng cho xe đạp chuyên 

 V Cối xay gió ở TP. Copenhagen

tp. Cô-pEn-hA-ghEn, đAn MạCh

Nhiều năm qua, Cô-pen-ha-ghen luôn 
được xếp loại là TP xanh bậc nhất châu âu. 
Chính quyền TP đã đưa ra nhiều chính sách và 
kế hoạch BVmT nhằm thực hiện mục tiêu trở 
thành TP các-bon trung tính trước năm 2025. 
Đặc biệt, dự án công nghệ sạch đã thu hút sự 
tham gia của hơn 500 công ty. Ngoài ra, người 
dân Cô-pen-ha-ghen rất quan tâm tới vấn đề 
môi trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng của TP 
được thiết kế phù hợp cho người dân đi bộ hoặc 
sử dụng xe đạp (hơn 50% người dân thường 
xuyên sử dụng xe đạp để đi lại). Các phương 
tiện giao thông công cộng cũng chỉ cách người 
dân trong bán kính khoảng 350m. Nhờ những 
biện pháp đó, Cô-pen-ha-ghen có lượng khí 
thải CO2 thấp hơn rất nhiều so với quy mô.

Ngoài các con đường được thiết kế phong phú dành cho 
hoạt động đi bộ và chạy xe đạp, người dân Cô-pen-ha-ghen có ý 
thức cao trong việc tái chế rác thải và thói quen ủ phân hữu cơ, 
cũng như tiết kiệm điện, nhiệt. 

tp. SAn FRAnCiSCo, Mỹ
San Francisco được xếp loại là TP xanh nhất 

của Bắc mỹ, với lịch sử lâu dài trong việc gìn giữ 
môi trường trước khi thành lập các nhóm môi 
trường chuyên nghiệp (Câu lạc bộ Sierra) vào 
thế kỷ 19. San Francisco có tỷ lệ tái chế rác thải 
vào bậc nhất thế giới, lên tới 77%, thông qua việc 
phân loại bắt buộc vật liệu tái chế và phân ủ từ 
thùng rác thông thường.

Người dân TP rất quan tâm tới nguồn gốc 
và chất lượng thực phẩm, vì vậy họ ưu tiên sử 
dụng nguồn thực phẩm tại địa phương. Nhiều 
khu chợ được mở ra để phục vụ cho nhu cầu sử 
dụng nông sản địa phương, đặc biệt là các thực 
phẩm theo mùa.

dụng, loại phương tiện này 
vẫn được người dân ưu tiên sử 
dụng để di chuyển trong TP 
thay cho ôtô.

Nhà của nhiều người dân 
có hệ thống năng lượng mặt 
trời riêng và vườn rau xanh. 

Đặc biệt, TP đã thành lập Ủy 
ban môi trường để đưa ra các 
hướng dẫn, cung cấp các sáng 
kiến trồng cây, phục hồi và 
bảo vệ, gìn giữ các không gian 
xanh.
 LưU tRAng (Theo BBC)
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Những nỗ lực bảo vệ môi trường  
của Trung Quốc

Việc chuyển đổi kinh tế của Trung 
Quốc trong ba thập kỷ qua mang lại 
giá trị kinh tế to lớn cho người dân, 

nhưng cũng khiến môi trường tại quốc gia 
này trở nên ô nhiễm trầm trọng. Thủ đô Bắc 
Kinh và 70 thành phố của Trung Quốc, khói 
mù đã bao phủ trên diện rộng buộc chính 
quyền phải đưa ra các mức báo động. 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra nguyên 
nhẫn dẫn đến tình trạng trên là do từ nhiều 
năm qua, Chính phủ Trung Quốc chỉ chú 
trọng đến tỷ lệ tăng trưởng, mà không quan 
tâm đến khía cạnh môi trường. Nồng độ các 
chất ô nhiễm không khí tại hầu hết các đô 
thị lớn vượt nhiều lần mức khuyến cáo của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là hậu 
quả của chính sách phát triển kinh tế, đặc 
biệt là chính sách phát triển tràn lan ngành 
nhiệt điện than, với thị phần khoảng 70% 
tổng sản lượng điện toàn quốc, riêng với các 
vùng miền Bắc Trung Quốc, tỷ lệ này lên tới 
90%. Đây là nguồn phát thải chủ yếu khí độc 

hại CO2. mặt khác, trong 
điều kiện kinh tế phát 
triển, số xe hơi cá nhân 
lưu thông trên đường 
phố, đặc biệt ở thủ đô 
Bắc Kinh cũng ngày 
càng tăng, góp phần phát 
sinh các loại khí ô nhiễm 
độc hại.

Nhận thức được vấn 
đề này, Chính phủ Trung 
Quốc đã đưa ra nhiều 
biện pháp đối phó tạm 
thời và cấp bách, như 
tạm ngưng hoặc giảm 
bớt một số nhà máy, 
hạn chế số xe hơi lưu 
thông trên đường trong 
thời gian nhất định, 
đồng thời, tăng cường 
hệ thống chuyên chở 
công cộng, trong đó có 

hệ thống tàu điện ngầm, 
để đáp ứng nhu cầu đi lại 
của người dân; khuyến 
cáo người dân hạn chế 
các hoạt động ngoài trời, 
học sinh có thể tiếp tục 
chương trình học thông 
qua internet… vào các 
ngày ô nhiễm nghiêm 
trọng.

Tuy nhiên, Chính 
phủ Trung Quốc cần 
phải đưa ra được các 
chiến lược lâu dài và có 
hiệu quả cho việc phát 
triển bền vững của nền 
kinh tế nước này. một 
nghiên cứu của Tổ chức 
Nghiên cứu và Phát 
triển của mỹ đã chỉ ra, 
Trung Quốc cần tiêu tốn 
khoảng 215 tỷ uSD hàng 

 V Nhà máy nhiệt điện Pannan ở quận Pan, TP. Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc



56 Số 2/2016

NHìN rA THế Giới

năm để khắc phục tình trạng ô nhiễm, 
làm giảm áp lực của các vấn đề môi 
trường lên hoạt động sản xuất, cứu 
sống cho vô số người mắc các bệnh về 
đường hô hấp. Tuy đây là một số tiền 
không nhỏ, nhưng lại không đáng kể 
khi so sánh với hậu quả mà tình trạng 
ô nhiễm không khí tác động đến nền 
kinh tế của Trung Quốc. ước tính, 
thiệt hại về sức khỏe và chi phí năng 
suất lao động chiếm tới 6,5% của tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) của nước 
này. áp dụng vào năm 2012,  GDP của 
Trung Quốc là 8,2 nghìn tỷ uSD, nếu 
việc giảm thiểu ô nhiễm không khí ở 
Trung Quốc được khắc phục (giảm tới 
mức “chấp nhận” bởi WHO), Trung 
Quốc sẽ tiết kiệm được khoảng 500 tỷ 
uSD/năm (theo Tổ chức Nghiên cứu 
và Phát triển của mỹ).

Giải pháp đầu tiên và cũng là giải 
pháp mang lại nhiều lợi ích nhất mà 
các nhà cầm quyền Trung Quốc đưa 
ra là thay thế than đá bằng các loại 
khí đốt tự nhiên trong sinh hoạt, cũng 
như hoạt động thương mại. Nồi hơi và 
lò đốt sử dụng nhiên liệu là than đá, 
gỗ, hoặc các chất thải là nguồn phát 
sinh ô nhiễm lớn, có hại tới sức khỏe 
và tuổi thọ người dân, đặc biệt là miền 
Bắc Trung Quốc. Với chi phí được 
tính vào khoảng 32 - 52 tỷ uSD một 
năm, giải pháp này được cho là hoàn 
toàn khả thi và đầy hứa hẹn.

Tiếp theo, Trung Quốc cần thực 
hiện giải pháp tốn kém hơn, đó là 
đóng cửa một nửa số nhà máy điện 
chạy bằng than và thay thế chúng 
bằng nhiên liệu sạch hơn như khí đốt 
tự nhiên, điện hạt nhân và các dạng 
năng lượng tái tạo. Than được sử 
dụng để tạo ra phần lớn lượng điện 
Trung Quốc, chiếm 79% trong những 
năm gần đây. Trong khi đó, mỹ tạo ra 
khoảng 40% lượng điện từ nguyên liệu 
này. Để đạt được chất lượng không khí 
trong lành, Trung Quốc sẽ phải thay 
thế một số lượng đáng kể nhiệt điện 
than, đặc biệt là trong hoặc gần khu 
vực trung tâm dân cư lớn. Cũng theo 
các chuyên gia, chi phí để thay thế 
một nửa nhiệt điện than bằng năng 
lượng tái tạo hay năng lượng hạt nhân 

 V Hiệp hội Hợp tác Bắc Kinh về Phòng chống và 
Kiểm soát sương mù do khói bụi được thành lập  
và họp buổi đầu tiên vào 13/6/2015 tại Bắc Kinh, 
Trung Quốc

vào khoảng 184 tỷ uSD 
mỗi năm. Nhưng bù lại, 
lượng phát thải các hạt 
siêu bụi và lưu huỳnh 
điôxit sẽ giảm xuống 
25%, giúp cải thiện đáng 
kể tới chất lượng không 
khí của quốc gia ô nhiễm 
bậc nhất thế giới này.

Giải pháp thứ ba là 
đẩy mạnh loại bỏ các 
loại xe cơ giới cũ và gây 
ô nhiễm cao. Hiện tại, 
Trung Quốc đang tiến 
hành, theo đó, hơn 1/3 
những loại xe hơi và xe 
tải loại này sẽ bị cấm 
lưu thông vào cuối năm 
2015. Tuy nhiên, có thể 
Chương trình sẽ được 
đẩy mạnh trong thời 
gian tới thông qua một 
chương trình mua lại 
của Chính phủ, từng rất 
thành công tại TP. Đông 
Quản, tỉnh Quảng Đông. 
Theo thống kê, hiện tại 
có hơn 14 triệu xe lưu 
thông trên đường Trung 
Quốc không có, hoặc 
có thiết bị kiểm soát ô 

nhiễm rất thô sơ. Theo 
các chuyên gia, nếu việc 
loại bỏ các loại xe này 
tiến hành từ năm 2009 
thì sẽ loại bỏ 70% cácbon 
monoxit, 70% các hydrô 
cácbon dễ bay hơi, 61% 
các oxit nitơ, và 76% các 
hạt vật chất khác. Chi 
phí mỗi lần loại bỏ các 
xe gây ô nhiễm cao vào 
khoảng 21 - 42 tỷ uSD.

Người dân Trung 
Quốc đặc biệt quan tâm 
tới các chính sách và 
cam kết của Chính phủ 
trong việc BVmT, do đó, 
các nhà lãnh đạo Trung 
Quốc cần phải tiến hành 
các giải pháp một cách 
khẩn trương và quyết 
liệt hơn nữa. Báo cáo với 
Quốc hội, Thủ tướng Lý 
Khắc Cường cho biết, 
Trung Quốc sẽ "tuyên 
chiến với ô nhiễm", đồng 
thời, ông khẳng định, 
ba bước đề nghị trên sẽ 
mang tới hiệu quả và tiết 
kiệm chi phí cho Trung 
Quốcn

tRAng LưU (Tổng hợp từ bjreview.com.cn & usnews.com) 






