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Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực  
quản lý chất thải và 3R

Từ ngày 9 - 11/3/2016, tại Hà Nội, Viện 
Chiến lược, Chính sách tài nguyên và 

môi trường (Bộ TN&mT) phối hợp với Hiệp 
hội Tuần hoàn vật chất và quản lý chất thải 
Nhật Bản (JSmCWm), Hiệp hội quản lý chất 
thải Hàn quốc tổ chức Hội nghị khoa học 
quốc tế Tuần hoàn vật chất và quản lý chất 
thải lần thứ 3 (3riNCs).

Tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh 
tế phát thải các-bon thấp đã, đang và sẽ trở 
thành định hướng phát triển của nhiều quốc 
gia trên thế giới. một trong những công cụ đạt 
được tăng trưởng xanh là quản lý tổng hợp 
chất thải, xem chất thải là tài nguyên thông 
qua các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng và 
tái chế (3r), góp phần giảm khối lượng chất 

thải phải chôn lấp, tiết kiệm 
tài nguyên, giảm phát thải 
khí nhà kính, đồng thời tạo 
việc làm, tăng thu nhập cho 
người dân. Nhận thức được 
tầm quan trọng của công 
tác quản lý chất thải, thời 
gian qua, Việt Nam đã ban 
hành Chiến lược quốc gia 
về BVmT, Chiến lược quốc 
gia về Tăng trưởng xanh 
và Chiến lược quản lý tổng 
hợp chất thải rắn đến năm 
2025, tầm nhìn năm 2050. 
Các chiến lược này đã nhấn 
mạnh các nhiệm vụ và giải 
pháp thúc đẩy 3r, hướng 
tới tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững. Cùng với 
việc đẩy mạnh các nỗ lực 
trong nước, Việt Nam cũng 
tích cực tham gia các hoạt 
động hợp tác quốc tế về 3r. 

Tại Hội nghị, các đại 
biểu đã trao đổi, thảo luận 
về những lợi ích quan trọng 
của 3r, các cơ chế chính 
sách, thách thức về 3r, chia 
sẻ thông tin, kinh nghiệm 
và giải pháp nhằm nâng cao 
năng lực quản lý chất thải 
và 3r của các nước trong 
khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. Theo đó, Hội nghị 
đã đưa ra các giải pháp như 
hoàn thiện thể chế chính 
sách về BVmT và quản lý 
chất thải, có chính sách ưu 
đãi, khuyến khích đối với 
các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực tái chế chất 
thải; kêu gọi đầu tư trong 
ngành công nghiệp, xử lý, tái 
chế chất thải; tăng cường hợp 
tác quốc tế và chuyển giao 
công nghệ về tái chế chất 
thải; nâng cao trách nhiệm 
của nhà sản xuất, cũng như 
nhận thức của người tiêu 
dùng về phân loại chất thải 
và sử dụng các sản phẩm tái 
chế; thiết lập hệ thống thu 
gom, tái chế chất thải bền 
vững… 

 giáng hương

Hội nghị khoa học quốc tế tuần hoàn vật chất và quản 
lý chất thải 3RINCs là Hội nghị khoa học thường niên 
được Hiệp hội Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 

Nhật Bản (JSMCWM) phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản 
(MOEJ), Trung tâm Phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD) 
và Viện Chiến lược Môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức. Hội 
nghị 3RINCs lần đầu tiên được tổ chức thành công năm 2014 
tại Kyoto, Nhật Bản với 400 đại biểu đến từ 37 quốc gia. Hội 
nghị 3RINCs lần thứ 2 được tổ chức tại Deajeon, Hàn Quốc 
năm 2015. 

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân 
phát biểu tại Hội thảo
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Nam đã có 3 TP là Hạ Long, 
Đà Nẵng và Huế được nhận 
giải thưởng về TP môi trường 
bền vững của aSEaN. Ngoài 
ra, trong khuôn khổ hỗ trợ 
của quỹ môi trường Toàn 
cầu (GEF), Bộ TN&mT đang 
phối hợp với Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (aDB) xây dựng 

đề xuất dự án TP bền vững và 
chống chịu với biến đổi khí 
hậu nhằm tăng cường năng 
lực về thể chế, chính sách và 
đầu tư nguồn lực giải quyết 
các thách thức về ô nhiễm 
môi trường và biến đổi khí 
hậu ở các đô thị. qua đó, sẽ 
nghiên cứu xây dựng những 
chính sách cụ thể nhằm 
khuyến khích và định hướng 
phát triển mô hình TP môi 
trường bền vững ở Việt Nam 
trong tương lai.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
đều cho rằng việc giải quyết 
các vấn đề môi trường đi đôi 
với phát triển kinh tế tại các 
TP đóng vai trò quan trọng. 
Đồng thời, cùng trao đổi, thảo 
luận cách thức hợp tác để thúc 
đẩy các TP phát triển bền 
vững về môi trường. 
 hồng nhung

HộI NGHị CấP CAO ĐÔNG Á lầN THứ 7  
về THàNH PHố MÔI TRƯỜNG bềN vữNG

Trong hai ngày 3 - 4/3/2016, tại Hà Nội đã 
diễn ra Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 

7 về TP môi trường bền vững. Tham dự Hội 
nghị có Thứ trưởng Bộ TN&mT Việt Nam Võ 
Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ môi trường Nhật 
Bản masaaki Kobayashi; đại diện của mỹ và các 
nước khu vực Đông Á…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ TN&mT Võ Tuấn Nhân cho biết, Việt 

TăNG CƯỜNG quẢN lý MÔI TRƯỜNG NƯớC lƯu vựC sÔNG

Ngày 22/3/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&mT 
phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế 

Nhật Bản tại Việt Nam (JiCa) tổ chức Hội thảo 
khởi động Dự án “Tăng cường quản lý môi 
trường nước lưu vực sông”.

Dự án “Tăng cường quản lý môi trường 
nước lưu vực sông” được thực hiện nhằm mục 
tiêu nâng cao năng lực thực thi và cơ chế phối 
hợp liên tỉnh của các cơ quan Trung ương và 
địa phương để BVmT nước lưu vực (LV) sông 
Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy và hệ thống sông 
Đồng Nai. Dự án kỳ vọng sẽ tính toán tải lượng 
ô nhiễm tại các khu vực nêu trên, làm cơ sở để 
phối hợp quản lý môi trường nước cũng như 
quy hoạch các hoạt động phát triển trên LV 
sông. 

Tại nhiều địa phương, ô nhiễm nước sông 
là một trong những thách thức, trong khi nhu 
cầu sử dụng ngày một tăng cao. Hơn nữa, sự 
ô nhiễm các con sông liên tỉnh đã vượt quá 

khả năng xử lý của một địa 
phương trong khi vẫn thiếu cơ 
chế phối hợp, điều phối hiệu 
quả giữa các địa phương liên 
quan. Điều này đã đặt ra yêu 
cầu đối với Bộ TN&mT trong 
việc chủ động hoàn thiện cơ 
chế phối hợp giữa Trung ương 
- địa phương và cơ chế điều 
phối liên tỉnh về quản lý môi 
trường nước trên các LV sông.

Trong thời gian tới, Bộ 
TN&mT sẽ phối hợp với JiCa 
cùng với các tỉnh, thành phố 
liên quan triển khai dự án với 
mục đích xây dựng và thực thi 
hiệu quả các chính sách cũng 
như nâng cao năng lực về 
quản lý môi trường nước LV 
sông.
 hương MAi
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Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày 4/3/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng 
Bộ TN&mT Võ Tuấn Nhân đã có buổi 

làm việc với Tổng cục môi trường về triển 
khai nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng 
cục môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết, 
trong thời gian qua, công tác quản lý nhà 
nước về BVmT tiếp tục có những chuyển 
biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 
2015, Tổng cục được giao chủ trì xây dựng 20 
văn bản thuộc Chương trình chính thức,13 
văn bản thuộc Chương trình chuẩn bị và 6 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVmT 
năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của 
Bộ trưởng Bộ TN&mT. Bên cạnh đó, công 
tác tuyên truyền, phổ biến Luật BVmT năm 
2014 đã được quan tâm và tổ chức triển khai 
có hiệu quả. Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ 
với 4 Bộ, ngành và hơn 20 địa phương tổ 
chức các chương trình phổ biến, giáo dục 
và hướng dẫn văn bản thi hành Luật BVmT 
năm 2014.

Trong công tác thẩm định, đối với các 
dự án chiến lược, quy hoạch, dự án đầu tư 
phát triển, Tổng cục đã tiếp nhận 33 hồ sơ, 
tổ chức thẩm định 19 hồ sơ, trình Bộ trưởng 
ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo 
cáo kết quả thẩm định của 12 báo cáo môi 
trường chiến lược (ĐmC); Tiếp nhận 462 hồ 
sơ, tổ chức thẩm định 205 hồ sơ, phê duyệt 
147 báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(ĐTm) của các dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền quy định của Bộ TN&mT. Ngoài ra, 

Tổng cục đã cấp mới, cấp 
điều chỉnh 30 Giấy phép 
hành nghề quản lý chất thải 
nguy hại (CTNH) trong tổng 
số 63 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ 
lệ 47,6%; Ban hành 3 Công 
văn chấp thuận xuất khẩu 
CTNH. Đặc biệt, đã phát 
hiện 8 vụ nhập khẩu phế 
liệu trái phép CTNH tại các 
tuyến biên giới phía Bắc, Tây 
Nam và các cửa khẩu đường 
biển.

Công tác thanh tra, kiểm 
tra được Tổng cục đặc biệt 
quan tâm. Tổng cục đã tiến 
hành 7 đoàn thanh, kiểm 
tra tại 1.076 cơ sở trên địa 
bàn 29 tỉnh/TP; Ban hành 
1.066 kết luận thanh tra, 426 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính với tổng số tiền 
trên 50,1 tỷ đồng. Công tác 
xử lý triệt để các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng cũng được tăng cường. 
Hiện đã có 392/439 cơ sở 
theo quyết định số 64/2003/
qĐ-TTg và 145/435 cơ sở 
theo quyết định số 1788/
qĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ hoàn thành cơ 
bản các biện pháp xử lý ô 
nhiễm triệt để.

Tại các khu công nghiệp 
(KCN), lưu vực sông và làng 
nghề, công tác BVmT có 
bước chuyển biến tích cực. 
165/212 KCN đã đầu tư xây 
dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung và thực hiện 
nghiêm túc công tác quan 
trắc, giám sát môi trường 
định kỳ. Tổng cục phối hợp 
với các địa phương triển khai 
3 Đề án tổng thể BVmT lưu 
vực sông Cầu, sông Nhuệ - 
sông Đáy và hệ thống sông 
Đồng Nai; Tổ chức đánh giá 
kết quả thực hiện Đề án tổng 
thể BVmT làng nghề đến 
năm 2020, định hướng đến 
năm 2030 với 50/63 tỉnh đã 
có văn bản hoặc điều khoản 
quy định về BVmT làng 
nghề, 7 tỉnh có làng nghề 
được công nhận cơ bản đáp 
ứng điều kiện về BVmT…

Nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước 
về BVmT, trong năm 2016, 
Tổng cục môi trường sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh công tác xây 
dựng, nâng cao chất lượng 
văn bản quy phạm pháp 
luật; Kết hợp, sử dụng có 
hiệu quả các cơ chế, công cụ, 
biện pháp quản lý nhà nước 
theo hướng quản lý tổng 
hợp, hướng đến đa mục tiêu 
trong công tác BVmT. Đồng 
thời, tập trung kiện toàn tổ 
chức bộ máy và tăng cường 
năng lực quản lý nhà nước 
về BVmT từ Trung ương 
đến địa phương; Tăng cường 
hiệu quả công tác thanh 
tra, kiểm tra về BVmT; Đổi 
mới công tác kế hoạch - tài 
chính theo hướng nâng cao 
chất lượng, sử dụng hiệu quả 
nguồn lực được giao phục vụ 
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Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường làm việc tại  
Quảng Ngãi và Bình Dương  
về lĩnh vực môi trường

Ngày 29/2/2016, Đoàn công 
tác của Bộ TN&mT do Thứ 

trưởng Võ Tuấn Nhân làm Trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với Sở 
TN&mT tỉnh quảng Ngãi về công 
tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
môi trường.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh 
đạo Sở cho biết, trong năm 2015, 
công tác quản lý nhà nước về BVmT 
của tỉnh đã đạt được một số kết quả 
tích cực. Chất lượng thẩm định hồ 
sơ báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (ĐTm) đã được nâng cao. 
Công tác thu gom, xử lý rác thải ở 
các khu công nghiệp, khu kinh tế 
và đô thị đạt 75% và khu vực nông 
thôn đạt 40% đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 
Toàn tỉnh hiện có khoảng 57/78 mỏ 
đang hoạt động khai thác khoáng 
sản thực hiện ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường với tổng số tiền ký 
quỹ hơn 10 tỷ đồng…

Tiếp đó, ngày 17/3, Đoàn công 
tác của Bộ TN&mT đã có buổi 
làm việc với Sở TN&mT tỉnh Bình 
Dương. Theo Sở TN&mT Bình 
Dương, tỷ lệ thu gom và xử lý chất 

thải rắn y tế đạt 100%, tỷ lệ khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn môi trường 100%. Tuy 
nhiên, Sở còn gặp những khó khăn, 
vướng mắc đối với việc thực hiện 
các văn bản hiện hành liên quan đến 
hoạt động thẩm định, phê duyệt báo 
cáo ĐTm; quy định về quản lý chất 
thải rắn; quản lý phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất…

Phát biểu tại các buổi làm việc, 
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh 
giá cao những nỗ lực của hai Sở 
trong công tác quản lý BVmT tại 
địa phương. Thứ trưởng khẳng 
định, thời gian tới, Bộ TN&mT 
sẽ hoàn thiện các Thông tư hướng 
dẫn thi hành Luật BVmT năm 
2014 nhằm giúp công tác quản lý, 
BVmT tại địa phương đạt hiệu quả 
cao. Đặc biệt, Bộ sẽ gắn kết với các 
địa phương trong quản lý, BVmT, 
hướng tới phát triển ngành công 
nghiệp môi trường, đáp ứng thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của đất nước.
 phạM đình

 V  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi làm việc với 
Sở TN&MT Quảng Ngãi 

công tác quản lý nhà nước; 
Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính; Tập trung thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chuyên 
môn; Tổ chức triển khai 
có hiệu quả Chương trình 
mục tiêu quốc gia về khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường giai đoạn 2016 - 
2020, Nghị quyết số 24-Nq/
TW về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên 
và BVmT, Nghị quyết số 35/
Nq-CP về một số vấn đề cấp 
bách trong lĩnh vực BVmT, 
Chiến lược BVmT quốc gia 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 và Luật BVmT 
năm 2014 …

Phát biểu chỉ đạo tại 
buổi làm việc, Thứ trưởng 
Võ Tuấn Nhân đánh giá 
cao những kết quả đã đạt 
được của Tổng cục trong 
thời gian qua. Thứ trưởng 
đề nghị, trong thời gian 
tới, Tổng cục môi trường 
cần đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng và hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về 
BVmT; nâng cao hiệu quả 
công tác thẩm định báo cáo 
ĐmC, ĐTm; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện pháp luật về 
BVmT; thúc đẩy triển khai 
thực hiện Luật Đa dạng sinh 
học và các văn bản quản lý 
về đa dạng sinh học đã được 
ban hành. Đặc biệt, Tổng 
cục cần tăng cường cơ chế 
phối hợp giữa các đơn vị 
trong Tổng cục, cũng như 
giữa Tổng cục với các đơn vị 
trong Bộ; đồng thời sử dụng 
đúng mục đích, hiệu quả 
các nguồn lực; phát huy các 
thế mạnh của Tổng cục, góp 
phần nâng cao chất lượng 
môi trường của Việt Nam.
 Vũ nhung
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GIỜ TRÁI ĐấT 2016: THắP sÁNG HàNH ĐộNG vì bIếN ĐổI kHí Hậu

Tối ngày 19/3/2016, Hà Nội cùng khoảng 
700 thành phố thuộc 127 quốc gia và 

vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tắt đèn 
hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Hành 
động tắt đèn và các thiết bị điện không cần 
thiết trong 1 giờ đồng hồ (20h30 - 21h30) 
chính là điểm nhấn của chiến dịch Giờ Trái 
đất mỗi năm. Năm 2016 là năm thứ 8 Việt 
Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái 
đất và cũng là năm thứ 5 Bộ Công Thương 
chủ trì hoạt động này. 

Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ 
Trái đất 2016 diễn ra tại quảng trường Cách 
mạng tháng Tám (trước cửa Nhà hát lớn Hà 
Nội) thu hút đông đảo sự tham gia của các 
tình nguyện viên đến từ trường Đại học, Cao 
đẳng, THPT trên toàn thành phố. Đúng 20h30, 
đèn điện đồng loạt tắt, cùng lúc đó, hàng trăm 
bạn sinh viên cất tiếng hát và hô vang khẩu 

hiệu "Hành động nhỏ, ý nghĩa 
lớn". Cùng ngày, tại indochina 
Plaza (Cầu Giấy, Hà Nội) đã 
diễn ra Lễ hội Giờ Trái đất với 
nhiều hoạt động tương tác sôi 
động như triển lãm về giáo 
dục môi trường, biểu diễn ca 
nhạc, hội chợ đồ cũ... 

Hưởng ứng chiến dịch 
Giờ Trái đất, tại TP. Hồ Chí 
minh đã tổ chức đạp xe, dọn 
vệ sinh dọc hai bờ kênh Nhiêu 
Lộc - Thị Nghè... Tại quảng 
Nam, hàng nghìn người dân 
và du khách tập trung tại TP. 
Hội an để thả hoa đăng, tất 
cả hàng quán, dịch vụ kinh 
doanh, du lịch đều tắt điện và 
thắp sáng bằng nến, đèn dầu.

Theo thống kê của Bộ 
Công Thương, sự kiện Giờ 
Trái đất năm nay đã nhận 
được sự hưởng ứng của 60 
tỉnh, thành trên cả nước. 
Trong 60 phút tắt đèn và các 
thiết bị điện không cần thiết 
của chiến dịch, hệ thống đã 
tiết kiệm được 451 mW, tương 
đương sản lượng điện 451.000 
kWh điện, tiết kiệm hơn 731,5 
triệu đồng. Số tiền tiết kiệm 
được có ý nghĩa quan trọng, là 
cơ hội để mỗi người dân thắp 
sáng hành động vì biến đổi khí 
hậu và xây dựng nền móng 
của một tương lai tốt đẹp cho 
thế hệ mai sau. 
 p.Linh

bộ TàI NGuyêN và MÔI TRƯỜNG Tổ CHứC HọP bÁO  
THƯỜNG kỳ THÁNG 3/2016

Ngày 17/3/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&mT 
tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3/2016 

nhằm cung cấp thông tin đến các cơ quan thông 
tấn báo chí về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
công tác tháng 1, tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tháng 3/2016. Đồng thời thông báo kế 
hoạch tổ chức Ngày Nước thế giới (22/3/2016) 
và Ngày Khí tượng thế giới (23/3/2016). Thứ 
trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và Thứ trưởng 
Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì buổi họp báo. 

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật 
về TN&mT đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn 
thiện. Giai đoạn 2010 - 2015, Bộ đã xây dựng, 
trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành 
theo thẩm quyền 398 văn bản, tạo hành lang 
pháp lý trong công tác quản lý TN&mT ngày 
càng hiệu quả. Năm 2016, Bộ đã và đang xây 
dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành 
theo thẩm quyền 79 văn bản, trong đó, tập 
trung vào dự án Luật Đo đạc và Bản đồ; các văn 
bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Khí 
tượng thủy văn.

Đối với kế hoạch tổ chức các ngày lễ kỷ niệm 
của ngành, Bộ TN&mT phối hợp với uBND 
tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh quốc gia 
hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2016 tại 

TP. Thanh Hóa; tổ chức Lễ kỷ 
niệm Ngày Khí tượng thế giới 
tại trụ sở Bộ TN&mT nhằm 
cung cấp, chia sẻ, trao đổi về 
diễn biến của thời tiết trước 
tác động của biến đổi khí hậu.

Tại buổi họp báo, Lãnh 
đạo Bộ TN&mT cũng đã giải 
đáp các vấn đề báo chí quan 
tâm liên quan đến công tác 
quản lý nhà nước về TN&mT 
như xử lý hạn hán kéo dài ở 
miền Trung và xâm nhập mặn 
ở đồng bằng sông Cửu Long 
hay việc Trung quốc xả nước 
khẩn cấp xuống hạ lưu sông 
mê Công; tình hình rà soát, 
thẩm định Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của Dự 

án cải tạo cảnh quan và phát 
triển đô thị ven sông Đồng 
Nai; việc xây dựng trái phép 
trong Vườn quốc gia Ba Vì…

Kết luận buổi họp báo, 
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc 
Hiển khẳng định, Bộ TN&mT 
luôn coi việc hoàn thiện thể 
chế chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật phục vụ công 
tác quản lý nhà nước là nhiệm 
vụ trọng tâm. Bộ TN&mT 
cũng mong các cơ quan thông 
tấn, báo chí phản hồi với Bộ 
những bất cập cần được sửa 
đổi, bổ sung, góp phần hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của 
ngành.
 hương đỗ

 V Toàn cảnh buổi họp báo
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Khu Di tích lịch sử Đền hùng: 
Phát huy giá trị văn hóa dân tộc
gắn với bảo vệ môi trường

9Xin ông cho biết, một số kết quả 
nổi bật của KDTLS Đền Hùng trong 
công tác BVMT gắn với việc giữ gìn, 
phát huy giá trị văn hóa dân tộc? 

Ông Lưu QuAng huy: 
Trong thời gian qua, được sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, uBND tỉnh, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Bộ TN&mT, 
Ban Giám đốc KDTLS Đền Hùng đã 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
quán triệt và thực hiện hiệu quả các 
đường lối, chủ trương của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về BVmT; 
Triển khai các văn bản chỉ đạo, tuyên 
truyền Thông tư Liên tịch hướng 
dẫn BVmT trong hoạt động du lịch, 
tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá 
trị Di tích; Phối hợp với Sở TN&mT 
Phú Thọ thực hiện Kế hoạch BVmT 
trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội từ 
ngày 1 - 10/3 âm lịch, du khách về 
thăm viếng rất đông, có những ngày 
cao điểm lên đến 2 triệu lượt người, 
Ban quản lý Khu Di tích đã phối hợp 
với chính quyền địa phương tuyên 
truyền, giáo dục, vận động người 
dân thực hiện nghiêm các quy định 
về kinh doanh, buôn bán và BVmT; 
Bố trí lực lượng tuần tra, canh gác 
24h/ngày tại khu vực đền, chùa, nhà 
bảo tàng Hùng Vương, rừng quốc 
gia Đền Hùng để nhắc nhở, hướng 
dẫn du khách bỏ rác đúng nơi quy 
định… Bên cạnh đó, giao Trung tâm 
Dịch vụ môi trường và hạ tầng kỹ 

thuật bố trí 200 thùng rác, 10 nhà 
vệ sinh công cộng cùng hệ thống 
biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn khách 
tham quan; Thành lập đội vệ sinh 
môi trường gồm 60 người, tiến hành 
thu gom rác thải 2 lần/ngày rồi vận 
chuyển đến nơi tập kết theo quy 
định. Toàn bộ lượng rác thải được 
phân loại, một phần chuyển đến 
Nhà máy chế biến rác thải của tỉnh, 
một phần được chôn lấp hoặc đốt 
tại khu đất trống; Chuẩn bị phương 
tiện và các điều kiện cần thiết để ứng 
phó với sự cố môi trường… nhằm 
tạo cảnh quan môi trường sạch - 
đẹp nhưng vẫn đảm bảo tính trang 
nghiêm.

Với những thành tích đã đạt 
được, KDTLS Đền Hùng đã được 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Nhì (năm 
2012), Cờ Thi đua của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch (năm 2012) và 
nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, uBND tỉnh Phú 
Thọ. Đặc biệt, năm 2015, KDTLS 
Đền Hùng đã được Bộ TB&mT 
trao tặng Bằng khen và Cúp tuyên 
dương là đơn vị điển hình tiên tiến 
về BVmT giai đoạn 2011 - 2015.
9Lễ hội Đền Hùng năm 2016 có 
hoạt động gì mới so với các năm 
trước không, thưa ông?

Ông Lưu QuAng huy: 
Năm nay, Lễ hội Đền Hùng sẽ diễn 
ra từ ngày 12 - 16/4/2016 (tức ngày 
6 - 10/3 âm lịch) dưới sự chủ trì của 

uBND tỉnh Phú Thọ và có sự tham 
gia của 3 tỉnh Hưng Yên, Bình Thuận 
và Cà mau theo Đề án Tổ chức Giỗ 
Tổ Hùng Vương hàng năm đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Cũng như những năm trước, Lễ 
hội năm nay bao gồm phần “Lễ” và 
phần “Hội”. Tại phần Lễ sẽ diễn ra 
Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua 
Hùng được tổ chức vào ngày 10/3 
âm lịch theo nghi lễ truyền thống, 
đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, 
mang tính cộng đồng, nhằm tôn 
vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương - cội nguồn đất Tổ”. 
Điểm mới trong phần Lễ năm nay là 
uBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản 
kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch yêu cầu các tỉnh, thành 
trên cả nước có đền thờ Vua Hùng sẽ 
cùng tổ chức dâng hương vào ngày 
10/3. Bên cạnh đó, phần Hội được 
tổ chức tại TP.Việt Trì và KDTLS 
Đền Hùng. Ngoài các hoạt động 
văn hóa dân gian truyền thống như 
đánh trống đồng đâm đuống; Thi gói 
bánh chưng, giã bánh giày; Hội trại 
văn hóa... còn có Triển lãm ảnh với 
chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương - bản sắc cội nguồn 
dân tộc” tại Bảo tàng Hùng Vương; 
Trưng bày, giới thiệu, quảng bá du 
lịch Phú Thọ, kết hợp Triển lãm “Ảnh 
đẹp du lịch Phú Thọ”; Chương trình 
nghệ thuật chào mừng Lễ hội với 
chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất 
Tổ Hùng Vương” vào 20h00, ngày 

Khu Di tích lịch sử (KDTLS) Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa 
Lĩnh, thuộc vùng đất Phong Châu cổ, nay là địa phận xã Hy 
Cương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hàng năm, vào dịp Lễ hội 
(từ ngày 1 - 10/3 âm lịch), du khách về thăm rất đông, với 
ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thể hiện đạo lý 
“uống nước nhớ nguồn”. Để tìm hiểu về công tác chuẩn bị 
Lễ hội năm nay và việc bảo đảm vệ sinh môi trường trong 
Khu di tích, Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn ông Lưu 
Quang Huy, Giám đốc Khu di tích.

 V Ông Lưu Quang Huy -  
Giám đốc KDTLS Đền Hùng
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2025, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; Dự án “Bảo tồn 
và phát huy giá trị tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương giai 
đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025” do uBND tỉnh 
phê duyệt, nhằm tạo tiền đề về 
cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, phục 
vụ nhu cầu ngày càng cao của 
du khách trong và ngoài nước 
đến thăm quan Di tích. Bên 
cạnh đó, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực quản lý, đảm 
bảo tính chuyên nghiệp, đủ sức 
cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế. Trước mắt, Ban Giám đốc 
KDLST Đền Hùng mở các lớp 
bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, 
chuyên môn nghiệp vụ di sản, 
ngoại ngữ cho cán bộ, cơ sở 
kinh doanh và cộng đồng trong 
phạm vi Khu di tích, hướng 
đến xây dựng nét đẹp văn hóa, 
thân thiện; Có chính sách thu 
hút, khuyến khích, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp 
tham gia đầu tư vào hoạt động 
quản lý, khai thác dịch vụ du 
lịch; Tổ chức các lớp bồi dưỡng 
kiến thức về di sản; Giới thiệu 
tiềm năng, thế mạnh của 
KDTLS trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; Phối hợp 
với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội 
Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ 
hành Việt Nam, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Phú Thọ 
đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến 
du lịch tại các thị trường trọng 
điểm trong nước.

Ngoài ra, Ban Giám đốc 
KDTLS Đền Hùng tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về bảo tồn, phát 
triển di sản văn hóa; Phổ biến 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về vai trò, 
vị trí của di sản văn hóa trong 
hệ thống ngành kinh tế quốc 
dân; Xây dựng và ban hành cơ 
chế, chính sách, các văn bản 
quy phạm pháp luật nhằm 
tăng cường vai trò quản lý nhà 
nước, bảo đảm an ninh, an 
toàn, vệ sinh môi trường tại 
Khu di tích; Tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành 
các quy định về kinh doanh 
du lịch, trật tự an toàn xã hội, 
vệ sinh an toàn thực phẩm, 
bảo đảm môi trường xanh - 
sạch - đẹpn 
 bùi hằng (Thực hiện)

12/4/2016 (ngày 6/3 âm lịch). Bên cạnh đó, còn 
có Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng trên hồ 
công viên Văn Lang; Triển lãm tranh, ảnh, giới 
thiệu tác phẩm thơ của các nghệ sỹ Phú Thọ; Lễ 
hội đường phố; Bơi chải truyền thống trên sông 
Lô... Đặc biệt, để đảm bảo an ninh và thuận tiện 
cho du khách về tham dự, Ban Tổ chức sẽ thực 
hiện “5 không”: Không ùn tắc; Không chèo kéo 
khách, bán hàng giả; Không ép giá, Không gây 
ô nhiễm môi trường và không ăn xin, ăn mày 
tại Lễ hội.
9Hiện nay, nhiều khu di tích đang phát triển 
theo hướng du lịch sinh thái, tâm linh gắn với 
bảo tồn văn hóa dân tộc. Nội dung này có được 
KDTLS Đền Hùng lồng ghép trong kế hoạch 
phát triển không, thưa ông?

Ông Lưu QuAng huy: KDTLS Đền 
Hùng là khu du lịch tâm linh, vì thế, phát triển 
theo hướng du lịch sinh thái, tâm linh gắn với 
bảo tồn văn hóa dân tộc là xu hướng tất yếu. 
Chúng tôi mong muốn, thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng có thể tuyên truyền, 
quảng bá tiềm năng, hình ảnh du lịch Phú Thọ 
nói chung và di tích Đền Hùng nói riêng, đồng 
thời kêu gọi các dự án đầu tư về tài nguyên du 
lịch nhân văn, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa phi vật thể hát xoan Phú Thọ 
và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Theo 
đó, Phú Thọ đã xây dựng 3 sản phẩm du lịch 
chính gồm văn hóa - lễ hội; Nghỉ dưỡng, ẩm 
thực, vui chơi giải trí; Sinh thái, danh thắng và 
nghỉ dưỡng với hạt nhân là Đền Hùng cùng hệ 
thống các di tích gắn với giá trị văn hóa thời đại 
Hùng Vương (Đền Hùng, đền mẫu âu Cơ, đền 
Lạc Long quân, các di tích thờ vợ con tướng 
lĩnh vua Hùng…), khu du lịch nước khoáng 
nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn... 
Đồng thời, mở rộng liên kết các tour, tuyến du 
lịch bằng cách xây dựng tuyến du lịch nội tỉnh 
(tuyến nối trung tâm du lịch Việt Trì đến các 
khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn) và 
tuyến du lịch liên tỉnh (nối các địa danh nổi 
tiếng 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai và các 
tỉnh vùng Đông Bắc, Tây Bắc)… 
9Ông có thể cho biết, những giải pháp sẽ được 
triển khai để bảo tồn, phát triển bền vững 
KDTLS Đền Hùng trong thời gian tới?

Ông Lưu QuAng huy: Trong thời gian 
tới, KDTLS Đền Hùng sẽ tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế, chính sách về bảo vệ, phát huy giá trị 
di sản văn hóa, trong đó tập trung xây dựng, 
hoàn thiện chi tiết quy hoạch bảo tồn và phát 
huy giá trị KDTLS Đền Hùng giai đoạn 2015 - 

 V Khu di tích lịch sử Ðền Hùng
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Ô nhiễm không khí tại Việt Nam 
Có thật sự đáng lo ngại ?
hoàng Dương tùng
Tổng cục Môi trường

ảnh hưởng CủA Ô nhiễM 
KhÔng Khí đối Với SứC 
Khỏe Con người

ô nhiễm không khí không chỉ 
làm tăng khí nhà kính gây biến đổi 
khí hậu, ảnh hưởng tới các hệ sinh 
thái, mà còn là tác nhân chính gây 
tổn hại đến sức khỏe con người. 
Cuối năm 2015, lần đầu tiên, Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHo) đã cảnh 
báo ô nhiễm không khí là một tác 
nhân chính gây ra bệnh ung thư 
phổi dựa trên các nghiên cứu khoa 
học có cơ sở qua nhiều năm và tại 
nhiều quốc gia. Theo thống kê, hàng 
năm, có hàng triệu người chết vì 
ung thư do ô nhiễm không khí. Ấn 
Độ là quốc gia có tỉ lệ tử vong cao 
nhất do ô nhiễm không khí. Bên 
cạnh đó, Trung quốc cũng là quốc 
gia nổi tiếng về ô nhiễm không khí, 
đặc biệt tại TP. Bắc Kinh và một số 
thành phố lớn. Hàng năm, tại quốc 
gia đông dân nhất thế giới này, có 
khoảng 1,6 triệu người bị chết sớm 
do ô nhiễm không khí. Ở các nước 
thuộc Cộng đồng Châu âu, tuổi thọ 
trung bình cũng bị giảm 9 tháng do 
nguyên nhân này. 

Cục Bảo vệ môi trường mỹ 
ước tính những biện pháp thay 
đổi công nghệ động cơ diesel có 
thể làm giảm 12.000 trẻ em chết, 
15.000 người đột quị suy tim, 6.000 
ca cấp cứu do bệnh hen suyễn, 
8.900 trường hợp phải nhập viện 
liên quan đến đường hô hấp tại 
mỹ. WHo cũng đưa ra cảnh báo, 
phần lớn số ca ung thư phổi do ô 
nhiễm không khí là từ các nước có 
thu nhập thấp hoặc trung bình, các 
nước thuộc vùng Đông Nam Á và 
Tây Thái Bình Dương. Theo các 
nhà y học, các chất ô nhiễm xuyên 
qua màng lọc của phổi, đi vào máu, 

ngấm vào các thành mạch 
gây tình trạng xơ vữa và  
tác động tức thời như viêm 
phổi, viêm mũi, hen suyễn, 
thậm chí về lâu dài gây 
ung thư phổi. Đặc biệt, có 
những người làm việc trong 
môi trường ô nhiễm như lò 
than, nhà máy xi măng bị 
xơ cứng phổi.

Tại Việt Nam, theo số 
liệu thống kê không đầy đủ, 
những năm qua, số bệnh 

nhân bị bệnh liên quan đến 
ô nhiễm không khí ngày 
càng tăng. Số trẻ em nhập 
viện điều trị bệnh hen suyễn, 
khuẩn hô hấp, ho tại một 
số bệnh viện ở Hà Nội và 
TP. Hồ Chí minh tăng gấp 
nhiều lần. Theo dự báo của 
của các chuyên gia y tế, số 
ca ung thư, trong đó có ung 
thư phổi ở Việt Nam sẽ tăng 
mạnh trong 5 năm tới.

 O Ô nhiễm khÔng khí và sức khỏe
ô nhiễm không khí chủ yếu do các chất: Co, ôzôn, 

chì, Nox, hạt bụi mịn, So2. 
Carbon Monoxide (CO): do quá trình đốt nguyên 

liệu từ các loại động cơ, trong đó có xe máy, làm giảm 
lượng ô xy khi hít thở, gây bệnh về tim, phổi và các 
bệnh khác.

Ôzon tầng thấp (O3): Chất ô nhiễm thứ cấp hình 
thành từ phản ứng hóa học của các thành phần hữu 
cơ dễ bay hơi (VoC) và Ni tơ các bon (Nox) dưới tác 
động của ánh sáng mặt trời, gây các bệnh về phổi, ho, 
hen.

Chì (Pb): Phát sinh từ các nhà máy sản xuất kim loại, 
từ động cơ sử dụng xăng pha chì, các lò đốt chất thải, các 
nhà máy sản xuất ắc quy, gây hại đến hệ thần kinh, giảm 
chỉ số iq, giảm trí nhớ và độ thông minh của trẻ, gây 
thiếu máu ở người.

Dioxit Ni tơ (NO2): Phát sinh do quá trình đốt nhiên 
liệu (các động cơ xe máy, các nhà máy điện, các lò hơi 
lớn) và đốt gỗ củi, gây các bệnh về phổi.

Hạt bụi (PM2,5, PM10: Bụi có đường kính nhỏ hơn 
hoặc bằng 2,5µm, 10µm): hình thành từ các phản 
ứng hóa học, đốt nhiên liệu (đốt than, củi, rơm rạ, 
dầu diesel), các hoạt động công nghiệp (nhiệt điện, xi 
măng…), các chất thải nông nghiệp (đốt rơm rạ), đốt 
rác, các hoạt động xây dựng, bụi từ đường giao thông, 
gây các bệnh phổi, hen suyễn khó thở, có thể dẫn đến 
ung thư phổi, gây tử vong ở trẻ em.

Dioxit lưu huỳnh (SO2) phát sinh từ các hoạt động 
đốt nhiên liệu, đặc biệt là than có hàm lượng lưu huỳnh 
cao, các nhà máy nhiệt điện và các hoạt động công 
nghiệp, các hoạt động tự nhiên như núi lửa, gây hen 
suyễn, khó thở, đồng thời là tác nhân để hợp thành bụi 
mịn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
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 V Ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt rơm rạ

hiện trạng Và nguyên nhân  
Ô nhiễM KhÔng Khí

Theo số liệu quan trắc qua các năm gần 
đây, tại một số đô thị lớn ở Việt Nam, bằng hệ 
thống quan trắc tự động liên tục cho thấy, ô 
nhiễm bụi mịn Pm2.5 là vấn đề nghiêm trọng 
nhất đối với chất lượng không khí. Đây là vấn 
đề nan giải không chỉ của Việt Nam mà của 
cả nhiều quốc gia châu Á. Để đánh giá có ô 
nhiễm hay không, có thể so sánh số liệu quan 
trắc trung bình ngày và trung bình năm với 
qui chuẩn cho phép. 

Để so sánh qua các năm thì số ngày có 
giá trị trung bình ngày vượt quá qui chuẩn 
cũng được so sánh. qua các năm có thể thấy, 
giá trị trung bình ngày (24 giờ) của nhiều 
ngày trong năm tại một số địa điểm trong 
các thành phố lớn đã vượt quá qui chuẩn cho 
phép từ 1,5 đến 2 lần (qui chuẩn là 50 u/m3); 
Số ngày trong năm có giá trị trung bình ngày 
vượt quá qui chuẩn ngày càng tăng qua các 
năm; Giá trị trung bình giờ trong ngày thay 
đổi, thường cao nhất là vào giờ cao điểm khi 
mật độ ô tô, xe máy dày đặc trên đường phố. 
Thậm chí có nhiều ngày giá trị này cao hơn 
mức 50ug/m3, thậm chí 3-4 lần. 

Như vậy có thể thấy, vấn đề ô nhiễm 
không khí (bụi mịn Pm2.5) tại một số đô thị 
Việt Nam là rất đáng lo ngại khi giá trị trung 
bình tăng và số ngày trong năm vượt quá qui 
chuẩn cũng ngày càng tăng. Thâm chí, mấy 
ngày gần đây nhiều người đã lo ngại phải 
chăng Hà Nội cũng đã ô nhiễm gần như Bắc 
Kinh. 

Để nhận diện rõ hơn hiện trạng ô nhiễm 
không khí tại Việt Nam, có thể xem xét một 
số nguyên nhân:

O Số lượng ô tô, xe máy ngày càng tăng, 
trong khi người dân chưa có thói quen đi bộ. 
Tại Hà Nội, hiện có khoảng 5 triệu xe máy và 
500.000 ô tô đang hoạt động. mỗi ngày, có 
thêm 1.000 ô tô và xe máy đăng ký mới. Tại 
TP. Hồ Chí minh có khoảng 6,8 triệu xe máy, 
700.000 ô tô đang hoạt động và mỗi ngày 
thêm 1.200 ô tô, xe máy mới. Thêm vào đó, 
có rất nhiều ô tô, xe máy cũ không có chế 
độ bảo dưỡng tốt đang hoạt động. Loại nhiên 
liệu sạch như xăng E5 mới chỉ bắt đầu được 
khuyến khích sử dụng.

O Phương tiện giao thông công cộng còn 
hạn chế, xe buýt mới chỉ đáp ứng 5-10% nhu 
cầu đi lại của người dân. Thêm vào đó, các 
xe buýt cũng là những tác nhân gây ô nhiễm, 

chưa sử dụng các loại nhiên 
liệu sạch hoặc nhiên liệu 
thay thế thân thiện môi 
trường như CNG hay LPG 
cho taxi và xe buýt như 
nhiều quốc gia đã sử dụng. 
Hệ thống tàu điện ngầm, 
tầu điện trên cao mới bắt 
đầu được xây dựng tại một 
số tuyến tại Hà Nội và TP. 
Hồ Chí minh. 

O Các hoạt động xây 
dựng các chung cư, nhà 
cao tầng, công trình tại 
các thành phố cũng gây 
ô nhiễm bụi khi quản lý 
không tốt các phương tiện 
vận tải ra vào công trường.

O Việc đốt rơm rạ sau khi 
thu hoạch, đốt rác ở ngoại 
thành, vùng nông thôn đã 
gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng không khí. 
Hiện tượng khói mù sau 
thời vụ thu hoạch xảy ra 
ngày càng phổ biến.

O Trong cơ cấu sản xuất 
điện, tỉ trọng nhà máy nhiệt 
điện chạy bằng than ở Việt 
Nam khá cao, hơn 50% với 
khoảng hơn 20 nhà máy. 
Ngoài ra, hơn 50 nhà máy 

xi măng, 40 nhà máy luyện 
thép cũng là nguồn gây ô 
nhiễm không khí lớn trong 
cả nước.

CáC giải pháp  
triển KhAi  
thựC hiện

Trong các năm qua, để 
giải quyết một số vấn đề 
ô nhiễm không khí, Việt 
Nam đã thực hiện một số 
biện pháp:

- Hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật liên quan 
đến quản lý chất lượng không 
khí như các qui chuẩn chất 
lượng không khí cho các 
ngành sản xuất, lò đốt chất 
thải; đồng thời yêu cầu các 
nhà máy có nguồn thải lớn 
bắt buộc phải có thiết bị 
quan trắc tự động và truyền 
về cơ quan quản lý. Đặc biệt, 
tăng mức phạt đối với các 
cơ sở vi phạm và có chương 
trình BVmT đối với phương 
tiên giao thông vận tải (lộ 
trình áp dụng Euro 4 cho 
xe ô tô mới, kiểm định, kiểm 
tra bảo dưỡng xe cũ, sử dụng 
xăng E5…)
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- Xây dựng một số công trình 
nhằm tăng cường hệ thống giao thông 
công cộng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 
minh, cụ thể như hệ thống giao 
thông ngầm, giao thông trên cao, 
tăng cường mạng lưới xe buýt; Bố 
trí lại hệ thống giao thông, xây dựng 
các cầu vượt tại các nút giao thông 
để chống ùn tắc… Bước đầu quản 
lý các xe chở vật liệu xây dựng, các 
công trình xây dựng trong và ngoài 
đô thị. 

- Lựa chọn một số công nghệ sạch 
đối với các nhà máy nhiệt điện, luyện 
thép, xi măng nhằm giảm thiểu bụi. 
Đồng thời kiên quyết đóng cửa các 
lò gạch thủ công tại các địa phương.

- Xây dựng mạng lưới quan trắc 
tự động không khí tại các thành phố 
lớn, công bố công khai chất lượng 
không khí qua chỉ số aqi.

- Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cộng đồng, vận động cộng đồng 
tham gia BVmT nói chung và bảo 
vệ chất lượng không khí nói riêng 
trong các chương trình tiết kiệm 
năng lượng, sử dụng giao thông 
công cộng, không đốt rác, không đốt 
rơm rạ…

Tuy nhiên có thể thấy, 
mặc dù đã có nhiều biện pháp 
nhằm cải thiện chất lượng 
không khí nhưng kết quả 
không thật khả quan. Trong 
những năm tới, cùng với sự 
phát triển kinh tế, ô nhiễm 
không khí có thể gia tăng nếu 
không có các biện pháp cụ thể. 
Do đó cần ưu tiên thực hiện 
các giải pháp:

+ Các thành phố nhanh 
chóng xây dựng Kế hoạch 
quản lý chất lượng không khí 
(aqm) nhằm nhận diện một 
cách cụ thể các nguồn gây ô 
nhiễm và mức độ ô nhiễm để 
từ đó đề ra các biện pháp giải 
quyết phù hợp và cụ thể.

+ Tăng cường thực hiện 
các chương trình kiểm soát 
và giảm thiểu khí thải từ các 
phương tiện giao thông. Thắt 
chặt mức tiêu chuẩn khí thải 
đối với xe nhập đã qua sử 
dụng và xe đang lưu hành; 
tăng cường kiểm soát khí 
thải lưu động trên đường; 
bố trí các trạm đăng kiểm xe 
ô tô trên cả nước; xây dựng 

Trung tâm Thử nghiệm khí 
thải phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ; mở rộng 
cơ sở thực hiện kiểm định 
đạt tiêu chuẩn khí thải…

Thực hiện Đề án Kiểm 
soát khí thải mô tô, xe máy 
tham gia giao thông tại các 
tỉnh, TP lớn. mục tiêu đề án 
cho giai đoạn 2013-2015 là 
thực hiện kiểm định đạt tiêu 
chuẩn khí thải từ 80% - 90% 
số lượng xe mô tô, xe máy 
tham gia giao thông tại TP. 
Hồ Chí minh và Hà Nội. 

+ Nhanh chóng xây dựng 
và đưa vào hoạt động các hệ 
thống giao thông công cộng 
như xe buýt, xe điện trên cao, 
xe điện ngầm. Sử dụng nhiên 
liệu sạch và nhiên liệu thay 
thế cho các phương tiện giao 
thông công cộng

+ Đối với công nghiệp, 
sử dụng các công nghệ sạch 
nhằm giảm thiểu phát thải 
ống khói, tăng cường quản lý 
các lò đốt chất thải rắn sinh 
hoạt và chất thải nguy hại. 
Triển khai thống kê phát thải 
công nghiệp, lắp đặt các hệ 
thống quan trắc tự động đối 
với các nguồn thải lớn. 

+ Qui hoạch các nhà cao 
tầng, đường phố; tăng cường 
hiệu suất sử dụng năng 
lượng.

+ Tăng cường sử dụng 
các loại nhiên liệu phát thải 
ít, năng lượng tái tạo (năng 
lượng gió, năng lượng mặt 
trời).

+ Lắp đặt các trạm quan 
trắc tự động liên tục tại các 
thành phố và đô thị Việt Nam 
nhằm giám sát chặt chẽ chất 
lượng không khí và cung cấp 
thông tin cho cộng đồng.

+ Thực hiện việc nghiên 
cứu ảnh hưởng đến sức khỏe 
của một số chất ô nhiễm mới 
như thủy ngânn

 V Trạm tự động quan trắc môi trường không khí Trung tâm Quan trắc 
Môi trường - Tổng cục Môi trường đặt tại số 556 Nguyễn Văn Cừ, Long 
Biên, Hà Nội
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Quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo Việt Nam 
đảm bảo sự phát triển bền vững
ThS. đoàn thị thAnh Mỹ
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), 
bảo đảm an ninh - quốc phòng. Chiến 

lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã yêu cầu 
quản lý tài nguyên biển theo phương thức tổng 
hợp và thống nhất. Ngày 25/6/2015, quốc 
hội ban hành Luật số 82/2015/qH13 về Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo, quy định 
về quản lý tổng hợp tài nguyên và BVmT biển 
và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng 
hợp tài nguyên, BVmT biển và hải đảo Việt 
Nam nhằm định hướng cho công tác quản lý 
tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam.

Quản Lý tổng hợp Và thống 
nhất Về biển Và hải đảo 

quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và 
hải đảo là một phạm trù rộng, bao hàm nhiều 
đối tượng, nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu, điều 
tra cơ bản, đánh giá tiềm năng của các vùng 
biển đến khai thác lợi thế tài nguyên từ biển 
để phát triển KT - XH gắn với BVmT biển bền 
vững.

quản lý tổng hợp là nền tảng để quản lý 
thống nhất các hợp phần tự nhiên và các hoạt 
động khai thác, sử dụng của con người, đảm 
bảo phát triển bền vững ở vùng biển, ven biển 
và đảo. Tiếp cận quản lý tổng hợp là sự thống 
nhất về không gian địa lý, thể chế chính sách, 
quy hoạch phát triển và quản lý khai thác, sử 
dụng tài nguyên biển và hải đảo. Đồng thời 
cũng là sự thống nhất về cơ chế tài chính bền 
vững cho hoạt động quản lý vùng lãnh thổ trên 
mọi phương diện khai thác, sử dụng, bảo vệ và 
phát triển tài nguyên, môi trường biển. Như 
vậy, quản lý tổng hợp sẽ đảm bảo cho việc khai 
thác, sử dụng và phát triển toàn diện, bền vững 
tài nguyên (thiên nhiên và nhân văn) cũng như 
BVmT biển. Tiếp cận quản lý tổng hợp là tiếp 
cận hệ thống và dựa vào hệ sinh thái.

quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất 
về biển và hải đảo là sự quản lý về mặt hành 
chính nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thông qua các thể chế pháp lý nhằm điều 
hòa, phối hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước từ 

Trung ương đến địa phương 
trong việc tham gia vào quá 
trình hoạch định, tổ chức thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng và khai thác, 
bảo vệ tài nguyên, môi trường 
biển phù hợp với định hướng, 
yêu cầu phát triển bền vững, 
đồng thời bảo vệ vững chắc 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ quốc gia. 

Bản chất của phương thức 
quản lý tổng hợp biển và hải 
đảo là việc nâng cao chất lượng 
quản lý tài nguyên và BVmT 
biển phù hợp với yêu cầu phát 
triển bền vững thông qua việc 
dân chủ hóa các quá trình quản 
lý (từ hoạch định đến thực thi 
chính sách), dựa trên việc xác 
lập một cơ chế quản lý có sự 
tham gia tích cực, bình đẳng 
của các cộng đồng gắn với môi 
trường không gian ven biển để 
chia sẻ và phát triển các lợi ích 
kinh tế biển giữa các ngành, 
lĩnh vực, các địa phương một 
cách hài hòa, đồng thời vẫn 
bảo đảm tính thống nhất về lợi 
ích quốc gia. 

Trong quản lý tổng hợp về 
biển và hải đảo, nhân tố cộng 
đồng không chỉ là đối tượng 
quản lý mà còn là đối tác quản 
lý của chính quyền, có mối 
quan hệ bình đẳng về quyền 
và lợi ích mà chính quyền 
địa phương ven biển phải tôn 
trọng, bảo đảm thực hiện dân 
chủ, tham gia trực tiếp vào 
quản lý tài nguyên và BVmT 
ven biển. Có thể nói, quản lý 
tổng hợp biển và hải đảo là 
phương thức quản lý dựa trên 
quá trình hoạch định, thỏa 
thuận và đi đến thống nhất 

trong việc chia sẻ lợi ích kinh 
tế, xã hội, môi trường ở vùng 
biển, ven biển nhằm quản lý 
phù hợp với mục tiêu phát 
triển bền vững. 

CáC yêu Cầu CủA 
Quản Lý tổng hợp 
biển Và hải đảo

Điều phối đa ngành: quản 
lý tổng hợp đòi hỏi phải tiếp 
cận cơ chế quản lý liên ngành, 
liên lĩnh vực và quá trình liên 
tục (bắt đầu từ hoạch định đến 
triển khai, thực thi và giám 
sát), không thể nhìn nhận hệ 
thống là sự lắp ghép đơn giản 
của những chức năng quản lý 
đơn lẻ theo ngành.

Hợp tác giữa các vùng ven 
biển đòi hỏi liên kết bảo đảm 
mọi quá trình chính sách 
không quá bị ràng buộc vào 
các đường ranh giới hành 
chính lãnh thổ mà là một quá 
trình quản lý có tính liên kết 
vùng ở các cấp độ khác nhau 
(liên tỉnh, liên huyện, liên xã).

Quy trình hoạch định và 
thực hiện chính sách quản lý 
biển có tính mở cao, đòi hỏi 
phải có sự tham gia, phản biện 
và giám sát xã hội của cộng 
đồng vào quá trình hoạch 
định, triển khai và đánh giá 
chiến lược, quy hoạch, chính 
sách phát triển gắn với dải 
ven biển thay vì đây là một 
quy trình khép kín giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước.

Quản lý biển theo không 
gian phù hợp với bản chất của 
các hệ thống tài nguyên biển 
(hệ không gian biển hoặc hệ 
sinh thái biển, ven biển). Áp 
dụng phân vùng chức năng 
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vùng biển để hỗ trợ quy hoạch không gian biển 
và trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch khai thác, 
sử dụng biển theo kế hoạch 5-10 năm hoặc dài 
hơn. Căn cứ vào kế hoạch khai thác, sử dụng 
biển được cấp thẩm quyền phê duyệt tiến hành 
cấp phép, thu phí…sử dụng tài nguyên biển.

Sự cam kết và các quy định về quyền và 
nghĩa vụ trong việc thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững giữa chính quyền, các tổ chức xã 
hội và doanh nghiệp.

Cơ Chế điều phối theo phương 
thứC Quản Lý tổng hợp

quản lý tổng hợp rất phức tạp do có nhiều 
bên liên quan cùng tham gia quản lý. Chính vì 
vậy, cơ chế điều phối trở nên rất quan trọng, bảo 
đảm sự tham gia tích cực của các ngành quản lý 
nhà nước hoạt động khai thác tài nguyên như 
tài chính, nông nghiệp, kế hoạch - đầu tư, công 
nghiệp, thương mại, du lịch và giao thông vận 
tải. quản lý tổng hợp tài nguyên biển đòi hỏi sự 
tham gia của tất cả các cấp, trong đó, cấp chính 
quyền địa phương đóng vai trò quan trọng.

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo năm 2015 quy định Chính phủ thống nhất 
quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo. Bộ TN&mT chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thực hiện quản lý tổng hợp 
tài nguyên và BVmT biển và hải đảo. Như 
vậy, có thể thấy vai trò điều phối được giao 
cho Bộ TN&mT. Tuy vậy, cơ chế điều phối 

giữa Bộ TN&mT và các bộ, 
ngành khác cũng như mối 
quan hệ với uBND các tỉnh 
có biển chưa được quy định 
rõ trong văn bản này. Cơ chế 
điều phối phải vượt qua các 
lợi ích cục bộ của ngành, tạo 
sự liên kết, phối hợp tích cực 
của các ngành liên quan đến 
tài nguyên và môi trường 
biển và vùng ven bờ. Đây là 
vấn đề quan trọng cần xem 
xét trong xây dựng quy định 
hướng dẫn thực thi Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và 
hải đảo. 

quản lý nhà nước tổng 
hợp và thống nhất về biển và 
hải đảo là phương thức quản 
lý được áp dụng thành công 
ở nhiều nước có biển trên thế 
giới. Đây là phương thức và 
cách tiếp cận quản lý còn mới 
đối với Việt Nam, đóng vai trò 
kết nối và điều chỉnh hành 
vi phát triển của các ngành 
và các hoạt động khai thác, 
sử dụng biển, hải đảo trong 
phạm vi vùng biển tài phán 
quốc gia (địa phương quản 
lý) thông qua các cơ chế điều 

phối liên ngành và các công cụ 
tổng hợp khác. 

Như vậy, để quản lý nhà 
nước tổng hợp, thống nhất về 
biển và hải đảo phải xây dựng, 
áp dụng, thực thi các giải pháp 
mang tính liên ngành, liên cơ 
quan, liên vùng, đặc biệt phải 
có sự liên kết với cộng đồng và 
quản lý không gian biển dựa 
trên cách tiếp cận hệ sinh thái. 
mục đích của quản lý tổng hợp 
về biển và hải đảo là đảm bảo 
phát triển đa ngành, sử dụng 
đa mục tiêu (tối ưu hóa) và bảo 
đảm đa lợi ích (các bên cùng 
có lợi) giữa nhà nước, lĩnh vực 
tư nhân, các bên liên quan và 
cộng đồng địa phương, đồng 
thời giảm thiểu mâu thuẫn lợi 
ích giữa các ngành trong quá 
trình khai thác, sử dụng tài 
nguyên, môi trường biển, ven 
biển và hải đảo. Để thực hiện 
điều này, một cơ chế điều phối 
giữa các bên có liên quan cần 
được nghiên cứu, xem xét để 
có thể bảo đảm mục tiêu bảo 
vệ và khai thác bền vững tài 
nguyên biển và hải đảo Việt 
Namn

 V Quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo là cách tiếp cận hệ thống và dựa vào hệ sinh thái
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Sản xuất và tiêu dùng bền vững thúc đẩy sử dụng 
nguồn tài nguyên và năng lượng hiệu quả

Trong thế kỷ qua, nền kinh tế toàn cầu đã 
đạt được những thành tựu quan trọng. 
Cùng với đó là việc ngày càng nhiều 

nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác một 
cách không bền vững. mức tiêu dùng sinh khối 
tăng gấp 3 lần mỗi năm; lượng sử dụng nguyên 
liệu hóa thạch, kim loại và khoáng sản tăng từ 
12 - 17 lần; vật liệu xây dựng tăng 34 lần...

Tại Hội nghị về môi trường và Phát triển 
của Liên hợp quốc, tổ chức tại rio de Janeiro 
vào năm 1992, sản xuất và tiêu dùng bền vững 
(SX&TDBV) được đánh giá là một hướng đi 
quan trọng để kết nối các vấn đề phát triển 
và môi trường. Đồng thời cũng chỉ ra nguyên 
nhân của việc suy giảm môi trường toàn cầu là 
do sản xuất và tiêu dùng không bền vững, đặc 
biệt ở các nước công nghiệp phát triển.

10 năm sau Hội nghị rio, các nhà lãnh 
đạo thế giới đã ký kết Kế hoạch thực hiện 
Johannesburg (JPoi) tại Hội nghị Thượng 
đỉnh thế giới về Phát triển bền vững (WSSD). 
Chương 3 của Kế hoạch đề cập đến việc 
"chuyển đổi các mô hình SX&TDBV" và tuyên 
bố rằng "thay đổi cơ bản trong cách thức xã hội 
sản xuất và tiêu dùng là yếu tố không thể thiếu 
để đạt được phát triển bền vững toàn cầu. Tất 
cả các nước cần thúc đẩy mô hình SX&TDBV". 
Chương trình khung 10 năm (10YFP) đã được 
xây dựng để đẩy nhanh việc chuyển đổi sang 
mô hình SX&TDBV cũng như thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội trong các hệ sinh thái bằng 
cách giảm sự lệ thuộc hay “tách rời” giữa phát 
triển kinh tế và suy thoái môi trường. Cuộc 
họp đầu tiên để xây dựng 10YFP diễn ra tại TP. 

marrakech, ma-rốc vào tháng 
6/2003, do đó tên của thành 
phố được đặt tên cho tiến 
trình. Tiến trình marrakech 
đã đáp ứng lời kêu gọi của Kế 
hoạch thực hiện JPoi bằng 
cách hỗ trợ việc thực hiện các 
chương trình, dự án và chính 
sách SX&TDBV cũng như hỗ 
trợ xây dựng 10YEP.

Khái niệM SX&tDbV
SX&TDBV là một cách 

tiếp cận toàn diện để giảm 
thiểu các tác động tiêu cực về 
môi trường từ các hệ thống 
sản xuất và tiêu dùng, đồng 
thời thúc đẩy chất lượng cuộc 
sống của con người. 

SX&TDBV thúc đẩy sử 
dụng nguồn tài nguyên và 
năng lượng hiệu quả, phát 
triển cơ sở hạ tầng bền vững, 
cung cấp các dịch vụ cơ bản, 
việc làm xanh và bền vững 
cũng như chất lượng cuộc 
sống tốt hơn cho tất cả người 
dân trên Trái đất. Việc triển 
khai thực hiện SX&TDBV là 
một cách tiếp cận tổng hợp 
nhằm đạt được kế hoạch phát 
triển tổng thể, giảm chi phí 
kinh tế, chi phí môi trường 
và xã hội trong tương lai, tăng 

cường khả năng cạnh tranh 
kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

SX&TDBV đòi hỏi áp 
dụng "tư duy vòng đời sản 
phẩm" để tăng hiệu quả quản 
lý bền vững các nguồn tài 
nguyên và đạt được hiệu quả 
sử dụng tài nguyên trong cả 
giai đoạn sản xuất và tiêu 
dùng. Với cách tiếp cận này, 
các mục tiêu và hành động 
của SX&TDBV trở thành 
đòn bẩy giúp đẩy nhanh việc 
chuyển đổi sang một nền kinh 
tế có hiệu quả sinh thái và biến 
các thách thức về môi trường 
và xã hội thành cơ hội kinh 
doanh và việc làm. Sự chuyển 
đổi hướng tới SX&TDBV cần 
có sự tham gia của các bên 
liên quan bao gồm doanh 
nghiệp, người tiêu dùng, các 
nhà hoạch định chính sách, 
nghiên cứu, khoa học, các nhà 
bán lẻ, truyền thông và các cơ 
quan hợp tác phát triển... Do 
đó, đòi hỏi một cách tiếp cận 
có hệ thống và hợp tác giữa 
các tác nhân hoạt động trong 
chuỗi cung ứng, từ người sản 
xuất đến người tiêu dùng cuối 
cùng.

Lợi íCh CủA  
SX&tDbV đối Với  
Sự phát triển

Để đạt được các mục 
tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
(mDGs), yêu cầu sản xuất và 
tiêu dùng nhiều hàng hóa và 
dịch vụ hơn, đáp ứng các nhu 
cầu cơ bản và nguyện vọng 
của những người nghèo nhất 
thế giới, trong khi vẫn giữ 
được các hệ sinh thái tự nhiên. 
SX&TDBV cung cấp các cơ 
hội để đạt được các mục tiêu 

 V Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 6 về SX&TDBV tại TP. Đà Nẵng (2011)
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Phát triển Thiên niên kỷ bằng cách cung cấp 
nhiều sản phẩm sạch và an toàn, trong khi sử 
dụng ít nguyên liệu và năng lượng bền vững.

mặt khác, SX&TDBV cung cấp các cơ hội 
như tạo ra thị trường mới (thực phẩm hữu cơ, 
hội chợ thương mại, nhà ở, năng lượng tái tạo, 
giao thông vận tải và du lịch) với việc làm phù 
hợp và giữ gìn môi trường bền vững cũng như 
quản lý hiệu quả, nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
Đối với các nước đang phát triển, SX&TDBV 
cung cấp công nghệ và sử dụng tài nguyên hiệu 
quả như sản xuất năng lượng mặt trời tại khu 
vực nông thôn sẽ giảm việc nhập khẩu nhiên 
liệu hóa thạch.

Các nguyên tắc của SX&TDBV bao gồm: 
Nâng cao chất lượng cuộc sống mà không làm 
gia tăng suy thoái môi trường và không làm tổn 
hại đến nhu cầu về nguồn lực của các thế hệ 
tương lai; tăng trưởng kinh tế mà không gây 
tổn hại tới môi trường; Áp dụng tư duy vòng 
đời, xem xét đến tác động từ tất cả các giai đoạn 
trong vòng đời của quá trình sản xuất và tiêu 
dùng; Chống lại tác dụng phản hồi ngược do sự 
gia tăng trong tiêu dùng.

Kế hoạCh hành động QuốC giA 
Về SX&tDbV ở Việt nAM 

Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành 
động quốc gia về SX&TDBV, với mục tiêu 
tổng quát là giảm cường độ sử dụng nguyên 

vật liệu và năng lượng trong 
hệ thống sản xuất và tiêu 
dùng (bằng cách nâng cao 
hiệu quả sử dụng); Tối ưu 
hóa hệ thống sản xuất và 
tiêu dùng (thay thế nguyên 
liệu đầu vào, quy trình, sản 
phẩm, dịch vụ và nhu cầu) 
để không ngừng cải thiện 
chất lượng cuộc sống. Kế 
hoạch giúp cán bộ nhà nước 
lập cơ chế, điều phối chính 
sách và các hoạt động thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch 
sang SX&TDBV, góp phần 
phát triển bền vững đất 
nước. 

Theo đó, Kế hoạch cũng 
đề ra một số lĩnh vực tập 
trung và ưu tiên trong giai 
đoạn 2010-2020 với các nội 
dung: 

Phát triển sản phẩm, 
dịch vụ và công nghệ thân 
thiện môi trường: Lồng ghép 
SX&TDBV vào các chiến 
lược phát triển, quy hoạch 
và kế hoạch tổng thể trong 
ngành công nghiệp và dịch 
vụ; Thiết kế sinh thái bằng 

phương pháp đánh giá vòng 
đời; Phát triển thị trường 
cho sản phẩm sinh thái; Thúc 
đẩy nền kinh tế 3r (hay còn 
gọi là nền kinh tế tái chế/tái 
sử dụng).

Cung cấp thông tin sản 
phẩm cho người tiêu dùng: 
Thử nghiệm sản phẩm một 
cách công tâm; Dán nhãn 
sinh thái; mua sắm xanh - 
Chính phủ bền vững; mua 
sắm xanh trong doanh 
nghiệp. 

Thông tin, đào tạo và 
nâng cao nhận thức: Chiến 
dịch nâng cao nhận thức về 
SX&TDBV; Xây dựng các 
sáng kiến về SX&TDBV.

mới đây, ngày 11/1/2016, 
Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành quyết định số 76/
qĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình hành động quốc gia về 
SX&TDBV đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030. Chương 
trình có mục tiêu tổng quát 
nhằm 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. Trong đó, phấn đấu 
đến năm 2020, khoảng 50% 
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 lượngn

 Vũ nhung
 V SX&TDBV là cách tiếp cận toàn diện, thúc đẩy chất lượng cuộc sống con người
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ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA
GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG
nguyễn đình Anh  
Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng

Xác định tầm nhìn chiến 
lược đưa Đà Nẵng trở thành 
thành phố (TP) thân thiện 

môi trường, uBND TP. Đà Nẵng 
phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng 
- TP môi trường”. Đề án được xây 
dựng với mục tiêu hướng đến năm 
2020, các yêu cầu về chất lượng môi 
trường đất, nước và không khí trên 
toàn TP được bảo đảm, tạo sự an toàn 
về sức khỏe, môi trường cho người 
dân, các nhà đầu tư, sự tin tưởng của 
du khách trong nước và quốc tế khi 
đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng 
hướng đến mục tiêu trở thành đô thị 
đủ năng lực để ngăn ngừa ô nhiễm, 
suy thoái môi trường; xử lý, khắc 
phục các sự cố môi trường dựa trên 
nền tảng ý thức của tất cả người dân, 
tổ chức, doanh nghiệp TP. 

Với chức năng nhiệm vụ được 
giao, Sở TN&mT TP. Đà Nẵng triển 
khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong 
đó đẩy mạnh phong trào thi đua 
góp phần xây dựng TP. môi trường. 

Sau hơn 6 năm tổ chức thực 
hiện Đề án, Đà Nẵng đã có 
những thay đổi lớn và phát 
triển vượt bậc về chất lượng 
môi trường. Liên tục nhận 
được các Giải thưởng quốc tế 
về môi trường như: TP bền 
vững về môi trường aSEaN 
năm 2011, TP phát thải các 
bon thấp năm 2012; năm 
2013 đạt danh hiệu là một 
trong 20 TP Xanh - Sạch - 
Đẹp; năm 2014 là thành viên 
“Chương trình 100 TP có 
khả năng chống chịu”...

Cùng với sự tham mưu 
trực tiếp của Sở TN&mT 
và phối hợp các ban ngành, 
đoàn thể, nhân dân TP, 
nhiều chỉ tiêu cơ bản của TP 
môi trường được hoàn thành 
như: Tập trung giải quyết 
triệt để 12/13 điểm nóng 
môi trường. Nước thải 6 khu 
công nghiệp, 1 cụm công 

nghiệp được thu gom, xử lý 
tại 5 trạm xử lý nước thải tập 
trung. Chất lượng nước thải 
tại 4/5 trạm xử lý nước thải 
tập trung của các khu công 
nghiệp cơ bản đảm bảo tiêu 
chuẩn môi trường trước khi 
xả thải. Hệ thống cấp nước 
toàn TP đạt được công suất 
210.000 m3/ngày, đêm; tỷ lệ 
hộ dân sử dụng nước sạch 
toàn TP đạt 67,19%. Đến 
năm 2014, tỷ lệ cây xanh đô 
thị đạt 6,1m2/người, độ che 
phủ của rừng đạt 41,6%; Tỷ 
lệ thu gom rác thải toàn TP 
đạt 93%, chất thải nguy hại 
y tế được thu gom, xử lý đạt 
yêu cầu 100%. Chỉ số chất 
lượng không khí đáp ứng 
tiêu chí của Đề án TP môi 
trường. Đặc biệt, huy động 
được sự tham gia của cả hệ 
thống chính trị trên toàn TP 
chung tay thực hiện Đề án 

 V Đà Nẵng quyết tâm trở thành TP môi trường đầu tiên của cả nước vào năm 2020
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với ý thức trách nhiệm cao; nhiều mô 
hình BVmT tại cộng đồng dân cư được 
hình thành và nhân rộng.

Ngành TN&mT Đà Nẵng được 
xác định ngành chủ lực, có vai trò chủ 
trì, phối hợp với các Sở, ban ngành 
liên quan, uBND các quận/huyện, 
các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 
triển khai thực hiện Đề án. Xác định 
rõ vai trò, trách nhiệm của ngành 
trong lộ trình xây dựng Đà Nẵng - TP 
môi trường, Sở TN&mT Đà Nẵng đã 
quán triệt, phát động phong trào thi 
đua trong toàn thể cán bộ, công chức. 
Tham mưu các nhiệm vụ quan trọng 
như: Lồng ghép các vấn đề môi trường 
vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội (KT-XH) của TP. Tại quyết định 
số 1866/qĐ-TTg ngày 8/10/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 
TP. Đà Nẵng đến năm 2020, mục tiêu 
và các tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở 
thành TP môi trường trở thành một 
trong những nội dung chính của quy 
hoạch. Trên cơ sở quy hoạch phát triển 
KT-XH TP, các Sở, ban ngành, các hội, 
đoàn thể, địa phương đã xây dựng các 
chiến lược, kế hoạch, hoạt động triển 

khai và lồng ghép thực hiện 
Đề án theo từng nội dung cụ 
thể tại các cấp, các ngành, 
trong đó quan tâm đến tiêu 
chí BVmT, khai thác, sử 
dụng hợp lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên.

Tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao ý thức, trách nhiệm 
BVmT; huy động sự tham 
gia từ các Sở, ban ngành, địa 
phương để triển khai thực 
hiện Đề án. Theo đó, nhiệm 
vụ BVmT nói chung, thực 
hiện thành công Đề án TP 
môi trường nói riêng đã và 
đang là một trong những 
nhiệm vụ hàng đầu của TP. 
Ngay sau khi ban hành Đề 
án, Sở TN&mT đã tham mưu 
TP phát động các chương 
trình hành động BVmT. 
Phong trào được tổ chức 
thường xuyên và hiệu quả 
như: Ngày Chủ nhật Xanh 
- Sạch - Đẹp thông qua việc 
phân công 263 tuyến đường, 
khu vực cho 225 cơ quan, 
đơn vị phụ trách thực hiện 

phong trào Ngày Chủ nhật 
Xanh. Tổ chức Tuần lễ nạo 
vét, khơi thông cống rãnh, 
mương thoát nước. Các mô 
hình BVmT như: Câu lạc 
bộ môi trường của Hội Cựu 
chiến binh, Hội Phụ nữ với 
mô hình xanh nhà sạch phố 
và Sống xanh; Cộng đồng 
doanh nghiệp với mô hình 
Xanh - Sạch - Đẹp; Tổ dân 
phố không rác, phường thân 
thiện môi trường... góp phần 
tích cực cải thiện môi trường 
sống cho người dân và được 
nhân rộng cả TP.

Hiện nay có 7 quận, 
huyện đã xây dựng đề án 
quận/huyện môi trường 
theo phối hợp hướng dẫn 
của Sở TN&mT. Phối hợp 
với 7 tổ chức chính trị - xã 
hội triển khai nhiều hoạt 
động BVmT qua nhiều hình 
thức truyền thông, đào tạo, 
xã hội hóa công tác BVmT, 
ra quân, thành lập các Câu 
lạc bộ BVmT, xây dựng các 
mô hình BVmT… Các hoạt 

 V Thành đoàn Đà Nẵng phát động đoàn viên, thanh niên thu gom rác ở bãi biển 
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động này còn kết hợp với việc thực hiện 
Đề án Nếp sống văn minh đô thị và Cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư. Phối hợp Đài 
Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng xây 
dựng chuyên mục “TP môi trường” phát 
sóng 12 chuyên đề/năm nhằm nâng cao 
nhận thức về môi trường, cung cấp thông 
tin về BVmT, cổ động các phong trào toàn 
dân BVmT, nêu gương điển hình trong 
hoạt động BVmT.

Đặc biệt, tăng cường giáo dục môi 
trường trong các trường học. Sở TN&mT, 
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng 
tiêu chí mô hình “Trường học xanh” lồng 
ghép các kiến thức môi trường một cách 
khoa học vào việc tổ chức các hoạt động 
nhằm nâng cao ý thức tự giác BVmT, 
thấm sâu tình yêu thiên nhiên, đất nước 
của học sinh tại các trường học.

Xây dựng thể chế chính sách nhằm 
triển khai thực hiện thành công TP môi 
trường. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, Sở 
TN&mT Đà Nẵng đã tham mưu uBND 
TP ban hành 14 văn bản quy phạm pháp 
luật và nhiều chủ trương chính sách 
BVmT. Các văn bản được ban hành tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý 
nhà nước ở địa phương. 

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVmT 
trên toàn TP. Xác định xây dựng TP môi 
trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ 
quản quản lý nhà nước của địa phương 
mà còn cần có sự tham gia, đóng góp của 
toàn xã hội. Chính vì thế, Sở TN&mT 
quan tâm đến việc tham mưu cho TP các 
chủ trương về xã hội hóa công tác BVmT 
nhằm huy động ở mức cao nhất sự tham 
gia của xã hội vào công tác BVmT và 
giảm áp lực về nguồn vốn cho ngân sách 
TP. Vì vậy, nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tìm 
hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư. Nhiều công 
trình thu gom, xử lý chất thải, tái chế rác 
thải…do các cộng đồng doanh nghiệp 
đầu tư, góp phần không nhỏ trong việc 
BVmT, tận dụng được nguồn tài nguyên 
và giải quyết việc làm tại địa phương. 
Tham mưu cho TP ban hành nhiều chính 
sách hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các 
công trình BVmT; miễn thu tiền sử dụng 
đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hướng 
dẫn các thủ tục nhanh cho các doanh 

nghiệp khi đầu tư xây dựng 
các công trình xử lý chất 
thải, các hoạt động tái chế, 
chôn lấp rác thải…

Năm 2012 là năm đầu 
tiên Sở TN&mT triển khai 
Đề án “Thu gom rác theo giờ 
trên địa bàn TP. Đà Nẵng”. 
Việc thu gom rác theo giờ 
bằng hình thức đặt thùng 
đối với các tuyến đường 
phố chính hay thu gom trực 
tiếp bằng xe cuốn ép ở khu 
vực khác đã được người dân 
đồng tình ủng hộ và dư luận 
đánh giá cao. qua việc triển 
khai Đề án, bước đầu đã hình 
thành thói quen đổ rác đúng 
giờ, nơi quy định trong nhân 
dân, bảo đảm mỹ quan đô 
thị, giảm thiểu tình trạng ô 
nhiễm môi trường cục bộ tại 
các vị trí trọng điểm và giảm 
thời gian các xe vận chuyển 
rác phải ra vào các tuyến 
đường trung tâm TP. 

Giai đoạn 2016 - 2020 là 
giai đoạn quan trọng để TP 
phấn đấu hoàn thành các 
tiêu chí của TP môi trường 
vào năm 2020. Do đó, ngành 
TN&mT Đà Nẵng tập trung 
thực hiện các giải pháp:

Một là, đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao ý 
thức và trách nhiệm BVmT 
cho người dân TP. Phát triển 
các mô hình BVmT, phong 
trào Ngày Chủ nhật Xanh; 
hưởng ứng sâu rộng các sự 
kiện môi trường. Vận động 
xây dựng lối sống thân thiện 
với môi trường, tiêu dùng 
bền vững, hình thành ý thức 
BVmT, giữ gìn vệ sinh trong 
nhân dân, tiến tới xây dựng 
xã hội ít chất thải, các bon 
thấp, hài hòa, thân thiện 
với môi trường. Đẩy mạnh 
giáo dục môi trường, BĐKH 
trong các cấp học, bậc học 
trong hệ thống giáo dục và 
đào tạo.

Hai là, hoàn thiện pháp 
luật, thể chế quản lý, tăng 
cường năng lực thực thi pháp 
luật về BVmT đáp ứng xây 
dựng TP môi trường. Tiếp 
tục hoàn thiện pháp luật về 
BVmT, đồng thời ban hành 
kịp thời các chế sách phù 
hợp, đặc thù để triển khai 
xây dựng TP môi trường. 

Ba là, đẩy mạnh xã hội 
hóa công tác BVmT trên 
địa bàn. Xây dựng các cơ 
chế khuyến khích, xử phạt 
nghiêm và thực hiện một 
cách công bằng, hợp lý đối 
với cả các đối tác thuộc Nhà 
nước cũng như các đối tác tư 
nhân khi tham gia hoạt động 
BVmT. Đề cao vai trò của mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn chính trị - xã hội trong 
công tác BVmT, giám sát việc 
môi trường. Đưa nội dung 
BVmT vào hoạt động của các 
khu dân cư, cộng đồng dân 
cư và phát huy vai trò của các 
tổ chức này trong công tác 
BVmT. Đồng thời đánh giá, 
lựa chọn những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu về công tác BVmT 
để tôn vinh, khen thưởng.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học, phát triển, ứng 
dụng công nghệ và hợp tác 
quốc tế về BVmT. Tiếp cận 
công nghệ mới, tiên tiến về 
phòng ngừa và kiểm soát ô 
nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu 
quả và bền vững các nguồn tài 
nguyên, bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học, tiết kiệm 
năng lượng, sản xuất và sử 
dụng năng lượng sạch, tái tạo. 

Năm là, phối hợp chặt 
chẽ với các Sở, ban ngành, 
địa phương trên địa bàn TP 
quyết tâm thực hiện và hoàn 
thành các mục tiêu đặt ra của 
đề án, đưa Đà Nẵng trở thành 
TP môi trường đầu tiên của 
cả nước vào năm 2020n
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HÀ GIANG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
đỗ thái hòA
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Giang

Xác định được tầm quan trọng của công 
tác BVmT và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BĐKH), trong những 

năm qua Sở TN&mT Hà Giang đã tham mưu 
cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, uBND tỉnh 
Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về môi trường và chủ động ứng phó với 
BĐKH.

Theo đó, Sở TN&mT đã cụ thể hóa các chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước về BVmT và chủ động ứng phó với BĐKH 
phù hợp với điều kiện của tỉnh Hà Giang. 
Trong giai đoạn 2010 - 2015, Sở TN&mT đã 
tham mưu các chương trình, kế hoạch và văn 
bản quy phạm pháp luật (1 chương trình hành 
động của Ban chấp hành Tỉnh ủy; 2 Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh; 5 kế hoạch và 2 
quyết định của uBND tỉnh). Các chương trình, 
kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật được 
ban hành kịp thời là căn cứ để các cấp, các 
ngành của tỉnh triển khai thực hiện các hoạt 
động BVmT và chủ động ứng phó với BĐKH. 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân về công tác BVmT, chủ 
động ứng phó với BĐKH, Sở đã tham mưu 
cho uBND tỉnh Hà Giang tổ chức các hoạt 
động truyền thông nâng cao nhận thức cộng 
đồng như: hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về 
nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày quốc 
tế đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới; 
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Xây 
dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 
về BVmT, ứng phó với BĐKH trên Đài Phát 
thanh truyền hình và báo Hà Giang; Xây dựng 
và phát hành sổ tay tuyên truyền về ứng phó 
với BĐKH và BVmT chuyển đến tất cả các 
chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh làm tài liệu học 
tập trong các buổi sinh hoạt; Hỗ trợ xây dựng 
hương ước, quy ước BVmT tại các thôn bản 
trong đó tập trung triển khai tại các xã điểm 
xây dựng nông thôn mới.

Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản 
cam kết BVmT được tăng cường nhằm loại bỏ 
những dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến 

môi trường và xác định rõ 
những nhiệm vụ của chủ dự 
án phải thực hiện đối với công 
tác BVmT, đồng thời thực 
hiện nghiêm chỉnh quy trình 
thẩm định theo tinh thần 
cải cách thủ tục hành chính 
(giảm 1/3 thời gian thực hiện). 
Trong giai đoạn 2010 - 2015, 
Sở TN&mT tổ chức thẩm 
định và trình uBND tỉnh phê 
duyệt 107 báo cáo ĐTm, 6 đề 
án BVmT chi tiết, 31 dự án/
đề án cải tạo, phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản. uBND các 
huyện, thành phố đã tổ chức 
đăng ký 944 bản cam kết 
BVmT, 87 đề án BVmT đơn 
giản.

Công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát việc chấp hành 
pháp luật BVmT được tăng 
cường, hạn chế mức độ gia 
tăng ô nhiễm. Hàng năm, Sở 
TN&mT chủ trì phối hợp với 
các ngành, các cấp tổ chức 
kiểm tra, thanh tra liên ngành 
và chuyên ngành về công tác 
BVmT tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh. qua kiểm tra đã 

kịp thời phát hiện những hành 
vi vi phạm pháp luật về BVmT 
để xử lý theo quy định. Yêu cầu 
các đơn vị thực hiện nghiêm 
túc pháp luật về BVmT, thực 
hiện các giải pháp BVmT theo 
nội dung đã cam kết trong báo 
cáo ĐTm, bản cam kết BVmT.

Chất lượng các thành 
phần môi trường trên địa bàn 
tỉnh được duy trì và nằm trong 
giới hạn cho phép, hằng năm 
thực hiện quan trắc hiện trạng 
môi trường 2 đợt trên địa bàn 
toàn tỉnh. Để xử lý dứt điểm 
các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường, Sở TN&mT đã phối 
hợp với các ngành, uBND các 
huyện tiến hành rà soát, thống 
kê, lập danh sách và xác định 
thời gian hoàn thành xử lý 20 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng thuộc lĩnh vực 
công ích trên địa bàn (các bãi 
xử lý rác thải, hệ thống xử lý 
nước thải các bệnh viện đa 
khoa), đã và đang triển khai 
xử lý đối với 12/20 cơ sở góp 
phần giải quyết dứt điểm tình 
trạng ô nhiễm môi trường cục 
bộ do các cơ sở công ích gây 

 V Hội thảo “Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Hà Giang” 
năm 2015
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ra. Công tác thu gom rác thải tại khu vực đô 
thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã dần đi vào nề 
nếp, lượng rác thải sinh hoạt thu gom tại khu 
vực đô thị không ngừng tăng qua các năm và 
đạt trên 90%. Tuy nhiên, lượng rác thải sau khi 
thu gom chưa được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn 
do khó khăn về kinh phí. Sở TN&mT đã chủ 
động tham mưu cho uBND tỉnh triển khai các 
giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm tại 
các bãi rác và ưu tiên nguồn kinh phí để đầu 
tư xây dựng các bãi xử lý rác thải đảm bảo tiêu 
chuẩn. Đến nay đã và đang triển khai nâng cấp, 
cải tạo tại 5 bãi xử lý rác.

Để chủ động ứng phó với BĐKH, Sở đã 
tham mưu uBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Hà Giang, 
trong đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ động ứng phó với BĐKH và xác định 11 
dự án ưu tiên để triển khai thực hiện thông qua 
việc lồng ghép với các chương trình dự án như: 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, 
giảm nghèo, chương trình 30a tại các huyện đặc 
biệt khó khăn, chương trình bố trí dân cư các 
vùng thiên tai, biên giới, di cư tự do, khu rừng 
đặc dụng... qua việc lồng ghép đã huy động 
được nguồn lực để đầu tư cho các công trình 
phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH 
như: Xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa 
nước, kè chống sạt lở...; Thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển cây 
dược liệu gắn với xóa đói giám nghèo; Trồng 

và khoanh nuôi bảo vệ rừng; 
Xây dựng quy hoạch bảo tồn 
đa dạng sinh học; quy hoạch 
phân bổ tài nguyên nước. 

Tiến hành điều tra, thống 
kê và lập danh sách các điểm 
có nguy cơ xảy ra tai biến báo 
cáo uBND tỉnh, Ban Chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh để thông 
báo cho uBND các huyện chủ 
động cắm biển cảnh báo 99 
điểm sạt lở cao và 289 điểm có 
nguy cơ sạt lở cho nhân dân 
biết, 20 khu vực có nguy cơ 
xảy ra lũ quét và có biện pháp 
phòng ngừa, hạn chế đến mức 
thấp nhất thiệt hại do thiên tai 
gây ra.

Để tiếp tục triển khai 
công tác BVmT và chủ động 
ứng phó với BĐKH đáp ứng 
được yêu cầu của quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội 
theo hướng bền vững. Trong 
thời gian tới, Sở TN&mT tập 
trung triển khai thực hiện một 
số nội dung trọng tâm:

Triển khai Luật BVMT 
năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành đảm bảo 

đưa những nội dung của Luật 
vào cuộc sống. Chủ động 
tham mưu ban hành các văn 
bản để cụ thể hóa Luật BVmT 
phù hợp với điều kiện của 
tỉnh.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
và tăng cường năng lực cho 
công tác BVMT và ứng phó 
với BĐKH. Nâng cao năng lực 
quản lý và chuyên môn cho 
cán bộ làm công tác quản lý 
nhà nước về TN&mT đặc biệt 
là tại cấp cơ sở. Tăng cường 
công tác truyền thông nâng 
cao nhận thức cộng đồng về 
BVmT, ứng phó với BĐKH. 
Lồng ghép công tác BVmT 
vào các quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, đặc biệt là Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. 

Tăng cường công tác cải 
cách thủ tục hành chính, thực 
hiện giải quyết các thủ tục 
hành chính đảm bảo chất 
lượng và đúng thời gian quy 
định góp phần tạo môi trường 
đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra để kịp thời 
phát hiện và xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật về BVmT, 
nhất là trong lĩnh vực khai 
thác khoáng sản.

Huy động các nguồn lực 
của địa phương và sự hỗ trợ 
của Trung ương để đầu tư cho 
công tác BVmT, chủ động ứng 
phó với BĐKH, đặc biệt là 
trong quá trình triển khai thực 
hiện các dự án xử lý ô nhiễm 
môi trường tại các cơ sở công 
ích, các dự án ứng phó với 
BĐKH. Chủ động báo cáo và 
xin ý kiến của Bộ TN&mT các 
đơn vị chức năng để triển khai 
thực hiện có hiệu quả Luật 
BVmT năm 2014 và cập nhật 
kịch bản ứng phó với BĐKHn

 V Tỉnh Hà Giang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm chủ động ứng phó 
với BĐKH và BVMT
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Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác bảo vệ 
môi trường nông nghiệp, nông thôn

Trong những năm gần đây, vấn đề 
BVmT nông nghiệp, nông thôn luôn 
được Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình 

ưu tiên, lồng ghép trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn và đã đạt được những 
kết quả tích cực. Với công tác bảo vệ rừng, việc 
quản lý, thanh kiểm tra các vụ vi phạm trong 
quản lý lâm sản được quan tâm chỉ đạo. Từ 
năm 2013-2015, Sở đã xử lý 8 vụ khai thác đất 
đá trong rừng, 39 vụ phá rừng, 2 vụ khai thác 
gỗ rừng sản xuất (1,7 m3), 2 vụ săn bắn chim 
hoang dã, 10 vụ vận chuyển chim hoang dã. 
Đặc biệt, đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 
92 vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, 
tịch thu 1.610,1 kg động vật hoang dã; 52,27 
m3 gỗ; 181 cá thể chim; 95kg than hầm.

Đối với môi trường làng nghề, theo thống 
kê, tính đến ngày 31/12/2014, trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình có 78 làng nghề được uBND 
tỉnh công nhận, hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên các lĩnh vực ngành nghề nông 
thôn. Trong đó có 5 làng nghề chế biến, bảo 
quản nông, lâm, thủy sản; 64 làng nghề sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ (11 làng chế tác 
đá, 4 làng thêu ren, 39 nghề cói, 7 làng mây 
tre đan, tăm hương, 2 làng mộc và 1 làng gốm 
sứ); 8 làng nghề gây trồng kinh doanh sinh vật 
cảnh; 1 làng nghề xây dựng. môi trường một 
số làng nghề hoạt động trên lĩnh vực chế tác 
đá mỹ nghệ (Hoa Lư), gốm sứ (Nho quan) 
bị ảnh hưởng do khói bụi từ hoạt động chạm 
khắc đá mỹ nghệ, khí thải độc hại từ nung đốt 
bình gốm sứ, ô nhiễm tiếng ồn do các loại máy 
khoan đục đá, môi trường nước, không khí tại 
làng nghề bún ảnh hưởng tới sức khỏe người 
dân. Do đó, tỉnh đã di dời một số cơ sở sản 
xuất trong làng nghề đá mỹ nghệ ra khu Làng 
nghề tập trung Ninh Vân giai đoạn i và đang 
tiếp tục quy hoạch giai đoạn ii để di dời các cơ 
sở còn lại. Cơ sở sản xuất của làng nghề gốm 
mỹ Lộc cũng đã được di chuyển ra khu sản 
xuất tập trung, xa khu dân cư, có các biện pháp 
che chắn, giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn. Đặc 
biệt, làng nghề bún Yên Ninh (Yên Khánh) đã 
được đầu tư hệ thống xử lý nước thải từ nguồn 
kinh phí sự nghiệp môi trường, qua đó, góp 
phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường khu 
vực dân cư.

Trước thực trạng người 
dân thường lạm dụng các 
loại phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật (BVTV) và các chất 
kích thích sinh trưởng để 
tăng năng suất, sản lượng cây 
trồng; Sở thường xuyên tổ 
chức các lớp tập huấn, tuyên 
truyền, hướng dẫn nông dân 
sử dụng đúng thuốc BVTV 
trong danh mục cho phép, 
khuyến khích người dân sử 
dụng thuốc BVTV có nguồn 
gốc sinh học và thu gom, xử 
lý đúng cách; xây dựng mô 
hình trình diễn về sử dụng 
thuốc BVTV góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
của nông dân trong sản xuất. 
mặt khác, Sở đã đề nghị tiêu 
hủy lượng thuốc quá hạn, 
ngoài danh mục, thuốc cấm 
sử dụng và bao bì thuốc 
BVTV tồn lưu đang chờ tiêu 
hủy tại phường Ninh Sơn, 
TP. Ninh Bình với tổng lượng 
thuốc, bao bì là 1.080 kg (680 
kg thuốc, 400 kg bao bì). Đến 
nay, lượng thuốc BVTV tồn 
lưu trong các kho đã được 
tiêu hủy hết. Đồng thời, tỉnh 

cũng có các chương trình, dự 
án hỗ trợ, khuyến khích nông 
dân sản xuất, trồng trọt theo 
hướng phát triển nền nông 
nghiệp sinh thái bền vững.

Cùng với đó, Sở 
NN&PTNT tỉnh đã phối hợp 
với các xã, thị trấn tổ chức 
đánh giá hiện trạng, tác động 
của ô nhiễm môi trường đối 
với phát triển kinh tế - xã hội; 
vận động người dân đầu tư 
nguồn lực xây dựng mô hình 
chăn nuôi an toàn sinh học, 
sử dụng công nghệ khí sinh 
học biogas; phổ biến rộng 
việc sử dụng chế phẩm sinh 
học để xử lý chất thải chăn 
nuôi… Từ năm 2011 đến nay, 
Sở đã hỗ trợ xây dựng được 
trên 1.720 công trình khí 
sinh học cho các hộ dân chăn 
nuôi, với tổng kinh phí hỗ trợ 
trên 2 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao chất 
lượng đời sống của nhân 
dân, Sở đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình cấp nước sinh 
hoạt nông thôn, nhiều công 
trình cấp nước sạch đã được 
xây dựng. Trên địa bàn tỉnh 

 V Chế tác đá mỹ nghệ ở Ninh Vân, Ninh Bình
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hiện có 82 trạm cấp nước sinh 
hoạt tập trung đang hoạt động, 
nâng tỷ lệ người dân được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 
đạt 90,18%.

Tuy nhiên, công tác quản lý 
và BVmT nông thôn của tỉnh 
vẫn còn tồn tại những khó khăn, 
thách thức như: Tình trạng 
chồng chéo trong phân công 
trách nhiệm, có những mảng 
còn bỏ ngỏ trong tổ chức quản 
lý môi trường nông thôn; Đầu 
tư tài chính còn thấp; Các hoạt 
động quản lý và kiểm soát chất 
thải khu vực nông thôn chưa 
hiệu quả; Nhận thức của người 
dân về BVmT còn hạn chế.

Để phát triển ngành nông 
nghiệp theo hướng bền vững, 
thời gian tới, Sở sẽ tăng cường 
triển khai các hoạt động quản 
lý và kiểm soát chất thải từ khu 
vực nông thôn; Tiếp tục tổ chức 
các cuộc thanh tra, kiểm tra về 
quản lý bảo vệ rừng, khai thác 
lâm sản, đánh bắt thủy hải sản; 
quy hoạch làng nghề và đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý môi 
trường tại các cụm làng nghề 
tập trung. Đồng thời, đầu tư 
nâng cao năng lực hệ thống 
cơ sở hạ tầng nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học công nghệ 
mới trong hoạt động sản xuất 
nông nghiệp nông thôn theo 
hướng khuyến khích áp dụng 
công nghệ sạch, sản xuất sạch 
hơn, phát triển bền vững, hài 
hòa giữa phát triển kinh tế và 
BVmT; Xây dựng các mô hình 
điểm về quản lý và BVmT nông 
thôn; Đẩy nhanh tiến độ các dự 
án trồng rừng, tái trồng rừng, 
khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào trồng rừng kinh tế; 
Thực hiện các Chương trình, 
dự án nâng cao chất lượng rừng 
và năng lực rừng phòng hộ đầu 
nguồn, rừng ngập mặn. Phấn 
đấu đến năm 2020, nâng độ che 
phủ rừng lên 20,5%n

 đứC Anh

Tạp chí với bạn đọc
Hiện nay, có nhiều các công ty nước ngoài đến Việt Nam đầu tư, 
tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh 
tế đất nước, nhưng mặt khác lại gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng sức khỏe người dân. Vậy Bộ TN&MT đã kiểm tra và giám 
sát công tác xử lý chất thải của các doanh nghiệp như thế nào?
 (Cử tri tỉnh An giAng)

Trong những năm gần đây, 
công tác thanh tra, kiểm 
tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về BVmT đối với 
các tổ chức, doanh nghiệp, trong 
đó bao gồm cả các công ty nước 
ngoài tại Việt Nam luôn được 
xem là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm trong công tác quản 
lý nhà nước của Bộ TN&mT. Giai 
đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, 
Bộ TN&mT đã tổ chức thanh tra, 
kiểm tra 3.440 cơ sở, khu công 
nghiệp (KCN), cụm công nghiệp 
(CCN), trong đó có nhiều doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
xử phạt 1.807 cơ sở, KCN, CCN 
với tổng số tiền xử phạt là 250,328 
tỷ đồng; đồng thời thu hồi 5 Giấy 
phép quản lý chất thải nguy hại, 
tạm đình chỉ hoạt động đối với 43 
cơ sở, bộ phận gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. qua đó có 
thể thấy các vi phạm nghiêm trọng 
về môi trường thời gian qua không 
chỉ là doanh nghiệp trong nước mà 
còn có cả các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài.

Để từng bước giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, ngăn chặn kịp 
thời các vi phạm, ngoài nỗ lực của 
các cơ quan Nhà nước các cấp, 
không thể thiếu sự tham gia giám 
sát của xã hội, của cộng đồng dân 
cư, của các tổ chức, cá nhân tại cơ 
sở. Bên cạnh đó với vai trò là cơ 
quan giúp Chính phủ quản lý nhà 
nước về TN&mT, Bộ TN&mT đã 
và đang tích cực tham mưu cho 
Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các 
văn bản quy phạm pháp luật về 
BVmT theo hướng quy định chặt 
chẽ hơn việc kiểm soát xả thải, xử 
lý chất thải… tạo hành lang pháp 

lý để kiểm soát có hiệu quả việc 
thực hiện công tác BVmT của các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, yêu cầu phải có hệ thống quan 
trắc tự động 24/24h (đối với các 
cơ sở có lượng xả nước thải, khí 
thải lớn), tăng khung và mức phạt 
lên 2 tỷ đồng đối với một hành 
vi vi phạm… Trong thời gian tới, 
Bộ TN&mT sẽ tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về 
BVmT, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm; tập trung xử lý dứt 
điểm những điểm nóng về môi 
trường, công khai thông tin vi 
phạm theo quy định của pháp 
luật để tạo áp lực buộc các doanh 
nghiệp thực hiện nghiêm các quy 
định về BVmT. Bên cạnh đó, Bộ 
sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra 
trách nhiệm quản lý nhà nước về 
BVmT của uBND cấp tỉnh để tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước về môi trường tại địa 
phương.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật 
về BVMT, khẩn trương ban hành 
các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật BVmT năm 2014, sửa đổi bổ 
sung Nghị định số 179/2013/NĐ-
CP của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
BVmT nhằm tăng cường hơn nữa 
tính răn đe của các chế tài xử lý vi 
phạm.

Hoàn thiện, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt Đề án tăng cường 
năng lực hệ thống thanh tra về 
BVmT từ Trung ương đến địa 
phương.
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quy CHuẩN kỹ 
THuậT quốC 
GIA về MÔI 
TRƯỜNG ĐốI 
vớI lò ĐốT 
CHấT THẢI RắN 
sINH HOạT 

Ngày 10/3/2016, 
Bộ TN&mT đã 

ban hành Thông tư số 
3/2016/TT-BTNmT về 
quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với 
lò đốt chất thải rắn sinh 
hoạt (CTrSH). 

Theo đó, quy chuẩn 
quy định các yêu cầu 
kỹ thuật đối với lò đốt 
CTrSH và giá trị tối đa 
cho phép của các thông 
số ô nhiễm trong khí thải.

 Về yêu cầu kỹ thuật, 
lò đốt CTrSH phải có 
quy trình hoạt động theo 
nguyên lý đốt nhiều cấp, 
bảo đảm có vùng đốt sơ 
cấp và thứ cấp; Có biện 
pháp hạn chế khí thải 
thoát ra ngoài môi trường 
qua cửa nạp CTrSH; Xây 
dựng và thực hiện quy 
trình vận hành an toàn 
lò đốt CTrSH, không 
đưa vào lò đốt CTrSH: 
chất thải có nguy cơ gây 
nổ; chất thải có tính ăn 
mòn; hóa chất và bao bì 
hóa chất bảo vệ thực vật; 
chất thải có chứa thủy 
ngân, chì, cadimi vượt 
ngưỡng chất thải nguy 
hại… Thực hiện giám sát 
môi trường định kỳ đối 
với lò đốt CTrSH theo 
quy định hiện hành và 
yêu cầu của cơ quan quản 
lý môi trường.

Văn bản mới

NGHị ĐịNH về PHí bẢO vỆ MÔI TRƯỜNG  
ĐốI vớI kHAI THÁC kHOÁNG sẢN

Ngày 19/2/2016, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 

12/2016/NĐ-CP về phí BVmT 
đối với khai thác khoáng sản 
(KTKS). Theo đó, Nghị định 
quy định về đối tượng chịu phí, 
người nộp phí, mức thu, phương 
pháp tính phí và quản lý sử dụng 
phí BVmT đối với KTKS.

Đối tượng chịu phí BVmT 
đối với KTKS là dầu thô, với 
mức phí: 100.000 đồng/tấn, khí 
thiên nhiên, khí than: 50 đồng/
m3; riêng khí thiên nhiên thu 
được trong quá trình khai thác 
dầu thô (khí đồng hành): 35 
đồng/m3; mức phí BVmT đối 
với KTKS tận thu bằng 60% 
mức phí của loại khoáng sản 
tương ứng.

Khoản thu phí BVmT đối 
với KTKS kim loại và không 

kim loại sẽ nộp ngân sách địa 
phương 100% để hỗ trợ cho 
công tác bảo vệ và đầu tư cho 
môi trường tại địa phương 
nơi có hoạt động KTKS theo 
Luật BVmT và Luật Ngân sách 
Nhà nước, với các nội dung: 
Phòng ngừa và hạn chế các tác 
động xấu đối với môi trường 
tại địa phương nơi có hoạt 
động KTKS; Khắc phục suy 
thoái, ô nhiễm môi trường do 
hoạt động KTKS gây ra; Giữ 
gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo 
cảnh quan môi trường tại địa 
phương nơi có hoạt động.

Nghị định có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 1/5/2016 và 
thay thế Nghị định số 74/2011/
NĐ-CP ngày 28/5/2011 của 
Chính phủ về phí BVmT.

Ưu ĐãI ĐốI vớI MộT số HàNG HóA MÔI 
TRƯỜNG TRONG APEC

Ngày 13/1/2016, Bộ Tài 
chính ban hành Thông 

tư số 5/2016/TT-BTC sửa đổi 
mức thuế suất thuế nhập khẩu 
ưu đãi đối với một số hàng hóa 
môi trường trong aPEC thuộc 
nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo biểu suất mới ban 
hành, trang thiết bị cho phòng 
thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, 
gia nhiệt bằng điện hoặc không 
bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò 
nung sấy và các thiết bị khác 
thuộc nhóm 85.14) để xử lý các 
loại vật liệu bằng quá trình thay 
đổi nhiệt như làm nóng, nấu, 
rang, chưng cất, tinh cất, sát 
trùng, thanh trùng, phun hơi 

nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, 
cô đặc hoặc làm mát trừ các loại 
máy hoặc thiết bị dùng cho gia 
đình; thiết bị đun nước nóng 
nhanh hoặc thiết bị đun chứa 
nước nóng, không dùng điện sẽ 
giảm thuế suất thuế nhập khẩu 
từ 10% về mức 5%.

Biểu thuế mới cũng quy định 
áp thuế 5% đối với máy và thiết 
bị lọc sử dụng trong gia đình có 
mã hàng hóa: 8421.21.11. máy 
và thiết bị lọc hay tinh chế chất 
lỏng hoặc chất khí không hoạt 
động bằng điện (mã hàng hóa: 
8421.21.23) cũng được giảm 
thuế nhập khẩu xuống 5% .

Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 27/2/2016.
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Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí  
ở Hà Nội và đề xuất một số giải pháp
gS.tSKh phạM ngọC đăng
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên  
và Môi trường Việt Nam

Chỉ Số đánh giá Chất Lượng 
KhÔng Khí

Để bảo vệ sức khỏe của con người trước 
tác động xấu của ô nhiễm không khí (ôNKK), 
một số quốc gia trên thế giới đãđưa ra quy định 
trị số nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong 
không khí thực tế không được vượt quá các trị 
số tiêu chuẩn/quy chuẩn cho phép. Cụ thể, tại 
mỹ, Trung quốc và Việt Nam đối với bụi Pm10 
tiêu chuẩn/quy chuẩnnồng độ trung bình năm 
tối đa cho phép là 50 µg/m3, nồng độ trung 
bình ngày tối đa cho phép là 150 µg/m3.Để 
đánh giá mức độ ô nhiễm của không khí các 
quốc gia thường dùng chỉ số chất lượng không 
khí (aqi). Chỉ số aqi được phân thành 2 loại: 

Chỉ số aqi đơn lẻ, tính riêng cho từng 
chất ô nhiễm trong không khí, ký hiệu là aqii, 
người ta thường xác định aqii đối với 5 chất 
ô nhiễm cơ bản của không khí (bụi Pm10, So2, 
No2, Co và o3). Công thức tính chỉ số chất 
lượng không khí đơn lẻ aqii ở tất cả các nước 
là như nhau và có dạng như sau:

Trong đó: 
- Ci: Nồng độ thực tế của chất ô nhiễm i;
 - Co.i : Trị số nồng độ tối đa theo quy chuẩn 

môi trường cho phép đối với chất ô nhiễm i;
Chỉ số chất lượng không khí tổng hợp 

(aqi0), dùng để đánh giá chung về chất lượng 
không khí của địa phương hay của đô thị nào 
đó, có xét đến tác dụng tổng hợp của nhiều chất 
ô nhiễm khác nhau trong môi trường không 
khí, là trị số trung bình cộng của các aqii đơn 
lẻ, có dạng công thức tính toán như sau:

 (1);

 (2);

Trong đó “m” là số lượng thông số ô nhiễm, 
thông thường thì m = 5 (5 chất ô nhiễm cơ bản: 
bụi Pm10, So2, No2, Co và o3).

mức độ ô nhiễm hay chất lượng không khí thường được 
chia thành 5 mức (tốt, không ô nhiễm, ô nhiễm, ô nhiễm nặng, 
ô nhiễm rất nặng), như biểu thị ở bảng 1.

bảng 1. bảng phân mức ô nhiễm hay chất lượng môi 
trường không khí và các gam mầu được sử dụng trong đánh 
giá ÔnKK

Giátrị 
AqI

Chất lượng
không khí Ảnh hưởng sức khỏe Màu

0 - 50 Tốt Không ảnh hưởng đến sức khỏe Xanh da 
trời

51- 100 không ô nhiễm Nhóm nhạy cảm nên hạn chế 
thời gian ở bên ngoài nhà Vàng

101-200 ô nhiễm Nhóm nhạy cảm cần hạn chế 
thời gian ở bên ngoài nhà Da cam

201 - 300 ô nhiễm nặng
Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. 
Nhóm người khác hạn chế ở bên 
ngoài

Đỏ

Trên 300 ô nhiễm rất nặng Mọi người nên ở trong nhà Nâu

Hiện nay, trên thế giới có 
2 cách đánh giá tổng quát, 
phân mức ô nhiễm chung đối 
với ôNKK: Trước năm 2000, 
tất cả các nước trên thế giới 
đều đánh giá ôNKK theo 2 
chỉ số: aqii đơn lẻ (đánh giá 
mức độ ô nhiễm đối với từng 
chất ô nhiễm “i”) và chỉ số 
aqi0 tổng quát = trung bình 
cộng của các chỉ số aqii 
đơn lẻ (để đánh giá mức độ 
ô nhiễm chung đối với môi 
trường không khí), các nước 
hiện nay vẫn sử dụng cách 
đánh giá này là: mêhicô, 
một số nước châu âu, Hồng 
Kông, Singapo, malaixia, Ấn 
Độ…

Sau năm 2000, Cục 
BVmT mỹ (uS EPa) đã đưa 
ra cách đánh giá mới: “Coi 
trị số aqii đơn lẻ của bất cứ 
thông số ô nhiễm có giá trị 
cực đại nhất sẽ là chỉ số aqi0 
để đánh giá chung, đại diện 

mức độ ô nhiễm của môi 
trường không khí đó, các 
nước hiện nay đang sử dụng 
cách đánh giá này là mỹ, 
Canada, Trung quốc, anh, 
Thái Lan và Việt Nam…

Số liệu quan trắc bụi 
trong môi trường không khí 
Pm10 (Bụi có đường kính khí 
động học nhỏ hơn hoặc bằng 
10µg)của các trạm quan trắc 
không khí tự động tại các đô 
thị của Việt Nam, trong giai 
đoạn 2001- 2015 cho thấy, 
chất lượng không khí đô thị 
của Việt Nam chưa có nhiều 
cải thiện so với giai đoạn 
2006 - 2010, tuy ô nhiễm bụi 
Pm10 năm 2015 nhỏ hơn các 
năm trước. Tại Hà Nội và 
Việt Trì (Phú Thọ), ô nhiễm 
bụi vẫn duy trì ở ngưỡng cao 
(biểu đồ 1).

Xét biểu đồ 1 cho thấy, 
chỉ số aqi đối với bụi Pm10 ở 
Hà Nội năm 2011 là lớn nhất 
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nhiễm năm thì phải căn cứ 
vào trị số trung bình đo của 
cả năm liên tục (365 ngày 
x 24 giờ đo) làm trị số đại 
diện. 

Giả thiết cho rằng, trị 
số Pm2,5 đo được của Đại sứ 
quán mỹ ở Hà Nội đã công 
bố là trị số trung bình ngày, 
thì trị số aqi ngày hôm đó 
cũng chỉ bằng 383µg/m3: 
150µg/m3 x 100 = 255, so với 
các trị số của bảng 1 thì môi 
trường không khí ở Hà Nội 
cũng chỉ ở mức độ “ô nhiễm 
nặng” chứ không phải ở 
mức độ “ô nhiễm rất nặng, ô 
nhiễm nguy hiểm” như ở TP. 
Bắc Kinh. Trong khi đó trị 
số aqi bụi của môi trường 
không khí Bắc Kinh lên tới 
300, 500 và cao hơn nữa, ở 
mức ô nhiễm rất nặng, nguy 
hiểm. Vào các ngày ô nhiễm 
như vậy chính quyền Bắc 
Kinh phải áp dụng biện pháp 
giảm bớt lượng ô tô hoạt 
động trong TP và tạm đình 
chỉ hoạt động của một số nhà 
máy có nguồn thải ôNKK 
lớn, đồng thời khuyến nghị 
những người có nhạy cảm 
với ôNKK thì không nên ra 
khỏi nhà.

Ngoài ra, các chất ô 
nhiễm môi trường không 
khí ở Bắc Kinh có tính chất 
độc hại hơn các chất ôNKK 
ở Hà Nội, theo kết quả phân 
tích thành phần bụi không 
khí của Hà Nội cho thấy, 
khoảng trên 50% bụi Hà 
Nội là thành phần bụi đất, 
còn thành phần bụi các bon 
đen, được sản sinh ra từ 
quá trình đốt nhiên liệu hóa 
thạch, có thể gây ra bệnh ung 
thư phổi, thì chỉ chiếm dưới 
50%. Ngược lại, ở Bắc Kinh 
ôNKK không những phát 
sinh từ hoạt động giao thông 
và công nghiệp mà còn phát 
sinh từ rất nhiều lò đốt nước 
nóng dân dụng đốt than để 
sưởi ấm trong mùa đông, 
nên tỷ lệ thành phần bụi các 
bon đen cao hơn. mặt khác ở 
Bắc Kinh môi trường không 
khí không những bị ô nhiễm 
nặng về bụi mà còn bị ô 
nhiễm nặng về khí So2.

đề Xuất Một Số giải 
pháp Cấp báCh  
Cải thiện Chất 
Lượng MÔi trường 
KhÔng Khí ở hà nội 
Và CáC đÔ thị KháC

Trước hết cần phải xác 
định các nguồn gây ra ô 
nhiễm bụi ở Hà Nội và các 
đô thị nước ta là bụi thải ra 
từ các ống xả của các phương 
tiện giao thông cơ giới, chủ 
yếu là từ các xe máy, mô tô; 
Bụi phát sinh từ các cơ sở sản 
xuất công nghiệp, thủ công 
nghiệp ở bên trong và xung 
quanh TP; Bụi phát sinh từ 
các hoạt động xây dựng mới 
và sửa chữa các công trình 
nhà cửa, giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật đô thị; Bụi phát 
sinh từ sự rơi vãi, phát tán 
từ các hoạt động vận chuyển 
nguyên vật liệu rời, nhất là 
vận chuyển đất cát; Bụi phát 
sinh từ mặt đường và hè phố 

biểu đồ 1. Diễn biến nồng độ bụi pM10 trung bình năm tại một số trạm quan 
trắc tự động, liên tục giai đoạn 2011-2015 AQi

 V Ghi chú: số liệu cập nhật đến hết tháng 9/2015. Nguồn: CEM, Tổng cục Môi 
trường, 2015

và aqi bụi,năm = 116/50 x 100 = 232, so với 
trị số aqi ở bảng 1 thì năm 2011 môi trường 
không khí Hà Nội bị ô nhiễm ở mức “ô nhiễm 
nặng”, nhưng năm 2015, aqi đối với bụi 
Pm10 ở Hà Nội là nhỏ hơn và aqi bụi, năm = 
73/50 x 100 = 146, so với trị số aqi ở bảng 1 
thì năm 2015 môi trường không khí Hà Nội 
bị ô nhiễm ở mức “ô nhiễm nhẹ”. Cũng theo 
biểu đồ 1 cho thấy, không khí TP. Đà Nẵng 
không bị ô nhiễm và trong sạch nhất.

Ngày 3/3/2016, Đại sứ quán mỹ ở Hà 
Nội đã công bố trị số quan trắc bụi Pm2,5 tại 
Hà Nội vào giờ cao điểm (8-9 giờ sáng) là 
383µg/m3; Số liệu đo lường của trạm quan 
trắc tự động Nguyễn Văn Cừ (Tổng cục môi 
trường) cho thấy, xuất hiện trị số Pm10 đột 
xuất lớn nhất vào thời điểm 8-9 giờ buổi 
sáng bằng khoảng 270 µg/m3, từ đó trên các 
phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin 
ôNKK của Hà Nội ngang ôNKK ở TP. Bắc 
Kinh. Đây là thông tin đánh giá ôNKK ở Hà 
Nội chưa chính xác, thiếu cơ sở khoa học 
và thực tế. Bởi trị số nồng độ bụi Pm2,5 đo 
được nêu trên chỉ là trị số cực hạn đột xuất 
ở thời điểm bất thường, thí dụ như lúc đó 
có cơn gió thổi tức thời mang theo nồng độ 
bụi lớn đi qua thiết bị đo chẳng hạn, không 
phải là trị số trung bình ngày (trung bình 
24 giờ) nên không thể được xem là trị số 
đại diện của ngày hôm đó để đánh giá mức 
độ ôNKK ở Hà Nội. Để đánh giá mức độ ô 
nhiễm của một địa phương vào một ngày cụ 
thể thì phải lấy trị số trung bình đo của 24 
giờ liên tục làm đại diện; đánh giá mức độ ô 
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với chất lượng xấu, lại bị bẩn, mất vệ sinh 
và khi có gió thổi hay xe cộ chạy qua thì 
bụi sẽ bị cuốn theo bay lên, khuếch tán ra 
xung quanh đường phố. 

Căn cứ vào các vấn đề tồn tại, bức bách 
về ôNKK cũng như xác định nguyên nhân 
gây ô nhiễm bụi, có thể đề xuất một số giải 
pháp có tính cấp bách nhằm giảm thiểu ô 
nhiễm bụi, cải thiện chất lượng không khí 
TP. Hà Nội và các đô thị ở nước ta:

Tăng cường năng lực quản lý môi trường 
không khí Hà Nội như thành lập phòng 
quản lý môi trường không khí ở Chi cục 
BVmT Hà Nội, bổ sung cán bộ chuyên 
môn được đào tạo đúng chuyên ngành 
môi trường không khí cho Chi cục BVmT 
cũng như các phòng quản lý môi trường 
ở các quận/huyện; tổ chức các lớp bổ túc 
kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn 
về quản lý môi trường không khí cho các 
cán bộ đương chức trong hệ thống quản 
lý môi trường các cấp của Hà Nội và các 
đô thị;

Tập trung kiểm soát, kiểm tra và xử lý 
nghiêm ngặt các nguồn thải ô nhiễm bụi 
phát sinh từ các hoạt động xây dựng mới 
và sửa chữa các công trình nhà cửa, công 
trình giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị (cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp 
gas, hệ thống cấp thông tin...); 

Tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
thải bụi phát sinh từ vận 
chuyển nguyên vật liệu rời, 
đặc biệt là về ban đêm, các xe 
vận chuyển thường vi phạm 
quy định về BVmT;

Ưu tiên đầu tư hoàn 
thiện hệ thống quan trắc môi 
trường không khí, đặc biệt là 
hệ thống quan trắc không 
khí tự động cố định;

Phát triển hệ thống giao 
thông công cộng, đảm bảo 
thuận lợi cho người dân 
đi lại, nhằm giảm thiểu 
số lượng xe máy và ô tô cá 
nhân; 

Tiến hành kiểm tra định 
kỳ theo quy định của quy 
chuẩn môi trường về khí thải 
đối với tất cả các phương tiện 
giao thông cơ giới (các loại 
xe ô tô, đặc biệt là các loại 
xe buýt, xe tải, xe ô tô chạy 
dầu và các loại xe mô tô, xe 
máy), cấm lưu hành đối với 
các xe không đáp ứng yêu 
cầu về BVmT của quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia; 

Áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật xử lý bụi phát sinh từ 
sản xuất công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở bên trong và 
xung quanh TP;

Tuyên truyền, phổ biến và 
hướng dẫn thực hiện các quy 
định BVMT không khí; Huy 
động sự tham gia tích cực 
của cộng đồng, mọi người 
dân, mọi cơ sở sản xuất, mọi 
tổ chức xã hội trong công tác 
BVmT không khí nói riêng 
và BVmT không khí TP nói 
chung.

Thực hiện thu gom, vận 
chuyển và xử lý đúng kỹ thuật 
vệ sinh 100% rác thải của đô 
thị, thường xuyên quét dọn 
đường xá và vỉa hè, bảo đảm 
đường phố luôn luôn sạch 
sẽ; Tiến hành phun nước 
rửa đường vào các ngày trời 
nắng hanh khô;

Phát triển trồng, chăm sóc 
và bảo vệ cây xanh trong TP, 
bảo đảm chỉ tiêu diện tích 
cây xanh trên đầu dân đạt trị 
số quy định theo quy chuẩn 
xây dựng Việt Namn

 V Phát triển trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong TP. Hà Nội, bảo đảm chỉ tiêu quy định theo  
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
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CầN bảo tồN Và sử dụNg bềN VữNg VườN quốC gia ba Vì 
Di sản thiên nhiên độc đáo của Hà Nội
gS. tSKh đặng huy huỳnh
Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XX, 
địa danh Ba Vì đã từng được biết đến 
với các nguồn tài nguyên khí hậu rừng 

và giá trị đa dạng sinh học (ĐDSH) cùng với 
nền văn hóa lịch sử lâu đời. Năm 1991, khu 
rừng cấm Ba Vì được thành lập, sau đó chuyển 
thành Vườn quốc gia (VqG) Ba Vì vào ngày 
18/12/1991 với diện tích 7.300 ha. Khi Hà Nội 
quy hoạch mở rộng nhằm tăng cường bảo vệ 
các hệ sinh thái (HST) tự nhiên và ĐDSH, VqG 
Ba Vì được mở rộng diện tích 10.814 ha với 3 
phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt có diện tích 1.648 ha; phân khu phục hồi 
sinh thái với diện tích 8.825 ha; phân khu hành 
chính dịch vụ 340 ha và vùng đệm với diện tích 
40.697,4 ha, là nơi sinh sống phát triển kinh tế 
của nhân dân tại 16 xã, 5 huyện thuộc 2 tỉnh 
Hòa Bình và Hà Nội. 

Đặc trưng của VqG Ba Vì là dãy núi đơn 
lẻ hiện lên giữa châu thổ sông Hồng rộng lớn 
với các đỉnh núi cao như: Đỉnh Vua cao 1.270 
m, đỉnh Tản Viên cao 1.227 m, đỉnh Ngọc Hoa 
cao 1.131 m, đỉnh Viên Nam cao 1.012 m so với 
mực nước biển; lưng chừng có những dãy núi 
đá vôi hùng vỹ như Đá Chông, Đá Chẹ. VqG 
Ba Vì là bức bình phong, nơi nương tựa vững 
chắc cho hàng chục vạn cư dân người Kinh, 

mường và Dao tồn tại và phát 
triển trong quá trình lịch sử, 
trên vùng đất Thăng Long 
nghìn năm văn hiến. VqG Ba 
Vì xưa và nay được xem như 
lá phổi xanh của cư dân Hà 
Nội, là phòng thí nghiệm sinh 
động nghiên cứu về tự nhiên 
và xã hội học bởi sự đa dạng 
về hệ sinh thái tự nhiên, nhân 
văn.

đặC trưng đDSh 
CủA VQg bA Vì

Ngay từ năm 1886, nhà 
thực vật học người Pháp 
B.Balansa đã đến rừng núi Ba 
Vì nghiên cứu, thu thập được 
5.066 tiêu bản thực vật và đã 
công bố trong cuốn Thực vật 
Chí Đông Dương một danh 
sách gồm 673 loài thực vật 
thuộc 469 chi. Cho đến nay, 
các nhà thực vật học Việt Nam 
đã điều tra, bổ sung vào danh 
sách thực vật thuộc VqG Ba 
Vì là 1.526 loài thuộc 209 họ 

của 6 ngành thực vật bậc cao 
có mạch, trong đó có 503 loài 
cây có giá trị dược liệu, đặc 
biệt có 16 loài thực vật đặc 
hữu mang tên địa danh Ba 
Vì như: Thu hải đường Ba Vì 
(Begonia baviensis), sặt Ba Vì 
(Fargesia baviensis), mua Ba 
Vì (alomorphia baviensis), 
bời lời Ba Vì (Litsea baviensis), 
cau rừng Ba Vì (Pinanga 
baviensis)... Ngoài ra, VqG 
còn là nơi cư trú của 348 loài 
động vật hoang dã (thú, chim, 
bò sát lưỡng cư, 552 loài côn 
trùng, trong đó có 30 loài động 
vật, 49 loài thực vật quý hiếm 
có tên trong Sách Đỏ Việt 
Nam (2007) và Danh lục Đỏ 
thế giới (2015). Đây là nguồn 
vốn tự nhiên quý giá của Việt 
Nam nói chung và Hà Nội nói 
riêng.

VqG Ba Vì có chức năng 
như máy điều hòa khí hậu 
khổng lồ, rừng đầu nguồn của 
các dòng sông, hồ lớn của các 

 V VQG Ba Vì được xem như là lá phổi xanh của cư dân Hà Nội
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cánh đồng nông nghiệp ven đô, hạn 
chế lũ quét sạt lở, xói mòn đất, hấp thụ 
các-bon. Cộng đồng sống xung quanh 
chân núi Ba Vì đã tích lũy nhiều tri 
thức bản địa, truyền thống trong việc 
bảo vệ rừng để hỗ trợ phát triển các 
vùng sinh thái cây trồng, vật nuôi có 
giá trị kinh tế cao như các trang trại gà 
đồi, bò, dê, thỏ, lợn mán, ong lấy mật, 
vườn chè xanh, đặc biệt là các vườn 
cây thuốc dân gian có giá trị cao. 

Bên cạnh đó, VqG Ba Vì hiện 
hữu nhiều khu di tích văn hóa lịch 
sử quốc gia nổi tiếng: Đền Đức thánh 
Tản Viên; Đền thờ Bác Hồ, Khu K9... 
Vì vậy, VqG Ba Vì là một trong những 
điểm đến lý tưởng không chỉ đối với 
cộng đồng 54 dân tộc anh em con 
Hồng, cháu Lạc mà còn là nơi gặp gỡ 
của bạn bè quốc tế khi các đặc điểm 
tự nhiên, HST rừng, đất ngập nước, 
các cảnh quan, ĐDSH, di tích văn hóa 
lịch sử được bảo tồn và phát triển bền 
vững.

CáC Mối đe DọA  
đối Với VgQ bA Vì

Hiện nay, cùng với quá trình mở 
rộng Thủ đô, một số khu du lịch sinh 
thái, resort, khu vui chơi, giải trí... đã 
không tuân thủ luật pháp, không dựa 
trên cơ sở khoa học để quy hoạch, xây 
dựng, gây ra những tác động xấu đối 
với cảnh quan tự nhiên, ĐDSH. 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng 
(2004), Luật ĐDSH (2008)... đã quy 
định rõ những việc được làm và 
nghiêm cấm không được làm trong 
các phân khu chức năng của hệ thống 
các khu rừng đặc dụng Việt Nam 
(VqG, khu dự trữ thiên nhiên, khu 
bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo vệ đất 
ngập nước...). Đối với phân khu bảo 
vệ nghiêm ngặt với mục tiêu bảo vệ 
toàn bộ tài nguyên rừng và đất rừng, 
các cảnh quan, HST và ĐDSH, các 
di tích, nhằm phục vụ nghiên cứu 
khoa học về bảo tồn quản lý bền vững 
ĐDSH, nghiêm cấm mọi hoạt động 
ảnh hưởng đến HST và ĐDSH. Phân 
khu phục hồi sinh thái với mục tiêu 
chính là phục hồi các HST đã bị tác 
động, tổ chức thực hiện nghiên cứu 
xây dựng các mô hình phục hồi cảnh 

Ý kiến của các cơ quan chức năng  
về việc xây dựng trái phép tại vqg Ba vì

 O theo dõi tình hình xử lý của Bộ nn&ptnt
Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2016, Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết, theo Luật 
Bảo vệ và phát triển rừng, việc quản lý và cho thuê rừng thuộc thẩm 
quyền của chủ rừng, trường hợp này chủ rừng là VqG Ba Vì, thuộc 
quản lý của Bộ NN&PTNT. Do đó, ngay sau khi có thông tin về việc 
xây dựng resort trong VqG Ba Vì, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ 
NN&PTNT kiểm tra xử lý. Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ 
tướng và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình xử lý của Bộ NN&PTNT.

 O Đình chỉ công trình trái phép từ ngày 1/3
Ngày 29/2/2016, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã 

chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra 
làm rõ việc xây dựng các công trình trái phép tại VqG Ba Vì, xã Tản 
Lĩnh, huyện Ba Vì (TP. Hà Nội). Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư 
đình chỉ ngay việc thi công xây dựng công trình trái phép tại VqG 
Ba Vì kể từ ngày 1/3/2016.

 O quyết định phê duyệt báo cáo Đtm là căn cứ để cấp có 
thẩm quyền quyết định chủ trương thực hiện và cấp phép 
xây dựng cho dự án

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường mai Thanh 
Dung, tháng 6/2015, Bộ TN&mT đã phê duyệt Báo cáo cáo đánh giá 
tác động môi trường (ĐTm) của Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch 
vụ du lịch sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ 1 - VqG 
Ba Vì. Theo nội dung mô tả hiện trạng môi trường khu vực Dự án 
trong Báo cáo ĐTm, ở cốt 600 m là khu vực biệt thự nghỉ cuối tuần 
của Pháp đã bị phá hủy và xuống cấp, chỉ còn một số phế tích như 
các nhà biệt thự, trạm gác, trại lính, trại gái, sân bay, khách sạn, câu 
lạc bộ sĩ quan… Cũng theo Báo cáo ĐTm, chủ đầu tư sẽ sửa chữa, 
tu bổ các công trình này thành công trình dịch vụ du lịch và thực tế 
hiện nay là Khu nghỉ dưỡng Le mont Bavi resort & Spa. Theo Luật 
BVmT 2014, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTm là căn cứ để cấp có 
thẩm quyền quyết định chủ trương thực hiện và cấp phép xây dựng 
cho Dự án. Do đó, không biết sau khi được phê duyệt Báo cáo ĐTm, 
chủ đầu tư đã đệ trình các cơ quan chức năng có liên quan khác để 
xin cấp phép theo quy định hay chưa?

 O chưa nhận được văn bản nào của cơ quan quản lý và 
chủ đầu tư

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, cốt 600m VqG Ba Vì nằm trong khu 
vực quốc phòng. Toàn bộ đất đai do Bộ NN&PTNT quản lý, nhưng 
việc lập dự án khai thác đều phải xin ý kiến thỏa thuận với Bộ quốc 
phòng về tính chất, quy mô, chức năng hoạt động trong kết hợp giữa 
phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong 
trường hợp được phép khai thác sử dụng, chủ đầu tư không được 
làm biến đổi địa hình, biến dạng thực địa. Hiện Bộ Tư lệnh Thủ đô 
chưa nhận được văn bản nào của cơ quan quản lý, chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai Dự án. mặt khác, do Dự án nằm sâu trong khu 
vực rừng đặc dụng của VqG Ba Vì do Bộ NN&PTNT quản lý nên 
các lực lượng quân đội không nắm được việc triển khai xây dựng.
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quan, thăm quan du lịch không gây tổn 
hại, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi 
rừng và ĐDSH. Phân khu dịch vụ hành 
chính là nơi được phép xây dựng các công 
trình nhà làm việc, sinh hoạt của Ban quản 
lý khu bảo tồn (Hạt kiểm lâm, Trung tâm 
nghiên cứu khoa học, phòng bảo tàng, 
trưng bày vật mẫu…) nhằm phục vụ quản 
lý hài hòa giữa bảo tồn và sử dụng hợp lý 
diện tích đất đã được quy hoạch theo đúng 
chức năng, quy định pháp luật.

 Trong Chiến lược quốc gia về bảo tồn 
ĐDSH, trong đó có quy hoạch hệ thống 
các khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) ở 
Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 có đề cập đến các mục tiêu như 
hạn chế và xóa bỏ hoàn toàn tình trạng 
xâm lấn diện tích các khu BTTN và VqG 
đảm bảo tổng diện tích các khu rừng đặc 
dụng của cả nước là 2,3 triệu ha; Bảo tồn 
và phát triển bền vững các loài động, thực 
vật nguy cấp quý hiếm; Phục hồi các HST 
trên cạn, rừng ngập mặn đã bị suy thoái; 
Chấm dứt việc chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất trong khu rừng đặc dụng trái 
với các quy định hiện hành. Tất cả các 
khu rừng đặc dụng (VqG, khu dữ trữ 
thiên nhiên, khu bảo tồn loài, sinh cảnh, 
khu bảo vệ cảnh quan...) phải được tổ 
chức bảo tồn quản lý, giám sát một cách 
nghiêm ngặt.

Nhưng rất tiếc, vừa qua đã xảy ra việc 
xây dựng các khu resort trên các độ cao 
600 m, 800 m so với mực nước biển ở 
VqG Ba Vì. Việc không tuân thủ các quy 
định hiện hành về quản lý, sử dụng đất 
trong VqG Ba Vì đã được dư luận xã hội 
quan tâm, đồng thời cũng là điều đáng 
suy nghĩ đối với các cơ quan quản lý, cũng 
như chủ sở hữu các khu resort. mặc dù, 
vấn đề tổ chức kinh doanh du lịch nói 
chung và du lịch sinh thái nói riêng ở Việt 
Nam là “ngành kinh tế không khói” có 
tiềm năng, nhưng cần phải tuân thủ các 
quy định đã nêu trong Luật Bảo vệ và phát 
triển rừng, Luật ĐDSH... Du lịch sinh 
thái phải là nền kinh tế xanh không ảnh 
hưởng đến cảnh quan tự nhiên, ĐDSH 
mà ngược lại hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp 
bảo tồn ĐDSH, bảo vệ cảnh quan VqG, 
khu BTTN ở Việt Nam nói chung và Hà 
Nội nói riêngn

Tết vừa qua, “cụ Rùa” và Hồ Gươm được nhắc đến 
trong nhiều câu chuyện và trên các diễn đàn không 
chỉ của người dân Hà Nội. Gắn với truyền thuyết Lê 
Lợi trả gươm báu, cụ Rùa được trân trọng như là 
một di sản quốc gia. Nhưng ít người biết Việt Nam 
còn có quần thể rùa biển quý giá bao gồm 5 loài. 
Hiện nay, quần thể rùa này đang phải đối mặt với 
nguy cơ tuyệt chủng do sự khai thác quá mức của 
con người cùng với sự thay đổi của môi trường, đặc 
biệt trong khoảng bốn thập niên gần đây. 

CáC Mối đe DọA đối 
Với rùA biển

rùa biển có mặt trên Trái 
đất từ 250 triệu năm trước, là 
sinh vật trải qua nhiều sinh 
cảnh và hệ sinh thái khác 
nhau trong quá trình di cư 
phát triển và sinh sản. rùa 
biển được xem là một trong 
những chỉ số đánh giá sự khỏe 
mạnh của môi trường biển. 
Trước đây, rùa biển phân bố 
hầu hết trên các vùng biển của 
Việt Nam với mật độ cao. Tuy 
nhiên, hiện nay cả 5 loài rùa 
biển của Việt Nam đều suy 
giảm đáng kể về số lượng bởi 
các hoạt động của con người, 
từ đánh bắt ngẫu nhiên khi 
rùa biển vô tình lọt vào lưới, 
cho đến các hoạt động đánh 
bắt chủ ý mang tính chất hủy 
diệt; từ việc người dân xả rác 
thải ra biển đến các hoạt động 
phát triển như xây dựng kè 
chống xói mòn, các công trình 
ven biển, khai thác cát ở quy 
mô tận kiệt làm mất các bãi đẻ 

trứng của rùa biển. 

Cần bảo tồn  
CáC Loài rùA biển

Bảo vệ các loài có nguy cơ 
tuyệt chủng như rùa biển đã 
được WWF-Việt Nam thực 
hiện từ những năm 1990, bắt 
đầu từ Vườn quốc gia (VqG) 
Côn Đảo. Việc bảo tồn rùa 
biển và bãi đẻ của rùa tại Côn 
Đảo đã đạt được thành công 
trong việc đảm bảo tỷ lệ nở cao 
cũng như các sinh cảnh sống 
gần bờ của rùa biển. Trong 
năm 2008 - 2009, WWF hợp 
tác với VqG Côn Đảo triển 
khai hệ thống gắn thiết bị vệ 
tinh theo dõi đường di cư của 
rùa biển từ Côn Đảo. VqG 
Côn Đảo đã trở thành phòng 
thí nghiệm sống cho các khu 
vực bờ biển khác có rùa đẻ tại 
Việt Nam. 

Từ năm 2007 - 2009, 
WWF đã phối hợp với 
Chương trình môi trường 
Liên hợp quốc (uNEP) và 
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Cần bảo tồn các loài rùa biển Việt Nam
uBND tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu xây dựng 
Khu bảo tồn biển Côn Đảo. Các khu bảo 
tồn biển là một công cụ hiệu quả để bảo vệ 
rùa biển và môi trường sống của chúng. 
Đến nay, Côn Đảo là nơi duy nhất ở Việt 
Nam, rùa biển vẫn đến để làm tổ và số 
lượng rùa trở lại hàng năm được duy trì.

Các mối đe dọa đối với rùa không chỉ 
ở bãi đẻ mà còn cả ngoài biển khi chúng 
di cư và tìm kiếm thức ăn. Theo nghiên 
cứu của WWF trong năm 2007, có khoảng 
hơn 1.000 con rùa biển bị ảnh hưởng bởi 
các hoạt động khai thác thủy sản hàng 
năm. Để giảm thiểu những tác động đó, 
WWF đã triển khai các hoạt động nâng 
cao nhận thức cho ngư dân về bảo vệ rùa 
biển, tập huấn phương pháp cứu hộ rùa, 
cử quan sát viên đi trên tàu của ngư dân 
để theo dõi, giám sát những tác động tới 
rùa biển và hướng dẫn ngư dân cứu hộ rùa 
biển. Ngoài ra, WWF khuyến khích ngư 
dân sử dụng lưỡi câu vòng thay thế lưỡi 
câu thường để giảm tác động tới rùa biển 
nhưng vẫn duy trì hiệu quả khai thác cá 
ngừ.

Song song với nỗ lực bảo tồn tại chỗ 
và giảm thiểu tác động của hoạt động khai 
thác thủy sản đối với rùa biển, WWF cũng 
làm việc với các tổ chức, cộng đồng và địa 
phương để giải quyết vấn đề buôn bán 
rùa biển, đồng thời tăng cường công tác 
bảo tồn rùa trong cả nước. Kế hoạch hành 
động quốc gia về rùa biển đầu tiên (2005 
- 2010) đã được thực hiện bởi các nỗ lực 
chung của WWF, iuCN, TraFFiC và Bộ 
Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT). Hiện tại, 
Kế hoạch hành động này đang được Tổng 
cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), iuCN, 
WWF và các bên liên quan cập nhật cho 
giai đoạn 2016 - 2025.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Chính 
phủ, các cơ quan liên quan và các tổ chức 
quốc tế tham gia vào bảo tồn loài sinh vật 
quý này cũng chưa đủ mà cần có sự góp 
sức của mọi người dân mới mang lại hiệu 
quả bền vững. Trước hết, mỗi cá nhân hãy 
từ chối việc ăn và sử dụng các sản phẩm 
từ rùa biển nói riêng, động vật hoang dã 
nói chungn

 phương ngân

 O 5 trOng sỐ 7 LOài rÙa BiỂn trÊn thế giỚi 
ĐƯỢc phân BỐ tại việtnam

Tất cả các loài rùa biển tại Việt Nam đều được đưa vào Sách 
đỏ của iuCN và Sách Đỏ Việt Nam (danh sách các loài động 
thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng) ở các cấp độ nguy 
cấp khác nhau.

Rùa da (Dermochelys coriacea): Theo ước tính, ở Việt Nam, 
từ năm 1960 - 1970, có khoảng 500 rùa mẹ lên các bãi biển làm 
tổ hàng năm. Đến năm 2002, chỉ còn 10 rùa mẹ lên làm tổ. Từ 
năm 2008 - 2013, chỉ ghi nhận 1 cá thể rùa da lên đẻ trên bãi 
Cát Dài tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và Hải Lăng (quảng 
Trị). Tại các địa phương khác, từng có rùa da lên đẻ như quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên... nhưng hiện nay, hoàn toàn không 
còn dấu vết của rùa da lên bờ làm tổ đẻ trứng.

Rùa xanh/Vích (Chelonia mydas): Phân bố rất rộng, ở hầu 
hết các vùng biển của Việt Nam, theo ước đoán trước thập niên 
1970 có khoảng 700 rùa mẹ làm tổ hàng năm, đến nay giảm 
xuống còn 300 con lên đẻ tại 7 khu vực: Côn Đảo (Bà rịa - 
Vũng Tàu), Núi Chúa (Ninh Thuận), Bái Tử Long và Cô Tô - 
Thanh Lân (quảng Ninh), Hòn Cau (Bình Thuận), Hòn Khô 
- Hải Giang (Bình Định), Hải Lăng (quảng Trị) và Hòn Cao 
Cát (Kiên Giang).

Đồi mồi (Eretmochelys imbricata): Dọc bờ biển và trên biển 
của khu vực, hàng năm số đồi mồi bị bắt khoảng vài trăm con, 
thậm chí có thể lên đến hàng nghìn con. Nếu không nghiêm 
cấm việc đánh bắt có chủ ý và buôn bán đồi mồi bất hợp pháp 
thì chỉ trong vòng một vài thập kỷ nữa đồi mồi sẽ biến mất 
trong khu vực. Trong thời gian từ năm 2008 - 2013, không còn 
ghi nhận được bất kỳ cá thể nào lên làm tổ tại các bãi biển của 
Việt Nam. Các khu vực như Côn Đảo, Cát Bà hoàn toàn không 
còn loài này lên đẻ trứng từ những năm 2000. 

Quản đồng (Caretta caretta): Không có thông tin chính thức 
về số lượng quần thể quản đồng làm tổ ở Việt Nam, qua khảo 
sát cho thấy, quản đồng dường như không sinh sản tại Việt Nam 
từ những năm 1970 (Nguyễn Trường Giang, 2008). Tuy nhiên, 
quản đồng vẫn bị bắt gặp trong quá trình ngư dân khai thác 
trên biển. Đây là những cá thể sinh sản từ các nước khác trong 
khu vực.

Đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea): Vào đầu thế kỷ 20, loài 
này có số lượng nhiều nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là 
loài bị khai thác nhiều để làm thức ăn. Đến năm 2002, số lượng 
đồi mồi dứa suy giảm xuống dưới 40 cá thể trong một mùa sinh 
sản và khu vực có đồi mồi dứa lên đẻ chỉ còn tại đảo quan Lạn 
(quảng Ninh) và bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Hiện tại, khu vực 
bán đảo Sơn Trà đã hoàn toàn không còn dấu vết của đồi mồi 
dứa, đặc biệt là sau khi xây dựng con đường chạy xung quanh 
đảo và các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên các bãi cát chính 
của bán đảo như bãi Nam, bãi Tre... Đồi mồi dứa chỉ còn được 
phát hiện tại một số bãi biển không có người sinh sống như hòn 
Nứt Đất (quảng Ninh) và bãi biển thuộc tỉnh quảng Trị, với số 
lượng rất nhỏ.
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RỪNG LẶNG

trần Lê trà 
WWF - Việt Nam

Những năm gần đây, các nhà 
bảo tồn quốc tế đã nhắc đến 
khái niệm “rừng lặng”, nghĩa 
là những khu rừng bị săn 
bắn, tận diệt đến mức tĩnh 
lặng, không còn tiếng thú và 
ít tiếng chim. Hiện tượng này 
dường như đã xảy ra ở nhiều 
cánh rừng khiến thú rừng trở 
nên khan hiếm. Rừng lặng 
chính là tương lai không xa 
của các cánh rừng Việt Nam 
nói riêng và thế giới nói 
chung nếu không có những 
hành động quyết liệt từ phía 
các cơ quan quản lý, chính 
quyền địa phương và người 
tiêu dùng.

Những năm qua, các nhà nghiên cứu 
và cơ quan truyền thông đã thông tin 
nhiều về việc tiêu thụ thịt thú rừng 

ở Việt Nam với xu hướng ngày càng gia tăng. 
mặc dù, các cơ quan quản lý đã ban hành các 
quy định về cấm buôn bán, tiêu thụ động vật 
hoang dã (ĐVHD) nhưng thực khách vẫn có 
thể tìm thấy những quán đặc sản thịt thú rừng 
ở bất cứ địa phương nào trên cả nước.

Cộng đồng quốc tế vẫn xem Việt Nam là 
một “điểm nóng” về buôn bán ĐVHD, một 
“trung tâm trung chuyển” ĐVHD phục vụ nhu 
cầu trong nước cũng như xuất lậu sang Trung 
quốc, Hàn quốc, Nhật Bản và các thị trường 
khác. Theo nghiên cứu của ba tác giả milica 
Sandalj, anna Treydte và Stefan Ziegler thực 
hiện vào năm 2015 với sự hỗ trợ của WWF-
Việt Nam, ước tính mỗi năm có khoảng 3.500 
- 4.000 tấn thịt thú rừng đi qua thị trường Việt 
Nam, khoảng một nửa số lượng này được tiêu 
thụ trong nước với 80% dưới dạng “đặc sản thịt 
rừng”.

Nghiên cứu cho thấy, 85% trong tổng số 329 
người được hỏi ở Huế từng ăn thịt thú rừng ít 
nhất một lần trong đời; 68% người có sử dụng thịt 
thú rừng trong vòng 12 tháng kể từ ngày được hỏi. 
Trong số những người không ăn thịt thú rừng thì 
có đến 55% là do “không có cơ hội”, 15% do “quá 
đắt” và 14% do “không thích”. Chỉ có 7% không ăn 
thịt thú rừng vì “không rõ nguồn gốc”. Nghiên cứu 

cũng chỉ ra rằng, nhóm những 
người có thu nhập và trình độ 
học vấn cao lại có xu hướng ăn 
thịt thú rừng nhiều hơn, thường 
xuyên hơn, một phần do có đủ 
khả năng tài chính, hoặc chứng 
tỏ đẳng cấp, phần khác do niềm 
tin vào tác dụng bồi bổ và công 
hiệu tăng cường sức khỏe của 
thịt thú rừng.

ViệC tiêu thụ thịt 
thú rừng ảnh hưởng 
gì đến MÔi trường?

Phần lớn, thịt thú rừng 
tiêu thụ tại Việt Nam có nguồn 
gốc từ các loài động vật bản địa 
bị săn, bắn, bẫy từ rừng, trong 
đó có cả rừng thuộc khu bảo 
tồn, vườn quốc gia, nơi hành 
vi săn, bắt ĐVHD bị cấm và 
kiểm soát nghiêm ngặt hơn 
các nơi khác. một phần khác 
được nhập lậu từ các nước lân 
cận. 

Để đáp ứng nhu cầu thịt 
thú rừng trên thị trường, các 
thợ săn phải săn bắn đến cạn 
kiệt các loài thú trong khu 
rừng. Hiện tượng săn bắn đến 

mức tận diệt đã xảy ra ở nhiều 
nơi. Có những “tụ điểm” thu 
mua thú rừng và khu nhà 
hàng đặc sản thịt rừng được 
bày bán công khai. Điều này 
dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng 
của một số loài, trong đó có 
những loài nguy cấp như 
bò tót, voọc… Ngoài ra, sự 
suy giảm nghiêm trọng về số 
lượng cá thể của một số loài 
có thể dẫn đến nguy cơ mất 
cân bằng tự nhiên. một số loài 
có hại có thể phát triển mạnh 
do không có thiên địch. một 
số loài khác, đặc biệt là thú ăn 
thịt đang đứng trước nguy cơ 
chết đói do không kiếm được 
thức ăn.

Không chỉ có các nước 
kém phát triển và đang phát 
triển như các nước châu Phi, 
Nam Á, Việt Nam… mới ăn 
thịt thú rừng. Hàng năm, rất 
nhiều quốc gia có nền kinh tế, 
giáo dục, y tế phát triển như 
mỹ, Canada, châu âu, Nhật 
Bản… cũng tiêu thụ một số 
lượng lớn thịt rừng. Tuy nhiên, 
có sự khác biệt lớn trong cách 

 V Các bạn trẻ vẽ tranh với các thông điệp bảo vệ ĐVHD 
và nói không với sừng tê giác
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săn bắn và tiêu thụ thịt rừng ở châu âu 
so với Việt Nam, bao gồm cả mục đích 
săn bắn, các loài được phép săn bắn và 
quan trọng hơn là quy trình kiểm dịch 
nghiêm ngặt, hạn chế tối đa khả năng lây 
bệnh cho người và lan ra cộng đồng. 

Thịt rừng ở Việt Nam thường được 
dân buôn thu gom từ nhiều nguồn. 
Người ta sử dụng các chất hóa học để 
chống thối rữa, đông lạnh, sau đó chuyển 
đến các nơi tiêu thụ. Nó không còn là đặc 
sản nữa mà là một loại thực phẩm chưa 
qua kiểm dịch. Người ăn sẽ không tránh 
khỏi các loại chất độc hóa học đã ngấm 
vào từng miếng thịt rừng được ướp đủ 
thứ gia vị để giấu đi mùi thật. Nguy hiểm 
hơn, có những bằng chứng cho thấy, 
mối liên quan giữa việc ăn thịt thú rừng 
với nguy cơ nhiễm các loại bệnh có khả 
năng lây lan cao, dẫn đến đại dịch khu 
vực hoặc thậm chí toàn cầu như Ebola, 
SarS, H5N1. Vì thế, việc sử dụng thịt 
rừng một cách bừa bãi không chỉ ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người trực tiếp 
tiêu thụ mà còn có nguy cơ ảnh hưởng 
đến sức khỏe cộng đồng.

tăng Cường thựC thi pháp 
Luật KiểM Soát tình trạng 
Săn bắn đVhD

Tăng cường thực thi pháp luật để 
hạn chế, kiểm soát tình trạng săn bắn, 
vận chuyển, mua bán, tiêu thụ thịt và 
các sản phẩm từ ĐVHD, đặc biệt là các 
loài nguy cấp, quý hiếm là yêu cầu cấp 
thiết. Ngoài ra, tỷ lệ người dân đã ăn thịt 
thú rừng khá cao trong các nhóm được 
khảo sát cũng cho thấy, các cơ quan chức 
năng, cơ quan truyền thông, các nhà giáo 
dục và hoạt động môi trường cần đẩy 
mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho 
cộng đồng về BVmT, đồng thời cảnh báo 
các nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng 
sản phẩm ĐVHD không rõ chất lượng, 
nguồn gốc.

“Đừng góp phần biến rừng Việt Nam 
thành rừng lặng”. Hãy để rừng Việt Nam 
là nơi phục hồi sự sống. Nếu bạn là người 
có thói quen sử dụng ĐVHD và nếu bạn 
chưa nghĩ đến những lợi ích thiên nhiên, 
thì ít nhất bạn hãy nghĩ đến sức khỏe của 
chính bạn và những người xung quanh. 
Đó chính là thông điệp mà bài viết muốn 
chia sẻ tới cộng đồngn

Kinh nghiệm quản lý  
cảnh quan tổng hợp cho  
các nhà hoạch định chính sách
Vũ CÔng Lân
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

quản lý cảnh quan 
tổng hợp (iLm) là 
cách tiếp cận thông 

dụng, đề cập tới sự phát triển, 
biến đổi khí hậu (BĐKH), an 
ninh lương thực. Trước đây, 
thuật ngữ “cảnh quan” ít được 
sử dụng trong nông nghiệp và 
phát triển nông thôn. Hiện 
nay, thuật ngữ này được sử 
dụng nhiều hơn trước tình 
trạng cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên và BĐKH. Tại 
Hội nghị thường niên các bên 
tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về BĐKH 
(CoP19) năm 2013, các cộng 
đồng nông nghiệp và lâm 
nghiệp đã thống nhất tổ chức 
Diễn đàn Cảnh quan toàn cầu 
trong 2 ngày. Do sự thúc đẩy 
đối với quản lý và hoạch định 
trong cảnh quan, việc diễn 
đạt các khái niệm và thuật 
ngữ cảnh quan là cần thiết để 
nâng cao khả năng trao đổi 
thông tin và hiểu biết. 

Từ khi nông nghiệp ra đời 
đã có nhiều cộng đồng nông 
thôn quản lý đất đai ở cấp 

cảnh quan. Việc quản lý đất 
đai, đồng cỏ, rừng sản xuất, 
nước và các tài nguyên khác 
đều gắn bó chặt chẽ với nhau. 
Tuy nhiên, do nông nghiệp 
hiện đại phát triển, người 
nông dân và các nhà hoạch 
định chính sách đã tối đa hóa 
năng suất mà không xem xét 
các tác động tới việc sử dụng 
đất. Trong khi các tiếp cận 
cảnh quan đã được áp dụng 
trong quản lý lâm nghiệp, 
lưu vực và đa dạng sinh học 
(ĐDSH). 

Trong thập niên vừa qua, 
nhiều thuật ngữ đã được phát 
triển để tổng hợp các kết quả 
về nông nghiệp, môi trường và 
sinh kế nông thôn. Các đổi mới 
trên thực tế bắt đầu được thực 
hiện ở cấp cảnh quan, trong khi 
các tiếp cận cảnh quan với định 
hướng bảo tồn đã được lồng 
ghép. Những người khởi xướng 
đổi mới công nghệ trong nông 
- lâm nghiệp, sinh thái nông 
nghiệp, canh tác bền vững và 
nông nghiệp hữu cơ cũng đạt 
hiệu quả ở cấp cảnh quan. Các 

 V Canh tác bền vững và nông nghiệp hữu cơ là một trong 
những mục tiêu của ILM
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chiến lược kết nối với mục tiêu 
BĐKH, nông nghiệp và phát triển 
đã khuyến khích các khái niệm 
như nông nghiệp khí hậu thông 
minh và kinh tế nông nghiệp 
xanh.

iLm cần có sự hợp tác lâu 
dài của người quản lý và các 
bên liên quan gồm: Sản xuất 
nông nghiệp, cung cấp các dịch 
vụ hệ sinh thái (điều tiết dòng 
chảy và chất lượng, thụ phấn, 
giảm nhẹ và thích ứng BĐKH, 
các giá trị văn hóa); Bảo tồn 
ĐDSH, cảnh quan, giá trị tái 
tạo và tính đồng nhất; Sinh kế, 
sức khỏe và phúc lợi của địa 
phương. Các bên liên quan tìm 
cách giải quyết các vấn đề, hoặc 
tìm kiếm các cơ hội mới và tăng 
cường hợp tác giữa các mục 
tiêu cảnh quan khác nhau. Đến 
nay, đã xác định được 5 yếu tố 
để đạt được các mục tiêu trong 
iLm.

Quản lý đồng thuận hoặc chia 
sẻ theo các mục tiêu: Các mục tiêu 
cảnh quan phải được trao đổi và 
xây dựng theo kinh nghiệm, kiến 
thức và mong muốn của những 
người có quyền lợi trong cảnh 
quan gồm: Nông dân, doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội dân sự và 
cơ quan chính phủ. Xác định các 

mục tiêu ngắn hạn xây dựng trên 
sự tin tưởng, ủy thác cần có để 
khắc phục các vấn đề dài hạn và 
phức tạp hơn. 

Hoạt động thực tế đưa ra các 
lợi ích: Các canh tác trên ruộng, 
trang trại và lâm nghiệp đóng góp 
cho phúc lợi con người, lương 
thực và sản xuất cây có sợi, giảm 
thiểu BĐKH, bảo tồn ĐDSH và 
các dịch vụ hệ sinh thái. Sinh thái 
thân thiện, hệ thống sản xuất và 
canh tác là các cách tiếp cận của 
iLm. Các hoạt động bền vững ở 
quy mô nông trại bao gồm chế độ 
canh tác, áp dụng đầu vào, luân 
chuyển cây trồng, nông - lâm kết 
hợp, phương pháp thu hoạch giúp 
BVmT, duy trì chất lượng đất, sử 
dụng nước và năng lượng hiệu 
quả, giảm thiểu ô nhiễm từ chất 
nuôi dưỡng, kiểm soát sâu hại, 
chất thải.

Bố trí theo không gian: Các 
tương tác sinh thái, xã hội và 
kinh tế trong cảnh quan được 
quản lý nhằm xác định nguồn 
lực tích cực. Thành phần và 
bố trí theo không gian của đặc 
tính cảnh quan như vị trí của 
các thảm thực vật tự nhiên, ảnh 
hưởng của hàng hóa và dịch vụ, 
giảm thiểu tác động hạ lưu đối 
với các kênh, rạch. 

Đưa ra quyết định cộng đồng 
tập thể và hành động: Gắn kết các 
bên liên quan và những người có 
vai trò trong quá trình quản lý, lập 
kế hoạch là nguyên tắc chủ yếu 
của iLm. Các bên liên quan ở các 
lĩnh vực và cấp độ khác nhau phải 
cùng điều phối hoạt động, đưa ra 
mục tiêu, công nhận lợi ích hợp 
pháp của địa phương, vùng, quốc 
gia và doanh nghiệp. Các phương 
pháp cải tiến về truyền thông, lập 
kế hoạch, quản lý xung đột là cần 
thiết. 

Các chính sách và thị trường 
khuyến khích nguồn lực: Thị trường 
và các chính sách công được hoàn 
thiện về mục tiêu cảnh quan và yêu 
cầu thể chế. quản trị phân cấp là 
cần thiết để các bên liên quan kiểm 
soát được quyết định lập kế hoạch. 
Hợp tác giữa các cơ quan, hệ thống 
thị trường và những khuyến khích 
hỗ trợ sản xuất bền vững là cần 
thiết của cảnh quan.

Nhìn chung, iLm có đóng 
góp quan trọng đối với tính 
bền vững của nền kinh tế và xã 
hội. Do đó, các nhà quản lý và 
hoạch định chính sách cần tiếp 
cận iLm nhằm nâng cao sinh 
kế, phúc lợi cho con người, cải 
thiện sản xuất nông nghiệp, bảo 
tồn ĐDSH và hệ sinh tháin

 V Gắn kết công tác bảo tồn ĐDSH, bảo vệ cảnh quan và chia sẻ lợi ích mang lại phúc lợi cho địa phương 
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Xử lý chất thải từ chế biến tinh bột sắn  
bằng phương pháp sinh học
trần thu trAng
Học viện Nông nghiệp

Hiện nay, cả nước có trên 60 nhà máy, 
cơ sở chế biến tinh bột sắn quy mô lớn 
và trên 4.000 cơ sở chế biến quy mô 

vừa và nhỏ. Hiện tại, tổng công suất của các nhà 
máy chế biến tinh bột sắn quy mô công nghiệp 
đã và đang xây dựng chỉ đáp ứng từ 40 - 45% 
sản lượng sắn cả nước, số sản phẩm sắn tươi 
còn lại được sử dụng cho chăn nuôi và chế biến 
thủ công tại các nông hộ. rác thải và nước thải 
là các loại chất thải chính phát sinh từ quá trình 
chế biến tinh bột sắn. 

Chất thải rắn (CTr) từ chế biến tinh bột 
sắn có lẫn chất độc từ vỏ sắn, gây mùi hôi, 
làm không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của 
người dân. Theo tính toán, 1 tấn sắn tươi có thể 
chế biến tối đa là 0,275 tấn tinh bột, tổng lượng 
CTr phát sinh là 1,75 tấn, trong đó gây phát 
thải 0,17 tấn đất, bùn, cát; 0,18 tấn vỏ, rễ; 1,40 
tấn bã sắn. 

Cùng với CTr, hoạt động chế biến tinh bột 
sắn còn làm phát sinh nhiều nước thải. Trung 
bình một cơ sở phải sử dụng 40 m3 nước để 
chế biến 1 tấn sắn tươi, cho các công đoạn; rửa 
thiết bị, máy móc, làm sạch củ, ngâm và lọc bột. 
Nước thải từ các công đoạn tinh chế tinh bột 
sắn có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao từ 1.150 
- 2.000 mg/l; hàm lượng BoD5 từ 500 - 1000 
mg/l; CoD tương đương 1.500 - 2.000 mg/l 
vượt quy chuẩn cho phép từ 15 - 25 lần.

Để khắc phục vấn đề này, Viện môi trường 
Nông nghiệp đã xây dựng Hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật xử lý môi trường làng nghề, doanh 
nghiệp chế biến tinh bột sắn nhằm giúp các cơ 
sở chế biến tinh bột sắn tiến hành xử lý nước 
thải, chất thải, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát 
triển bền vững nông nghiệp nông thôn.

phương pháp Xử Lý nướC thải
 Phương pháp xử lý nước thải tinh bột sắn 

bằng phương pháp sinh học là sử dụng các vi 
sinh vật để phân giải các chất ô nhiễm hữu cơ 
có trong nước thải. Nhờ hoạt động của các vi 
sinh vật, các chất ô nhiễm được chuyển hóa, 
nước thải được làm sạch, đảm bảo vệ sinh môi 

trường. ưu điểm của phương 
pháp là đơn giản, rẻ tiền dựa 
trên các nguồn vi sinh vật sẵn 
có được tuyển chọn và lưu giữ 
trong nước. Hiệu quả xử lý các 
chất gây ô nhiễm như BoD, 
CoD cao, an toàn với môi 
trường và sức khỏe cộng đồng. 
Ngoài ra, có thể thu được khí 
biogas để sản xuất năng lượng 
tái tạo. 

Để xử lý nước thải tinh bột 
sắn, cần tiến hành xử lý kỵ khí 
để phân giải các chất hữu cơ có 
trong nước thải. Nước thải chế 
biến tinh bột sắn được chuyển 
về bể biogas qua hệ thống ống 
khép kín. Bể biogas có tác dụng 
phân hủy các chất trong nước 
thải nhờ các vi sinh vật trong 
điều kiện không có ôxy. Thời 
gian nước thải lưu trong bể 
từ 50 - 60 ngày. Nước thải sau 
khi xử lý trong bể bigogas sẽ 
được chuyển sang hệ thống xử 
lý hiếu khí, có lắp đặt hệ thống 
sục khí, nhằm cung cấp ôxy để 
sinh vật ôxy hóa các chất hữu 
cơ còn lại sau quá trình xử lý 
hiếu khí. Sau đó, tiến hành bổ 
sung chế phẩm vi sinh vật, có 
thể sử dụng chế phẩm vi sinh 
vật BioaDB do Viện môi 

trường Nông nghiệp đã đăng 
ký lưu hành với Bộ TN&mT. 
Trộn đều chế phẩm với nước 
và rỉ đường, với tỷ lệ 500 g chế 
phẩm, rỉ đường 5 kg, nước 
sạch 40 - 50 lít xử lý cho 100 m3 
nước thải. Sử dụng máy bơm 
trộn đều dịch vi sinh vật và 
nước thải trong bể biogas, xử 
lý hiếu khí bằng cách dùng hệ 
thống khuấy và sục khí để cấp 
ôxy vào nước. Nước thải sau 
khi xử lý hiếu khí được bơm 
sang bể lắng nhằm loại bỏ các 
chất lơ lửng, sinh khối do vi 
sinh vật tạo ra và thu hồi bùn. 
Có thể sử dụng vôi bột trong 
quá trình kết lắng. Sau khi lắng 
bùn, nước thải được dẫn đến 
hồ sinh học để xử lý nitơ, phốt 
pho, BoD5, CoD, SS. Sau khi 
kiểm tra các thông số đều đạt 
qCVN 40:2011/BTNmT cột 
B thì có thể thải ra môi trường.

Tái sử dụng nước thải sau 
chế biến tinh bột sắn: Các cơ 
sở nên áp dụng cơ chế tái tuần 
hoàn nước để giảm chi phí 
sản xuất và nâng cao hiệu quả 
kinh tế. Nước thải thu được 
trong quá trình rửa sắn chủ 
yếu là đất, cát. Lượng nước 
này có độ ô nhiễm không cao 

 V Xử lý chất thải sau chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh 
học vừa mang lại hiệu quả kinh tế, giúp giảm ô nhiễm môi trường
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nên sẽ được xử lý bằng biện pháp 
cơ học như để lắng, lọc, tách đất, 
cát và vỏ sắn. Nước sau xử lý được 
tái sử dụng để rửa sắn nguyên 
liệu cho các đợt tiếp theo. Phần 
tạp chất loại bỏ có thể thu gom 
vào về nơi tập trung. Đặc biệt, để 
làm công đoạn này, các cơ sở chế 
biến tinh bột sắn cần ưu tiên bố 
trí tách hệ thống luồng nước, bể 
tích trữ nước sau khi rửa củ sắn.

phương pháp  
Xử Lý ráC thải 

Có thể sử dụng chế phẩm 
vi sinh vật để xử lý phế thải sau 
chế biến tinh bột sắn dạng rắn 
(vỏ, đầu mẩu, bã sắn..) làm phân 
hữu cơ với quy trình: Nghiền, 
làm vụn các nguyên liệu phế 
thải, sau đó trộn với chế phẩm 
miC-CaSa 02 (đây là loại chế 
phẩm vi sinh sản xuất từ 3 chủng 
vi sinh vật chuyển hóa hợp chất 
hydracacbon, phân giải phốt phát 
khó tan và phân giải hợp chất 
chứa nito liên kết), với tỷ lệ: 0,2 
kg chế phẩm, 5 kg mật rỉ đường, 
5kg lân, 2kg đạm, 2kg kali và 100 
lít nước/1.000 kg chất thải. Sau 
đó, tiến hành ủ nhiên liệu, nhiệt 
độ đống ủ phải cao hơn nhiệt độ 
môi trường ít nhất là 20oC. Sau 
35 - 40 ngày tiến hành kiểm tra 
nhiệt độ chín của đống ủ, khi 
nhiệt độ bằng với nhiệt độ của 
môi trường, tiến hành sàng và 
nghiền nhỏ nhiên liệu để làm 
phân bón hữu cơ.

Như vậy, việc ứng dụng 
quy trình xử lý chất thải sau chế 
biến tinh bột sắn bằng phương 
pháp sinh học giúp giải quyết cơ 
bản các yếu tố gây ô nhiễm môi 
trường nước, phù hợp với cơ sở 
chế biến tinh bột sắn vừa và nhỏ 
của địa phương, góp phần quan 
trọng trong việc phát triển kinh 
tế - xã hội và đóng góp tích cực 
cho công tác BVmT tại khu đô thị 
và các vùng nông thôn, phương 
pháp này cần được nhân rộng 
trên địa bàn cả nướcn

Triển khai đồng bộ các giải pháp 
bảo vệ môi trường nông thôn 
trước áp lực gia tăng ô nhiễm
nguyễn thị phượng
Bộ TN&MT

Theo Báo cáo môi trường 
quốc gia năm 2014 của Bộ 
TN&mT, Việt Nam hiện có 

khoảng 67% dân số sinh sống ở khu 
vực nông thôn, bình quân mỗi năm 
phát sinh trên 13 triệu tấn rác thải 
sinh hoạt, 1.300 triệu m3 nước thải 
và khoảng 7.500 tấn vỏ bao thuốc 
bảo vệ thực vật. Kinh tế nông thôn 
đã và đang phát triển mạnh theo 
hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, 
ngành nghề, đã tạo áp lực đối với 
môi trường nên đòi hỏi phải có 
những giải pháp đồng bộ nhằm 
ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.

những áp LựC đối Với 
MÔi trường nÔng thÔn

môi trường nông thôn (mTNT) 
đang chịu những áp lực các hoạt 
động dân sinh và sản xuất. Các hoạt 
động sản xuất ở nông thôn phần 
lớn là quy mô hộ gia đình, gần khu 
dân cư, hình thức sản xuất nhỏ lẻ, 
công nghệ lạc hậu, chưa đầu tư cho 
hoạt động BVmT. Đồng thời, việc 
vận hành công trình xử lý nước thải 
chưa hiệu quả cũng tạo ra những áp 
lực không nhỏ đối với mTNT.

Bên cạnh đó, nguồn chất thải 
rắn phát sinh từ sản xuất nông 
nghiệp cũng rất lớn và đáng báo 
động đối với môi trường. Theo số 
liệu của Bộ NN&PTNT, mỗi năm 
có khoảng 84,5 triệu tấn chất thải 
tàn dư do 7 loại cây trồng chính 
gồm lúa, ngô, khoai lang, lạc, đậu 
tương, sắn, mía. Hàng năm, Việt 
Nam nhập khẩu khoảng 130.000 
tấn lượng thuốc bảo vệ thực vật. 
Bên cạnh đó, dư lượng phân hóa 
học mà cây trồng không hấp thụ 
hết chiếm trung bình từ 40-50% 
làm ô nhiễm nguồn nước, gây phú 
dưỡng hóa tác hại đến thủy sinh, 
nguồn lợi thủy sản và làm thoái hóa 
đất nghiêm trọng.

một áp lực nữa cũng đang tác 
động xấu đến mTNT là hoạt động 
của các làng nghề tiểu thủ công 
nghiệp. Các làng nghề cơ bản vẫn 
mang tính tự phát, nhỏ lẻ, công 
nghệ lạc hậu. Ý thức của người 
dân làng nghề trong BVmT và 
sức khỏe còn rất hạn chế. Trung 
bình mỗi ngày, hoạt động sản xuất 
trong các làng nghề thải ra từ 300 
- 500 tấn bã, hơn 15.000m3 nước 

 V Mô hình Tổ tự quản BVMT nông thôn Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 
góp phần tạo cảnh quan cho môi trường nông thôn
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thải, hàng trăm tấn chất thải rắn chứa các 
chất tẩy rửa hóa học, tác động trực tiếp đến 
môi trường nước, không khí, đất trong khu 
vực với mức độ khác nhau, làm ảnh hưởng 
đến sức khỏe con người.

Do nguồn nước mặt bị ô nhiễm và 
nhiễm mặn nên người dân chuyển sang 
khai thác nước dưới đất để phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản. Việc khai thác nước 
dưới đất với số lượng lớn gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến môi trường, như hạ thấp mực 
nước ngầm, gây sụt lún mặt đất và suy giảm 
chất lượng nước ngầm, làm gia tăng khả 
năng thẩm thấu, xâm nhập nước mặn từ 
ngoài vào. Nhiều giếng nước không còn sử 
dụng hoặc khai thác không hiệu quả nhưng 
không có biện pháp xử lý đúng quy định, 
làm gia tăng thêm nguy cơ đưa nguồn ô 
nhiễm vào nước ngầm.

Đặc biệt, khu vực nông thôn là nơi dễ bị 
tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu (BĐKH), nước biển dâng và thiên tai. 
Nhiệt độ không khí có xu thế ngày càng gia 
tăng do sự nóng lên toàn cầu. Hệ quả nặng 
nề của BĐKH là hiện tượng nước biển dâng, 
làm gia tăng xâm nhập mặn vào sâu trong nội 
địa, ảnh hưởng đến chất lượng nước ngọt và 
suy thoái môi trường đất. Ở đồng bằng sông 
Cửu Long, nhiễm mặn trên sông Hậu đã xâm 
nhập sâu 8-10km; trên sông Cổ Chiên nhiễm 
mặn 1g/l cũng nhiễm mặn sâu vào rạch Vũng 
Liêm. Dưới tác động của BĐKH, tình hình 
thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và có 
dấu hiệu gia tăng, gây nhiều thiệt hại về người 
và tài sản và tác động tiêu cực đến môi trường. 

giải pháp Xử Lý Ô nhiễM MÔi 
trường nÔng thÔn

Trong giai đoạn tới, để BVmT nông 
thôn, cần tăng cường năng lực của hệ thống 
khuyến nông, khuyến ngư, kiểm soát việc 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thú y, quản 
lý chất lượng nông lâm thủy sản. Đẩy mạnh 
thực hiện các dịch vụ để hướng dẫn, quản 
lý, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ sản 
phẩm trong sản xuất. Bên cạnh đó, hoàn 
thiện chính sách, pháp luật về BVmT nông 
thôn, rà soát, điều chỉnh bộ tiêu chí về môi 
trường để phù hợp với tình hình thực tế 
và có tính khả thi. Đồng thời kiện toàn tổ 
chức bộ máy quản lý mTNT theo hướng tập 
trung toàn diện. 

Huy động sự tham gia 
của cộng đồng trong công 
tác BVmT nông thôn. Luật 
BVmT năm 2014 đã cụ thể 
hóa các chủ trương, chính 
sách nhằm huy động cộng 
đồng tham gia. Cụ thể như 
thành lập tổ chức tự quản, 
xây dựng và tổ chức thực 
hiện hương ước. Đặc biệt, 
Luật đã dành 1 chương quy 
định trách nhiệm của mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, tổ 
chức chính trị-xã hội, tổ 
chức xã hội-nghề nghiệp 
và cộng đồng dân cư trong 
BVmT.

Nhân rộng các mô hình 
BVmT hiệu quả. Theo Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam, 
tính đến năm 2014 cả nước 
có 274 hợp tác xã triển khai 
công tác môi trường. Đa số 
các hợp tác xã này hoạt động 
ở địa bàn nông thôn và chủ 
yếu hoạt động trong lĩnh vực 
thu gom, xử lý rác thải, cung 
cấp nước sạch. một số tỉnh 
có chính sách, hỗ trợ cho các 
hợp tác xã môi trường triển 
khai việc huy động sự tham 
gia của cộng đồng BVmT. 
Đặc biệt, hoạt động thu gom 
rác thải, tạo cảnh quan xanh 
cho nông thôn và đạt hiệu 
quả cao như các tỉnh Hà 
Tĩnh và Vĩnh Phúc. Đây là 
những mô hình tốt cần tiếp 
tục nhân rộng để phát huy 
thế mạnh quản lý dựa vào 
cộng đồng dân cư ở cấp địa 
phương.

Tăng cường nguồn 
lực tài chính, đầu tư cho 
BVmT nông thôn. Hiện nay, 
nguồn kinh phí sự nghiệp 
môi trường cho các lĩnh 
vực trồng trọt-bảo vệ thực 
vật; chăn nuôi-thú y; lâm 
nghiệp; diêm nghiệp; thủy 
lợi; thủy sản và phát triển 
nông thôn còn hạn chế và 
giảm dần trong những năm 

gần đây. Vì vậy, cần huy 
động nguồn tài chính, đầu 
tư cho hoạt động BVmT 
nông thôn... mặt khác, lựa 
chọn các công nghệ phù hợp 
với điều kiện kinh tế, trình 
độ quản lý và tập quán của 
từng vùng. ưu tiên các giải 
pháp giảm thiểu chất thải tại 
nguồn phát sinh, tăng cường 
tận thu, tái chế, tái sử dụng 
chất thải trong nông nghiệp, 
khuyến khích sản xuất sạch, 
sản xuất sạch hơn.

Ngoài việc triển khai 
đồng bộ các giải pháp 
quản lý chất thải rắn, xử lý 
ô nhiễm môi trường làng 
nghề, cần có những giải 
pháp theo vùng, miền khác 
nhau, đặc biệt là nhóm giải 
pháp cho hoạt động quản lý 
và BVmT nông thôn vùng 
đồng bằng, vì đây là nơi tập 
trung dân cư nông thôn lớn 
nhất. Theo đó, thực hiện các 
tiêu chí môi trường như xây 
dựng hệ thống thu gom nước 
thải tập trung, quy hoạch bãi 
chôn lấp rác, khu xử lý chất 
thải rắn, quy hoạch nghĩa 
trang... Đẩy mạnh việc triển 
khai các chính sách, chương 
trình ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở 
sản xuất, tổ chức hoạt động 
dịch vụ trong việc đầu tư 
các trang thiết bị xử lý chất 
thải từ hoạt động sản xuất. 
riêng vùng duyên hải ven 
biển, giải pháp trọng tâm là 
quy hoạch theo hướng phát 
huy lợi thế gắn với BVmT 
và phát triển bền vững. Chú 
trọng khai thác các nguồn 
lợi thủy sản, phát triển du 
lịch. mặt khác, có kế hoạch 
bảo vệ các hệ sinh thái biển; 
Hướng dẫn người dân chủ 
động thích ứng với BĐKH, 
phòng chống giảm nhẹ thiên 
tai, hạn chế tác động của 
triều cường, ngập lụt và xâm 
nhập mặnn
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Thúc đẩy cơ chế và chính sách  
áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
ThS. phùng thị Quỳnh trAng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Trong những năm qua, công tác triển 
khai áp dụng sản xuất sạch hơn 
(SXSH) tại Việt Nam đã mang lại hiệu 

quả kinh tế, giảm thiểu chất thải, tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên. Nhiều chính sách đã 
được Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc áp dụng các công 
nghệ SXSH. Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa 
việc áp dụng SXSH trong công nghiệp, phục 
vụ cho mục tiêu phát triển bền vững, Việt 
Nam cần có những giải pháp khuyến khích 
các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển 
khai các mô hình SXSH nhằm thay đổi mô 
hình sản xuất hiện có theo hướng bền vững, 
thân thiện môi trường.

Cơ Chế, Chính SáCh CủA nhà 
nướC Khuyến KhíCh áp Dụng 
SXSh tại Việt nAM

 “Chiến lược BVmT quốc gia đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 
số 1216/qĐ-TTg ngày 5/9/2012 đã nêu rõ 
“khuyến khích áp dụng mô hình quản lý môi 
trường theo tiêu chuẩn iSo 14000, SXSH, 
kiểm toán chất thải, đánh giá vòng đời sản 
phẩm, các mô hình quản lý môi trường tiên 
tiến trong sản xuất, kinh doanh”. Theo đó, 
SXSH là một trong những nội dung cơ bản 
được khuyến khích ưu tiên trong hoạt động 
sản xuất công nghiệp. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành 
“Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh” 
tại quyết định số 1393/qĐ-TTg ngày 
25/9/2012, trong đó, nhấn mạnh giai đoạn 
2011-2020 Việt Nam sẽ giảm cường độ phát 
thải khí nhà kính 8 - 10% so với mức 2010, 
giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1 
- 1,5% mỗi năm; “Chiến lược sử dụng công 
nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030” cũng đặt ra mục tiêu đến năm 
2020 có 60 - 70% cơ sở sản xuất đang hoạt 
động sử dụng nhiều năng lượng có khả năng 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như 

dệt nhuộm, sản xuất phân 
bón, thuốc trừ sâu, luyện 
thép, khai thác chế biến 
khoáng sản, nhiệt điện, sản 
xuất giấy, xi măng và mía 
đường phải xây dựng, thực 
hiện lộ trình đổi mới công 
nghệ theo hướng sử dụng 
công nghệ sạch. Đến năm 
2030, 100% các cơ sở sản 
xuất trong toàn ngành công 
nghiệp phải áp dụng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
công nghệ sạch. 

Chính sách mang tính 
tổng thể và có ý nghĩa khuyến 
khích biện pháp SXSH trong 
sản xuất công nghiệp đó là 
“Chiến lược phát triển bền 
vững Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020” đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại quyết định số 432/qĐ-
TTg ngày 12/4/2012, trong 
đó chỉ rõ: Đẩy mạnh áp dụng 
rộng rãi SXSH để nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, nguyên vật liệu, 

năng lượng, nước, đồng 
thời giảm thiểu phát thải 
và hạn chế mức độ gia tăng 
ô nhiễm, bảo vệ chất lượng 
môi trường, sức khỏe con 
người, đảm bảo phát triển 
bền vững. 

Ngoài ra, trong những 
năm qua, một số cơ sở sản 
xuất công nghiệp áp dụng 
biện pháp SXSH đã tiếp cận 
các nguồn quỹ khác nhau để 
được vay vốn và hưởng ưu đãi 
liên quan đến SXSH như: quỹ 
BVmT; quỹ Hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ. 
Các nguồn tài chính từ các 
quỹ này chủ yếu được cấp 
từ ngân sách của Nhà nước, 
trong đó một số quỹ được 
bổ sung thường xuyên từ các 
nguồn thu trích lại của thuế/
phí như quỹ BVmT. Với 
nguyên tắc hoạt động của quỹ 
là bảo toàn vốn, do vậy rất phù 
hợp với các dự án SXSH nếu 
vay từ các quỹ này. 

 V Áp dụng SXSH giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng và 
BVMT 
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 Từ những văn bản có tính pháp lý 
và những chiến lược liên quan đến định 
hướng cho SXSH trong công nghiệp cho 
thấy, giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
2030, việc áp dụng các biện pháp SXSH 
trong công nghiệp sẽ tiếp tục được khuyến 
khích và ưu tiên trong lộ trình phát triển 
công nghiệp của Việt Nam.

 Một Số MÔ hình, DoAnh 
nghiệp điển hình áp Dụng 
SXSh hiệu Quả

Công ty CP Giấy xuất khẩu Thái 
Nguyên là đơn vị điển hình áp dụng SXSH 
hiệu quả trong ngành sản xuất giấy và bột 
giấy. Công ty sản xuất giấy vàng mã xuất 
khẩu sang Đài Loan, nguyên liệu sử dụng 
sản xuất chủ yếu từ gỗ, tre, nứa, với công 
suất hàng năm đạt 6.500 tấn/năm. Tổng 
số cán bộ/nhân viên của Công ty là 200 
người. Công ty đã thực hiện một số biện 
pháp SXSH như: Cải tiến thiết bị; Thay thế 
nguyên liệu chất lượng cao; Áp dụng công 
nghệ tiên tiến; Tuần hoàn và tái sử dụng 
nước… Sau khi áp dụng các giải pháp, kết 
quả đạt được một số lợi ích kinh tế như: 
Công ty đã đầu tư 2,5 tỷ VNĐ, doanh thu 
năm 2014 đạt 1,5 tỷ VNĐ/năm. Theo tính 
toán do áp dụng các biện pháp SXSH, Công 
ty đã giảm phát thải khí nhà kính 125 tấn 
Co2/năm; nước thải 114.400 m3/năm; phát 
thải bụi 5,19 tấn/năm.

Đối với ngành sản xuất bia - rượu, 
doanh nghiệp điển hình là Công ty CP 
Bia rượu Sài Gòn - Đồng Xuân. Công suất 
nhà máy sản xuất hàng năm đạt 30 triệu 
lít bia/năm, 1,5 triệu lít cồn/năm, 3 triệu 
chai rượu/năm. Tổng số cán bộ/nhân viên 
của Công ty là 310 người. Nhờ áp dụng các 
biện pháp cải thiện hiệu suất sản xuất; Sử 
dụng nguyên liệu, nước, năng lượng hiệu 
quả hơn; Giảm chi phí xử lý và thải bỏ 
các chất thải rắn, nước thải, khí thải; Cải 
thiện môi trường và an toàn lao động. Sau 
khi áp dụng các giải pháp trên, Công ty đã 
đạt được một số kết quả về lợi ích kinh tế, 
cụ thể là đầu tư 1,9 tỷ VNĐ đã thu về lợi 
nhuận năm 2015 là 2,3 tỷ VNĐ/năm. Giảm 
tiêu thụ nước và nước thải 558.900 m3/
năm, giảm phát thải khí nhà kính 238 tấn 
Co2/năm, giảm phát thải bụi 75 tấn/năm. 

Công ty TNHH Sản xuất và thương 
mại Nam Hưng là đơn vị điển hình trong 

ngành dệt may. Sản phẩm 
của Công ty bao gồm vải 
tẩy trắng, vải nhuộm (sợi 
canh đã hồ và một số loại 
vải cotton). Sản lượng sản 
xuất hàng năm đạt 1,1 triệu 
m vải/năm. Tổng số cán bộ/
nhân viên của Công ty là 
20 người. Việc áp dụng các 
biện pháp SXSH đã mang lại 
những lợi ích kinh tế: Công 
ty đã đầu tư 32,3 triệu VNĐ 
thu được lợi nhuận năm 
2015 là 69,4 triệu VNĐ/
năm; giảm phát thải khí 
nhà kính 136,2 tấn Co2/
năm nhờ giảm tiêu thụ điện 
năng và củi, cải thiện điều 
kiện làm việc của người lao 
động. 

đề Xuất giải pháp 
thựC hiện áp Dụng 
SXSh trong CÔng 
nghiệp

Đánh giá và rà soát các 
đề án SXSH đã ban hành để 
tìm ra những vướng mắc 
trong quá trình thực hiện, 
có sự điều chỉnh kịp thời về 
nguồn tài chính cho thực 
hiện đề án.

Xem xét lại những ưu 
đãi khuyến khích đã có đối 
với hoạt động SXSH trong 
công nghiệp, từ đó có những 
giải pháp cụ thể và hiệu quả 
để hỗ trợ doanh nghiệp 
trong việc chuyển giao công 
nghệ, nhất là đổi mới công 
nghệ trong sản xuất công 
nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm, 
sử dụng hiệu quả nguyên 
nhiên liệu đối với các dự án 
đầu tư cho hoạt động SXSH. 
rà soát lại các văn bản liên 
quan và chỉnh sửa bổ sung 
kịp thời, thời gian nên kéo 
dài đến năm 2030.

Tăng cường hơn nữa hỗ 
trợ tư vấn của Nhà nước đối 
với các doanh nghiệp công 
nghiệp thực hiện các biện 

pháp SXSH. Nhất là đánh 
giá, xem xét lại các chính 
sách khuyến công, cần chú 
ý tới các trung tâm khuyến 
công và đặc biệt là đối với 
các trung tâm đã, đang thực 
hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp công nghiệp thực 
hiện các giải pháp SXSH.

rà soát, đánh giá lại các 
văn bản có liên quan đến 
khuyến khích doanh nghiệp 
công nghiệp áp dụng các 
biện pháp SXSH để bổ sung 
kịp thời, nhất là các văn bản 
về ưu đãi tiếp cận các nguồn 
tín dụng, ưu đãi về tài chính 
như thuế/phí, đất đai thuê 
mặt bằng hay thuế/phí sử 
dụng đất… nhằm huy động 
sự tham gia tích cực của các 
doanh nghiệp đối với SXSH 
có lợi thế cạnh tranh trên 
thị trường cùng loại sản 
phẩm.

Đối với đào tạo kỹ thuật 
và nâng cao nhận thức cho 
doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp, Nhà nước cần hỗ trợ 
đào tạo cán bộ kỹ thuật về 
SXSH cho các doanh nghiệp 
công nghiệp để họ có thể tự 
đảm đương công việc và tư 
vấn cho doanh nghiệp khác. 
Đẩy mạnh hơn nữa công tác 
truyền thông về SXSH trên 
các phương tiện thông tin 
đại chúng.

Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế không chỉ đối với các 
đối tác truyền thống như 
uNiDo, uNDP… mà còn 
mở rộng những tổ chức tài 
chính mới, nhất là liên quan 
đến nguồn tài chính giảm 
thiểu tác động của biến đổi 
khí hậu của các quốc gia 
và tổ chức quốc tế nhằm 
thực hiện nội dung giảm 
thiểu khí nhà kính trong 
quá trình thực hiện các 
giải pháp SXSH trong công 
nghiệpn
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Ứng dụng mô hình công nghệ sinh thái  
trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
có trên 3,8 triệu ha đất nông nghiệp 
cung cấp lương thực, trái cây, thủy sản, 

đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an 
ninh lương thực và xuất khẩu gạo, thủy sản của 
Việt Nam. Trong những năm qua, hoạt động 
sản xuất lúa ở ĐBSCL ngày càng chịu áp lực lớn 
về sâu bệnh và ô nhiễm môi trường, do trong 
quá trình canh tác bà con nông dân đã sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tràn lan. 

Để giải quyết các vấn đề trên, từ nhiều năm 
qua, các tỉnh ĐBSCL đã áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật nông nghiệp mới như chương trình iPm, 
3 giảm - 3 tăng, 1 phải - 5 giảm… và đặc biệt là 
chương trình công nghệ sinh thái (CNST) trên 
ruộng lúa hay còn gọi là “ruộng lúa bờ hoa”. 
Chương trình CNST được Viện Nghiên cứu 
lúa quốc tế (irri) chuyển giao kỹ thuật và được 
thử nghiệm, trồng nhân rộng tại ĐBSCL, mở ra 
hướng mới trong phòng, chống sâu, bệnh bảo 
vệ cây trồng và thân thiện với môi trường.

mô hình này lần đầu tiên được thí điểm 
thực hiện trong vụ lúa Đông Xuân 2009 - 2010 ở 
huyện Cai Lậy và Cái Bè (Tiền Giang) và thành 
công nhất là ở Ấp 5, xã mỹ Thành Nam (Cai 
Lậy). mô hình được triển khai trồng 20.000 cây 
hoa đủ loại xung quanh khu ruộng rộng 35 ha, 
khoảng cách trồng từ 0,5 - 1 m/cây, bước đầu 
cho kết quả tốt. Tại an Giang, Chương trình 
được triển khai trên diện tích gần 100 ha tại xã 
Vĩnh Bình, Bình Hòa (huyện Châu Thành), xã 
Thoại Giang, Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn) 
và xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn) với 350 nông 
dân tham gia. Kết quả cho thấy, nông dân đã 
giảm 4 - 5 lần phun thuốc trừ rầy và sâu cuốn 
lá nhưng vẫn đạt năng suất từ 6 - 6,5 tấn/ha vụ 
hè thu và thu đông, 7,5 - 8 tấn/ha vụ đông xuân, 
tăng 0,5 - 1 tấn/ha so với canh tác bình thường. 

Từ những kết quả đạt được ở Tiền Giang 
và an Giang, hiện nay mô hình đã được nhân 
rộng đến tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh trong khu 
vực ĐBSCL. Tại Vĩnh Long, việc ứng dụng mô 
hình CNST trong trồng lúa, tổ chức thu gom, 
tiêu hủy bao bì và vỏ chai thuốc BVTV đã qua 
sử dụng được triển khai ở huyện Long Hồ, 
Vũng Liêm và Bình minh. Chi cục BVTV Vĩnh 
Long đã triển khai mô hình CNST với diện tích 
tăng dần qua từng năm, nếu như năm 2011 là 

10 ha thì đến năm 2015 đã là 
275 ha. Kết quả cho thấy, cánh 
đồng áp dụng mô hình CNST, 
nông dân giảm được 1 - 1,26 
lần phun thuốc trừ sâu, tăng 
năng suất và chất lượng lúa, 
góp phần tăng thu nhập của 
nông dân từ 3 - 6,4 triệu đồng/
ha/vụ, đồng thời giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường đồng 
ruộng.

Các loại hoa được trồng 
trên mô hình thử nghiệm chủ 
yếu gồm: trâm ổi, sao nhái, 
cúc mặt trời, mè và hướng 
dương. Theo các nhà khoa 
học, thông thường các loại 
hoa gồm có mật và phấn hoa, 
chứa nhiều hương thơm và 
chất dinh dưỡng như đường, 
prôtêin... nên rất nhiều loài 
côn trùng có ích thích tìm đến 
ăn. Dựa vào tính chất này, khi 
trồng nhiều loại hoa thích hợp 
trên bờ ruộng sẽ có tác dụng 
dẫn dụ các loài thiên địch đến 
ăn phấn, hút mật hoa và sinh 
sản trong ruộng lúa. Nhiều 
loài ăn cả sâu rầy non, sau đó 
bay trở lại ruộng tìm sâu hại 

để đẻ trứng, ấu trùng, chúng 
sẽ ký sinh trên cơ thể các loài 
sâu rầy làm giảm mật độ gây 
hại. Vì thế, yếu tố quan trọng 
để mô hình thành công là 
phải chọn các giống hoa dại 
có hương thơm, nhiều phấn 
và màu sắc phù hợp để có khả 
năng dẫn dụ thiên địch đến 
sinh sản, giúp tiêu diệt rầy nâu 
và các loại côn trùng gây hại 
khác. 

Trong quá trình triển 
khai cho thấy, những cây ra 
hoa màu trắng và màu vàng 
thường có nhiều phấn, thu hút 
nhiều thiên địch đến tấn công 
các loài sâu hại nên không 
phải phun thuốc như lối canh 
tác thông thường… mô hình 
ứng dụng CNST trên cây lúa 
thành công mở ra triển vọng 
cho sản xuất lúa gạo sạch ở 
ĐBSCL đạt hiệu quả và phát 
triển bền vững. Đồng thời, 
giúp bà con nông dân trồng 
lúa giảm chi phí sản xuất, tăng 
lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe và 
môi trường sốngn 
 đỗ huyền

 V Mô hình CNST đang được triển khai rộng ở An Giang
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coca - cola Việt nam: 

Tạo niềm tin từ trách nhiệm  
bảo vệ môi trường và an sinh xã hội

Những dự án xã hội mà Công ty 
TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt 
Nam (Coca-Cola VN) đã thực hiện 
trong thời gian qua mang ý nghĩa 
nhân văn sâu sắc, không chỉ giúp 
giải quyết các vấn đề môi trường, an 
sinh xã hội, góp phần làm cho cuộc 
sống người dân tốt đẹp hơn mà còn 
là hướng đi phát triển bền vững của 
một doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam. Đó là chia sẻ của bà Lê 
Từ Cẩm Ly - Giám đốc Đối ngoại và 
Pháp lý Công ty Coca-Cola VN tại 
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong 
công tác BVMT giữa Tổng cục Môi 
trường và Coca-Cola VN mới đây.

9Là thương hiệu nước giải khát hàng đầu thế 
giới, trong quá trình sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam, Coca-Cola đã có những biện pháp 
gì để BVMT, “xanh hóa” hoạt động?

bà Lê từ CẩM Ly: BVmT là cam kết 
toàn cầu của Coca-Cola trong mục tiêu phát 
triển bền vững của Tập đoàn. Tại Việt Nam, 
Coca-Cola cũng luôn thực hiện cam kết này với 
việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống 
dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt hiệu suất cao 
cho ba nhà máy tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. 
Hồ Chí minh; xây dựng các cơ sở được chứng 
nhận LEED. Đồng thời, thay đổi quy trình sản 
xuất để bảo tồn năng lượng, nước và vật liệu 
đóng gói, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và giảm phát thải khí cácbon như 
sáng kiến thay thế dầu sử dụng trong nhiên liệu 
trước đây bằng khí nén tự nhiên (CNG) sạch 
hơn, cải tiến quy trình sản xuất để giảm thiểu 
lượng năng lượng cần thiết, giảm mức tiêu thụ 
nước bằng việc thu gom nước mưa sạch và xây 
dựng hệ thống tái chế tại chỗ để giảm mức 
sử dụng nước ngầm. Ngoài những sáng kiến 
BVmT trong khu vực sản xuất, Coca-Cola VN 
đã ứng dụng những sáng kiến về thiết bị thân 
thiện môi trường vào lĩnh vực tiếp thị kinh 
doanh (tủ lạnh Co2) và là doanh nghiệp dẫn 
đầu Việt Nam về sáng kiến này. Ngoài ra, Coca-

Cola còn xây dựng các kho 
có diện tích lớn lưu trữ chất 
thải nguy hại và hợp đồng với 
doanh nghiệp có chức năng 
đến thu gom định kỳ hàng 
tháng.
9Được biết, trong những năm 
gần đây, Coca-Cola đã tích 
cực triển khai nhiều dự án 
cộng đồng, đem lại những thay 
đổi tích cực cho cuộc sống của 
nhiều người dân. Bà có thể cho 
biết về các dự án cộng đồng 
trong lĩnh vực môi trường mà 
Công ty đã triển khai? 

bà Lê từ CẩM Ly: Đối 
với trách nhiệm xã hội trong 
lĩnh vực môi trường, Coca-
Cola VN luôn có ý thức về 
môi trường trong các hoạt 
động của mình. Từ năm 2004 
đến nay, Công ty đã tiến hành 
đầu tư hơn 100.000 uSD/
năm để hỗ trợ cộng đồng địa 
phương ở Việt Nam được tiếp 
cận với nguồn nước sạch và vệ 
sinh môi trường. Coca-Cola 
cũng hợp tác với quỹ quốc tế 
về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) 
triển khai chiến lược quản lý 
thủy văn, lưu giữ và lọc nước 
ngọt tại Tràm Chim, Đồng 
Tháp. Trong đó, Dự án trách 
nhiệm xã hội uy tín của doanh 

nghiệp là Ekocenter - Trung 
tâm hỗ trợ cộng đồng - thông 
qua hệ thống lọc nước hiện đại 
cung cấp miễn phí nước sạch 
để uống cho hàng nghìn người 
dân tại nhiều địa phương trên 
cả nước. Điểm nổi bật của Dự 
án Ekocenter chính là việc sử 
dụng hoàn toàn 100% năng 
lượng mặt trời. Đây cũng là 
Trung tâm hỗ trợ cộng đồng 
mà người dân địa phương 
được hưởng lợi từ các hoạt 
động giáo dục, y tế và xã hội, 
góp phần nâng cao sự thịnh 
vượng chung của cộng đồng. 

Dự án Ekocenter đầu tiên 
được thực hiện tại TP. Hồ 
Chí minh, Coca-Cola VN có 
kế hoạch sẽ mở rộng quy mô 
sáng kiến này trên toàn đất 
nước: Tại Hà Nội vào ngày 
24/2/2016, Đà Nẵng và Hạ 
Long (quảng Ninh) vào tháng 
3/2016, đồng bằng sông Cửu 
Long vào giữa năm 2016 với 
mục tiêu đưa 7 Trung tâm hỗ 
trợ cộng đồng Ekocenter đi 
vào hoạt động trong năm nay.
9Vừa qua, Tổng cục Môi 
trường và Coca-Cola VN đã 
ký kết Thỏa thuận hợp tác về 
BVMT, phát triển bền vững. 
Thỏa thuận có ý nghĩa như 

 V Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Ekocenter tại Đà Nẵng
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Vedan thực hiện tốt công tác an toàn -  
vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

sơ cấp cứu khẩn cấp. Sau thời 
gian tích cực phối hợp, đám 
cháy giả định được dập tắt, 
không gây ảnh hưởng tới các 
khu vực xung quanh. Toàn 
bộ người làm việc trong kho 
thành phẩm tinh bột đã được 
đưa đến vị trí an toàn.

Diễn tập phương án 
PCCC tại Công ty Vedan 
Việt Nam là hoạt động định 
kỳ hàng năm nhằm giúp cán 
bộ, công nhân viên Công ty 
nâng cao ý thức PCCC trong 
quá trình sản xuất kinh 
doanh; đồng thời có ý nghĩa 
thiết thực góp phần nâng cao 
ý thức cộng đồng về công tác 
PCCC và cứu nạn cứu hộ. 
Ngoài việc tổ chức diễn tập 

PCCC, Công ty còn tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền 
về aTVSLĐ và PCCN như 
thi viết báo tường, treo băng 
rôn, áp phích tuyên truyền, 
tổ chức hội thảo….

Với chính sách “Yêu quý 
môi trường - kinh doanh 
lâu dài” theo tiêu chuẩn của 
iSo 14001 và chính sách an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp 
“Công ty an toàn - mọi 
người khỏe mạnh” theo tiêu 
chuẩn oHSaS 18001, Vedan 
Việt Nam cam kết thực hiện 
nghiêm túc công tác an sinh 
xã hội, BVmT để hướng 
đến mục tiêu phát triển bền 
vững.
 trần hữu hải

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an 
toàn - Vệ sinh lao động - Phòng 
chống cháy nổ (aT-VSLĐ-PCCN), 

ngày 26/3/2016, Công ty CPHH VEDaN 
Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) tỉnh Đồng Nai tổ chức 
thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ. Buổi diễn tập có khoảng 200 người, 
trong đó hơn 30 cán bộ chiến sỹ chữa cháy 
chuyên nghiệp do Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng 
Nai trực tiếp chỉ đạo và lực lượng tham gia 
thoát nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Tình huống giả định là sự cố chập điện 
tại khu vực kho thành phẩm tinh bột gây 
cháy nổ. Do chất cháy là hàng hóa, bao bì, 
palết, các thiết bị điện... nên đám cháy phát 
triển rất nhanh và có khả năng lan sang các 
kho và nhà xưởng lân cận. Đám cháy tỏa ra 
rất nhiều khói khí độc làm một số công nhân 
bị ngất và bị mắc kẹt trong xưởng. Khi phát 
hiện cháy, nhân viên làm việc tại khu vực kho 
thành phẩm tinh bột thực hiện đúng từng 
bước phòng chống cháy nổ đã được huấn 
luyện đào tạo một cách nhuần nhuyễn. Bước 
đầu báo động toàn Công ty và lực lượng ứng 
cứu sự cố tổ chức cứu người bị nạn, nhanh 
chóng xác minh hiện trường (mức độ sự cố, 
người bị nạn, hướng gió…). Chỉ chưa đầy 2 
phút, từ khi hệ thống báo cháy tự động phát 
đi tín hiệu báo cháy, lực lượng chữa cháy tại 
chỗ phối hợp cùng đội PCCC, xe chữa cháy, 
xe cứu thương Công ty cùng với lực lượng 
PCCC chuyên nghiệp đã nhanh chóng tiếp 
cận hiện trường và triển khai công tác chữa 
cháy và cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng sơ tán 
nhân viên ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng, di 
dời tài sản ra khỏi khu vực cháy, đội y bác sỹ 

thế nào đối với Coca-Cola và Công ty sẽ triển 
khai những hoạt động gì thực hiện Thỏa thuận 
này trong thời gian tới, thưa bà?

bà Lê từ CẩM Ly: Với việc ký kết Thỏa 
thuận hợp tác về BVmT với Tổng Cục môi 
Trường, Coca-Cola VN vinh dự là doanh 
nghiệp trong khối tư nhân tham gia vào quan 
hệ hợp tác khu vực công - tư. Việc ký kết này 

đã đánh dấu bước tiến lớn 
trong việc củng cố cam kết 
của Coca-Cola về đầu tư và 
thực hiện trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp nói chung 
và các sáng kiến BVmT nói 
riêng. Thông qua Thỏa thuận, 
Coca-Cola VN sẽ chủ động 

đưa ra những sáng kiến với 
Tổng cục môi trường để thúc 
đẩy quan hệ hợp tác khu vực 
công - tư về BVmT trong thời 
gian tới.
9Xin cảm ơn bà về cuộc trao 
đổi này.
 p.tâM (Thực hiện)

 V Quang cảnh buổi diễn tập
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thu gom, vận chuyển chất 
thải nguy hại tại TP. Hồ Chí 
minh (2 tháng/lần) đến thu 
gom, vận chuyển theo đúng 
quy định. Để tạo cảnh quan, 
Công ty đã trồng nhiều cây 
xanh trong khuôn viên Nhà 
máy đảm bảo môi trường 
Xanh - Sạch - Đẹp.

Bên cạnh đó, Công ty 
cũng thực hiện nhiều giải 
pháp tiết kiệm năng lượng, 
đem lại hiệu quả cao. Bà 
Trương Thị Phiêu - Phó 
Giám đốc Nhà máy giấy Giao 
Long cho biết, hoạt động sản 
xuất tiêu tốn nhiều năng 
lượng, vì vậy, DHC luôn tìm 
các biện pháp tiết kiệm năng 
lượng, nhằm giảm chi phí 
sản xuất và nâng cao doanh 
thu. Nhà máy đã lắp đặt biến 
tần cho động cơ bơm hút 
chân không, tiết kiệm 25% 
điện năng; sử dụng các loại 
đèn tiết kiệm năng lượng; 
bảo dưỡng định kỳ lò hơi, 
hệ thống hơi; xây dựng chế 
độ vận hành phù hợp nhằm 
giảm phụ tải giờ cao điểm; 
lắp đặt đồng hồ đo tại các 

khu vực, tái sử dụng nước 
làm mát tuabin của nhà máy 
điện cho sản xuất bột giấy… 
Trong đó, một số giải pháp 
được áp dụng có hiệu quả 
như: Cải tạo hệ thống đối lưu 
để tăng hiệu quả thu hồi bụi, 
tăng hiệu suất lò, tiết kiệm 
than, điện. 

Nhà máy còn tập trung 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho người lao động về 
ý thức BVmT, thực hành an 
toàn lao động và tiết kiệm 
năng lượng thông qua việc 
cử cán bộ kỹ thuật đi học tập, 
tìm hiểu về các quy định, 
chính sách BVmT, an toàn 
lao động và khuyến khích 
cán bộ, công nhân có sáng 
kiến tiết kiệm năng lượng, 
BVmT. Trong thời gian tới, 
Nhà máy sẽ tiếp tục nâng 
cấp, cải tiến các thiết bị cũ 
tiêu tốn năng lượng, qua 
đó nâng cao chất lượng sản 
phẩm, giảm giá thành sản 
xuất, tăng tính cạnh tranh 
trên thị trường và hướng tới 
phát triển bền vữngn

 hương trần

nhà máy giấy giao long: 

Tiết kiệm năng lượng  
song hành với bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Công ty CP Đông Hải 
Bến Tre (DHC) đã thực hiện nhiều 
giải pháp như đầu tư đổi mới công 

nghệ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, góp 
phần quan trọng để BVmT, tiết kiệm năng 
lượng. 

DHC tiền thân là doanh nghiệp nhà 
nước, được thành lập năm 1994, với 3 nhà 
máy: Giấy Giao Long, giấy an Hòa và bao 
bì Bến Tre. Tháng 1/2011, DHC chính thức 
đưa và hoạt động Nhà máy giấy Giao Long 
(giai đoạn i) tại khu công nghiệp (KCN) 
Giao Long, Châu Thành, Bến Tre trên diện 
tích 10,38 ha, với vốn đầu tư là 165 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 
thị trường sản phẩm giấy, hoạt động sản xuất 
của Nhà máy ngày càng được mở rộng, đòi 
hỏi doanh nghiệp phải chú trọng đến các giải 
pháp BVmT. Do đó, ngay từ khi xây dựng 
Nhà máy giấy Giao Long, Công ty DHC đã 
đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước 
thải, khí thải, bụi… hiện đại, đồng bộ, đảm 
bảo các tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử 
lý nước thải của Nhà máy có công suất 2.500 
m³/ngày, đêm, được đấu nối với trạm xử lý 
nước thải tập trung của KCN Giao Long, áp 
dụng phương pháp xử lý sinh học và hóa - 
lý. Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn qCVN 
12:2015/BTNmT về nước thải công nghiệp 
giấy và bột giấy. Bên cạnh đó, để kiểm soát, 
xử lý khí thải, Công ty đầu tư hệ thống lọc 
tĩnh điện, với hệ thống lò hơi sử dụng nhiên 
liệu đốt là trấu. Chất lượng không khí sau 
khi qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn qCVN 
19/2009/BTNmT về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ. 

Đối với chất thải rắn, Nhà máy hợp đồng 
với Công ty TNHH mTV Công trình Đô thị 
Bến Tre thu gom, vận chuyển và xử lý, với tần 
suất thu gom 1 - 3 ngày/lần, tổng lượng chất 
thải rắn khoảng 14 tấn. Ngoài ra, Nhà máy đã 
được Sở TN&mT Bến Tre cấp Sổ đăng ký chủ 
nguồn thải và có kho lưu giữ chất thải nguy 
hại. Nhà máy ký hợp đồng thu gom rác thải 
nguy hại với Công ty TNHH mTV Tm-DV-
mT Huỳnh Kim Nhật, là đơn vị có chức năng 

 V Nhà máy giấy Giao Long thực hiện nhiều giải pháp  
tiết kiệm năng lượng, BVMT
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Dấu ấn 10 năm hoạt động của  
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

9Là Bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam trưng bày 
nhiều mẫu vật độc đáo, tái hiện lịch sử sự sống, 
xin ông cho biết đôi nét về chặng đường hình 
thành và phát triển của Bảo tàng trong thời 
gian qua?

Ông Vũ Văn Liên: Trong 10 năm 
qua, Bảo tàng đã từng bước phát triển, đạt 
được nhiều kết quả quan trọng trong công 
tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản, 
chế tác mẫu vật, tổ chức trưng bày và tham 
quan các mẫu vật về thiên nhiên, mở rộng 
hợp tác quốc tế. Đặc biệt, từ tháng 5/2014, 
Bảo tàng đã mở cửa phòng trưng bày tiến 
hóa sinh giới đầu tiên của Việt Nam, phục 
vụ nhu cầu tham quan, giải trí, học tập, tìm 
hiểu về thế giới tự nhiên, được xã hội quan 
tâm và đón nhận. Sau gần 2 năm mở cửa, 
phòng trưng bày Bảo tàng đón hơn 75 vạn 
lượt khách, trung bình khoảng 200 lượt 
khách tham quan/ngày. Bảo tàng còn là nơi 
lưu giữ hơn 50.000 mẫu vật về thiên nhiên 
như địa chất, cổ sinh, động vật, thực vật, côn 
trùng... được bố trí lô gic, khoa học, hiện đại 
cùng với các video clip sinh động và phim 
3D về lịch sử sự sống, thiên nhiên có “sức 
hút” đối với khách tham quan. Trong thời 
gian tới, số lượng mẫu sẽ tiếp tục được bổ 
sung.

Bên cạnh đó, Bảo tàng cũng thực hiện hàng 
trăm đề tài, dự án, nhiệm vụ và công bố trên 
gần 100 bài báo của các tạp chí khoa học quốc 
tế có uy tín. 

9Bảo tàng TNVN ra đời có ý 
nghĩa như thế nào đối với bảo 
tồn thiên nhiên nói riêng và 
BVMT nói chung, thưa ông?

Ông Vũ Văn Liên: Sự 
ra đời của Bảo tàng TNVN có 
ý nghĩa quan trọng trong đời 
sống văn hóa xã hội, nhất là 
trong việc tìm hiểu thế giới tự 
nhiên, nguồn gốc sự sống, quá 
trình hình thành, phát triển 
và tiến hóa của các loài. Tuy 
nhiên, trong những năm gần 
đây, con người đã và đang tàn 
phá thiên nhiên, hàng triệu ha 
rừng nhiệt đới biến mất, nhiều 
loài động - thực vật bị tuyệt 
chủng do săn bắt, mất sinh 
cảnh, đó là những nguồn gen 
quý đối với con người. Bên 
cạnh đó là sự nóng lên của 
Trái đất, nước biển dâng và 
nhiều thảm họa thiên nhiên 
đã tác động đến môi trường. 
Vì vậy, hiểu được nguồn gốc 
sự sống, quá trình hình thành 
và sự tiến hóa của thế giới 
sinh vật sẽ giúp con người tôn 
trọng thiên nhiên, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên bền vững 
và có ý thức BVmT sống cho 
thế hệ hiện tại và tương lai.

9Để nâng cao ý thức BVMT 
của cộng đồng, ngoài hoạt 
động trưng bày hiện vật, Bảo 
tàng có những hoạt động gì để 
khơi gợi tình yêu thiên nhiên? 

Ông Vũ Văn Liên: 
Ngoài hoạt động trưng bày, 
Bảo tàng còn tổ chức trưng bày 
lưu động bằng pano và mẫu 
vật về thiên nhiên ở các tỉnh 
như Hải Phòng, Thừa Thiên 
- Huế, Tuyên quang… nhằm 
giới thiệu và quảng bá thế 
giới tự nhiên. Bảo tàng cũng 
tổ chức làm tiêu bản mẫu vật 
để học sinh làm quen với thế 
giới tự nhiên, các loài sinh vật. 
qua đó, các em hiểu hơn về 
thế giới tự nhiên và hướng các 
em trở thành những nhà khoa 
học tự nhiên trong tương lai.

 Hy vọng rằng, trong tương 
lai không xa, Việt Nam sẽ xây 
dựng được một Bảo tàng mới 
có đủ không gian để trưng bày 
trong nhà, ngoài trời, với vườn 
thực vật, động vật, địa chất, 
bướm… mang tầm cỡ khu 
vực và quốc tế, góp phần vào 
sự phát triển đất nước.
9Xin cảm ơn ông!
 MAi hương (Thực hiện)

Được thành lập từ năm 2006, Bảo 
tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, là nơi lưu giữ 
hơn 50.000 mẫu vật khái quát về 
nguồn gốc sự sống và thiên nhiên 
Việt Nam qua 3,6 tỷ năm. Kỷ niệm 
10 năm thành lập (10/3/2006 - 
10/3/2016), Bảo tàng đã được Nhà 
nước trao tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba. Nhân dịp này, Tạp 
chí Môi trường có cuộc trò chuyện 
với Phó Giám đốc Bảo tàng TNVN Vũ 
Văn Liên.  V Phó Giám đốc Bảo tàng TNVN Vũ Văn Liên
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Na Hang - Tiềm năng du lịch  
của mảnh đất xứ Tuyên

Là một huyện vùng cao, Na Hang nổi tiếng 
về cảnh sắc thiên nhiên phong phú với 
nhiều cảnh quan kỳ vỹ cùng sự phong 

phú của một văn hóa độc đáo từ 12 dân tộc 
đang cư trú. Vốn được coi là vùng đất cổ, nơi 
mà mỗi dòng sông, con suối, cánh rừng, ngọn 
núi đều gắn liền với truyền thuyết riêng, Na 
Hang đã trở thành một trong những tiềm năng 
du lịch lớn của Tuyên quang.

Cái tên Na Hang bắt nguồn từ hai chữ Nà 
Hang, theo tiếng của đồng bào dân tộc Tày có 
nghĩa là “ruộng cuối”, trải dài trên những cánh 
đồng lúa xen kẽ với núi đá vôi, rừng nguyên 
sinh, đặc biệt là hồ trên núi, tạo nên phong cảnh 
hữu tình, như bức tranh cổ tích nổi bật giữa đại 
ngàn xanh tươi. Nhắc đến Na Hang, không thể 
không nói đến hồ Na Hang - một trong những 
hồ nước ngọt lớn nhất miền Bắc hiện nay, được 
ví như Hạ Long trên cạn, mang vẻ đẹp yên tĩnh, 
là sự kết hợp của núi non, sông nước hòa với 
cảnh sắc mây trời. Lòng hồ là nơi hội tụ của 
sông Gâm và sông Năng, được bao bọc xung 
quanh bởi 99 ngọn núi trùng trùng điệp điệp. 
Trong đó, Pắc Tạ là ngọn núi cao nhất, trông 
như chú voi cúi đầu bên nậm rượu, sừng sững, 
uy nghiêm, thoắt ẩn, thoắt hiện. Dưới chân núi 
có ngôi đền cổ thờ người thiếp của tướng quân 
Trần Nhật Duật (thế kỷ thứ Xiii), là địa điểm 
linh thiêng để người dân Na Hang bày tỏ lòng 
thành kính, niềm khát vọng cuộc sống bình 
yên.

Xung quanh khu vực hồ Na Hang có 
nhiều vỉa đá tự nhiên mang hình thù kì lạ 
cùng những ngọn thác nổi tiếng như Khuổi 
Sung, Khuổi Nhi, thác mơ… quanh năm tuôn 
chảy tung bọt như làn tóc mây trắng tô điểm 
cho màu xanh của đại ngàn. Đặc biệt là hành 
trình tản bộ khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn trong 
những cánh rừng nguyên sinh của Khu bảo 
tồn thiên nhiên (KBTTN) Tát Kẻ - Bản Bung 
(KBTTN Na Hang), nằm trên địa bàn 4 xã 
Khau Tinh, Côn Lôn, Sơn Phú, Thanh Tương. 
Với đặc điểm của khí hậu vùng núi cao, nhiệt 
độ dao động lớn giữa mùa hè và mùa đông 
nên nơi đây thuận lợi cho sự phát triển của các 
loài thực vật. Theo số liệu thống kê chưa đầy 
đủ của các nhà khoa học, KBTTN Na Hang 
còn khoảng 68% diện tích là rừng ẩm nhiệt 

 V Hồ Na Hang được ví như "Hạ Long trên cạn"

đới nguyên sinh, trong đó có 
khoảng 70% là rừng trên núi 
đá vôi. Thành phần loài của hệ 
thực vật đa dạng với khoảng 
1.357 loài thực vật bậc cao có 
mạch, trong đó có 74 loài quý, 
hiếm (chiếm khoảng 5,45% 
tổng số loài đã ghi nhận); 62 
loài nằm trong Sách đỏ Việt 
Nam (chiếm khoảng 4,57%); 
25 loài nằm trong Nghị định 
số 32/2006/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý thực 
vật, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm (chiếm 1,84%) và 
10 loài theo tiêu chí iuCN 
2014 (chiếm 0,74%) với 
nhiều loài có giá trị sử dụng 
cao như trai, nghiến, lát hoa, 
đinh, thông tre, hoàng đàn 
giả, bách xanh… Ngoài ra, 
KBTTN còn là nơi tập trung 
số lượng lớn các loài gỗ nổi 
tiếng của hệ thực vật rừng 
miền Bắc cần được bảo tồn 
như lát, sâng, giẻ đỏ, de xanh, 
gội nếp, nghiến có tuổi đời 
hàng nghìn năm, đường kính 
rộng từ 2 - 3 m và nhiều loài 
cây dược liệu thuộc họ cúc, 
ngũ gia bì, bạc hà, trúc đào, ô 
rô, đậu...

Về các loài động vật, hiện 
KBTTN Na Hang có khoảng 
88 loài thú, thuộc 25 họ, 8 bộ 
đã được ghi nhận, chiếm 20,4% 
tổng số loài trong hệ động vật 
toàn khu vực, trong đó có 18 
loài nằm trong Sách đỏ Việt 
Nam, 15 loài trong Sách đỏ Thế 
giới; 294 loài chim, thuộc 15 
bộ, 46 họ, chiếm hoảng 68,2%, 
trong đó có 7 loài đã được ghi 
vào Sách đỏ Việt Nam, 6 loài 
trong Sách đỏ Thế giới; 30 loài 
bò sát, 18 loài lưỡng cư, trong 
đó có 9 loài bò sát, 1 loài lưỡng 
cư được ghi vào Sách đỏ Việt 
Nam, 3 loài bò sát ghi vào Sách 
đỏ Thế giới. mặt khác, theo 
số liệu điều tra chưa đầy đủ, 
KBTTN còn có khoảng 300 
loài bướm, trên 40 loài dơi, 
nhiều loài cá và các loài thủy 
sinh, trong đó có 2 loài cá rầm 
xanh và anh vũ được ghi vào 
Sách đỏ Việt Nam. Sự đa dạng 
cảnh sắc thiên nhiên và phong 
phú về hệ động, thực vật quý, 
hiếm của Na Hang đã thu 
hút sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu khoa học, khảo 
sát thực địa, du lịch khám phá, 
thám hiểm. 
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Để có một Na Hang hùng 
vỹ và tráng lệ như ngày hôm 
nay, bên cạnh những ưu đãi 
mà thiên nhiên ban tặng, phải 
kể đến những đóng góp của 
Ban quản lý (BqL) Khu du lịch 
sinh thái (KDLST) Na Hang. 
BqL KDLST được thành lập 
theo quyết định số 166/qĐ-
uBND ngày 9/5/2007 của 
uBND tỉnh Tuyên quang, có 
vai trò giúp uBND tỉnh trong 
công tác quy hoạch và đầu tư 
phát triển du lịch; quản lý, tổ 
chức hoạt động dịch vụ, kinh 
doanh vận tải khách du lịch 
và BVmT, trật tự an toàn cho 
khách vào tham quan; Phối 
hợp với các ngành liên quan 
phát triển các tuyến du lịch và 
chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mọi hoạt động của 
KDLST Na Hang.

ông Lê Thanh Sơn, 
Trưởng BqL KDLST cho biết, 
đến nay, KDLST đã hoàn thiện 
việc xây dựng khu đón tiếp 
khách du lịch tại thác Pác Ban, 
thị trấn Na Hang; Triển khai 
các thủ tục đầu tư xây dựng 
công trình đường giao thông 
phân khu du lịch Phiêng 
Bung; Thiết kế xây dựng hang 
Nà Chao, xã Năng Khả (Na 
Hang) và thác Khuổi Nhi, xã 
Thượng Lâm (Lâm Bình)… 
Thời gian tới, BqL sẽ tiếp 
tục phối hợp với uBND các 

huyện Na Hang, Lâm Bình và 
Bắc mê (Hà Giang) thực hiện 
quy hoạch chi tiết xây dựng 
động Song Long, xã Khuôn Hà 
(Lâm Bình); Phối hợp với Sở 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bắc Cạn, uBND huyện 
Ba Bể khảo sát tuyến đường 
giao thông từ Bản Dạ - xã Sơn 
Phú (Na Hang) đến xã Xuân 
Lạc, huyện Chợ Đồn (Bắc 
Cạn), nhằm kết nối KDLST 
Na Hang với Vườn quốc gia 
Ba Bể (Bắc Cạn), nhằm giữ 
gìn, phát huy giá trị văn hóa, 
tạo sản phẩm du lịch.

Những tiềm năng, thế 
mạnh về cảnh sắc thiên 
nhiên, con người, truyền 
thống văn hóa đa dạng, 
phong phú, đậm đà bản sắc 
của nhân dân các dân tộc 
trên địa bàn sẽ là điểm tựa để 
phát triển kinh tế - văn hóa - 
xã hội, đặc biệt là kinh tế, mô 
hình và dịch vụ du lịch nối 
liền với các tỉnh như huyện 
Bắc mê (Hà Giang), huyện 
Ba Bể, Pắc Nặm (Bắc Cạn)… 
để Na Hang không chỉ là khu 
dự trữ tự nhiên hay khu bảo 
tồn loài sinh cảnh mà còn là 
điểm du lịch sinh thái hấp 
dẫn cho du khách trong và 
ngoài nước, góp phần vào 
công cuộc phát triển của tỉnh 
Tuyên quangn

 giA Linh

 V KBTTN Na Hang với hệ sinh thái phong phú gồm nhiều loại 
động thực vật quý, hiếm

Phú Thọ là tỉnh miền núi nằm ở 
vùng trung tâm Bắc bộ, là một 
trong những tỉnh có độ che phủ 

rừng lớn (42% diện tích tự nhiên), 
với diện tích rừng hiện có 144.256 ha, 
trong đó có 69.547 ha rừng tự nhiên, 
74.704 ha rừng trồng, hàng năm cung 
cấp hàng vạn tấn gỗ cho công nghiệp 
chế biến, 17.300 ha rừng đặc dụng với 
hệ sinh thái đa dạng, phong phú có giá 
trị bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh 
học. Tuy nhiên trong những năm gần 
đây, do nạn khai thác rừng trái phép gia 
tăng, làm độ che phủ của rừng giảm sút, 
hệ sinh thái rừng ngày càng nghèo kiệt.

Để triển khai công tác phục hồi 
rừng, năm 2011, tỉnh Phú Thọ đã thành 
lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương 
trình bảo vệ và phát triển rừng giai 
đoạn 2011-2015. Sau 4 năm thực hiện, 
Chương trình đạt hiệu quả tích cực. 
Tính đến nay, diện tích rừng trồng sản 
xuất tăng nhanh, đạt 12.886 ha (97,4% 
so với kế hoạch). rừng sinh trưởng phát 
triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%, cơ 
cấu cây trồng có bước chuyển đổi tích 
cực, góp phần tạo việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. Bên cạnh đó, công tác trồng 
mới rừng cũng được đẩy mạnh, hiện đã 
trồng mới 596,5 ha rừng tại Vườn quốc 
gia (VqG) Xuân Sơn; Trồng rừng thay 
thế bằng cây bản địa 198,7 ha tại Khu 
rừng cảnh quan Núi Nả, văn hóa lịch sử 
huyện Yên Lập và quốc gia Đền Hùng; 
Diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng 
tự nhiên bình quân đạt 1.141 ha/năm; 
Độ che phủ rừng tăng lên từ 49,9% năm 
2011 lên 50,6% năm 2014. Các vùng đất 
trống, đồi núi trọc được phủ xanh, góp 
phần hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, điều 
tiết nguồn nước, môi trường sinh thái 
được cải thiện.

Thực hiện bảo vệ rừng bền vững, 
uBND tỉnh đã ban hành quy hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2011-2020, với mục tiêu, phát 
triển kinh tế rừng thành ngành kinh 
tế trọng điểm, theo hướng xã hội hóa, 
đảm bảo hài hòa, phù hợp giữa lợi ích 
môi trường, kinh tế, xã hội và thích ứng 
với biến đổi khí hậu; Khai thác, sử dụng 
hợp lý tài nguyên rừng, đảm bảo đáp 
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Phú Thọ tăng cường công tác bảo vệ  
và phát triển rừng bền vững

ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp 
chế biến lâm sản của tỉnh, gắn bảo vệ và phát 
triển rừng với an sinh xã hội, an ninh quốc 
phòng, môi trường và phát triển du lịch sinh 
thái… 

Theo đó, uBND tỉnh chỉ đạo Sở 
NN&PTNT, trong giai đoạn tới, tỉnh đẩy 
mạnh bảo vệ diện tích rừng hiện có, mở rộng 
diện tích và nâng cao chất lượng rừng, giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính. Tập trung giao 
khoán rừng, xây dựng mô hình quản lý rừng 
có hiệu quả; bảo vệ khoanh nuôi, tái sinh 
rừng hiện có, bảo vệ tốt VqG Xuân Sơn.

Tiếp tục duy trì kết quả giao đất, giao 
rừng, tăng cường hiệu quả công tác quản 
lý đất rừng theo nội dung mới của Luật Đất 
đai.Trước mắt ổn định diện tích giao khoán 
cho đơn vị, cá nhân khai thác, quản lý tốt đất 
rừng, đồng thời rà soát, sắp xếp diện tích khai 
thác không hiệu quả, tạo cơ hội cho tổ chức, 
cá nhân có điều kiện tham gia phát triển lâm 
nghiệp.

Bên cạnh đó, phát triển lâm nghiệp theo 
đúng định hướng quy hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng. Đối với rừng đặc dụng, phòng hộ 

cần bảo vệ diện tích hiện có, 
bảo tồn nguồn gen và tính 
đa dạng sinh học, trồng các 
loài cây bản địa, cây dược 
liệu dưới tán rừng phòng 
hộ; khai thác phát triển du 
lịch sinh thái, BVmT, phát 
huy khả năng phòng hộ đầu 
nguồn. Đối với rừng sản 
xuất tập trung, chọn loại cây 
đa mục tiêu, hiệu quả kinh 
tế cao, quy hoạch phát triển 
rừng gắn với chế biến công 
nghệ cao, chế biến với tiêu 
thụ. Trong đó ưu tiên tiếp tục 
thực hiện quy hoạch vùng 
nguyên liệu giấy đã cam kết 
với Chính phủ, tạo điều kiện 
để Nhà máy giấy Bãi Bằng 
phát triển mở rộng trồng các 
loại rừng khác phục vụ nhu 
cầu dân sinh.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến 
bộ khoa học để nâng cao 
năng suất, hiệu quả rừng 
trồng và phát triển lâm sản 

ngoài gỗ. Theo đó, ngoài 
trồng rừng nguyên liệu giấy 
cần phát triển trồng các loại 
cây đa tác dụng có thể khai 
thác làm bột giấy, gỗ thanh, 
gỗ bóc, kết hợp với kỹ thuật 
khai thác để phát triển trồng 
cây gỗ lớn. Chú trọng phương 
châm “lấy ngắn nuôi dài”, 
đẩy mạnh kết hợp sản xuất, 
gieo trồng các loại lâm sản 
ngoài gỗ như cây dược liệu, 
mây tre, chăn nuôi dưới tán 
rừng, cây lương thực ngắn 
ngày để tạo thêm nguồn thu 
cho người trồng rừng.

Ngoài ra, đổi mới chính 
sách phát triển để huy động 
nguồn lực phát triển lâm 
nghiệp; Tiếp tục rà soát 
lại quỹ đất lâm nghiệp, có 
chính sách giao đất, giao 
rừng, sắp xếp doanh nghiệp 
lâm nghiệp theo hướng cổ 
phần hóa, thuê, khoán, thu 
hồi đất giao sản xuất không 
hiệu quả... những khu rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ 
kết hợp với khai thác du lịch 
sinh thái và lâm sản ngoài gỗ 
từ rừng phục vụ yêu cầu phát 
triển. quy hoạch phát triển 
cơ sở chế biến lâm sản và thị 
trường để nâng cao giá trị 
lâm sản sau thu hoạch. Ngoài 
cơ sở chế biến giấy, tiếp tục 
rà soát, sắp xếp lại các cơ sở 
chế biến phát triển tự phát, 
quy mô nhỏ, tạo cơ hội hình 
thành cơ sở chế biến quy mô 
lớn, gắn chế biến với vùng 
nguyên liệu. Tăng cường 
công tác quản lý bảo vệ rừng, 
phòng chống cháy rừng, duy 
trì hệ sinh thái và tính đa 
dạng sinh học của rừngn

 Lê thương

 V Cán bộ Hạt kiểm lâm Thanh Sơn (Phú Thọ) hướng dẫn 
người dân chăm sóc rừng 
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phụC hồi Và phát 
triển hệ Sinh thái

Cùng với các dự án phát 
triển rqG Đền Hùng, KDTLS 
Đền Hùng đã trồng bổ sung 
các loại cây gỗ quý, cây sinh 
cảnh vào diện tích rừng 30 ha 
thuộc núi Nghĩa Lĩnh, 18.000 
cây các loại vào diện tích 45 
ha khu núi Vặn. Ngoài vườn 
cây lưu niệm quốc gia gồm 
300 cây thuộc các loại cây của 
ba miền Bắc, Trung, Nam, Sở 
NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đã 
xây dựng vườn ươm 7 ha, với 
mục tiêu cung cấp nguồn cây 
giống, bảo vệ nguồn gen, phục 
vụ trồng và phát triển rqG 
Đền Hùng theo quy hoạch. 
Cùng với đó, KDTLS Đền 
Hùng cũng phát động cán bộ, 
công nhân tham gia trồng trên 
2.500 cây cảnh, cây bóng mát; 
Xây dựng 5.000 m hàng rào 
cây xanh tại các khu vực trong 
di tích; Trồng mới hàng chục 
ha tại khuôn viên đền thờ Lạc 

Long quân, khu hồ cảnh quan 
và hàng nghìn cây bóng mát, 
cây sinh cảnh trên các trục 
đường vào KDTLS… 

Song song với việc phục 
hồi và phát triển hệ sinh thái, 
KDTLS Đền Hùng thường 
xuyên phối hợp với chính 
quyền các xã, huyện liên quan 
tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục người dân có ý 
thức, trách nhiệm trong việc 
bảo vệ rừng và di tích; Phối 
hợp với lực lượng kiểm lâm 
trực gác, tuần tra, kiểm tra các 
khu vực trọng yếu; Ký cam kết 
với 34 hộ dân sinh sống trong 
khu vực rqG chăm sóc, quản 
lý, bảo vệ, phát triển rừng tự 
nhiên và phòng chống cháy 
rừng, đảm bảo không có tình 
trạng chặt phá rừng cũng như 
săn bắt động vật trái phép. 
Đồng thời, hàng năm xây 
dựng phương án và phối hợp 
với cơ quan chức năng tổ chức 
diễn tập phòng cháy, chữa 
cháy trong mùa hanh khô và 
trước thời gian tổ chức Lễ hội.

Đền Hùng là di tích lịch 
sử văn hóa đặc biệt quan trọng 
đối với người dân Phú Thọ nói 
riêng và người dân Việt Nam 
nói chung. Vì vậy, cùng với 
những nỗ lực của chính quyền 
địa phương, người dân và 
khách tham quan cần nâng cao 
ý thức, trách nhiệm trong việc 
chung tay xây dựng môi trường 
di tích lành mạnh, văn minhn 
 t.hằng - Minh tùng

Khu di tích lịch sử (KDTLS) Đền Hùng 
- nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công 
dựng nước - Tổ tiên của dân tộc Việt 

Nam, là KDTLS văn hóa quan trọng bậc nhất 
quốc gia, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch 
sử quốc gia đặc biệt. Ngoài quần thể kiến trúc, 
nghệ thuật tinh xảo, Khu di tích còn có một hệ 
sinh thái rừng nhiệt đới, có giá trị về đa dạng 
sinh học. rừng quốc gia (rqG) Đền Hùng là 
sự kết hợp giữa rừng tự nhiên với rừng trồng, 
không chỉ có một số cây quý của rừng nguyên 
sinh mà còn có những loài cây gắn với truyền 
thuyết và tâm linh cũng như cuộc sống thường 
ngày của người dân nơi đây. 

Viên ngọC bíCh giữA thành 
phố CÔng nghiệp 

Ngày 12/7/2002, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký quyết định số 89/2002/qĐ-TTg thành lập 
rqG Đền Hùng với diện tích 528 ha, trong đó 
có 32 ha thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt. Hệ 
sinh thái thực vật rqG Đền Hùng đa dạng, 
phong phú, chỉ tính riêng ở núi Nghĩa Lĩnh 
có 636 loài thực vật thuộc 429 chi của 144 họ, 
trong đó có 15 loài quý hiếm, có giá trị khoa 
học như trầm hương, kim giao, gõ đỏ, sến mật, 
lát hoa, chò nâu, giáng hương... Đặc biệt, có cây 
vạn tuế trên 800 tuổi, cây đại gần 300 tuổi, cây 
chò nâu cao 30 m, đường kính gốc 80 cm và 
hàng trăm cây có tuổi đời từ 100 - 500 năm. 
Ngoài ra, còn có khoảng 205 loài cho gỗ, 192 
loài cho thuốc, 97 loài cây cảnh, 104 loài cho 
thực phẩm và 9 loài cho dầu, nhựa. Bên cạnh 
đó, hệ động vật có 157 loài côn trùng, thuộc 26 
họ, 132 giống gồm 7 bộ, trong đó động vật có 
xương sống bao gồm 59 loài chim, 13 loài thú, 
14 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư thuộc 81 giống; 
Động vật quý hiếm có 7 loài nằm trong Sách đỏ 
Việt Nam thuộc 3 lớp (lớp chim gồm bói cá lớn 
và ác là, lớp thú gồm tê tê, lớp bò sát gồm tắc 
kè, rắn giáo, hổ mang, cạp nong). Cùng với khu 
rừng tự nhiên, xung quanh núi Nghĩa Lĩnh còn 
có hàng chục núi và đồi, tạo nên cảnh sơn thủy 
hữu tình vừa hùng vỹ vừa tôn nghiêm, bốn 
mùa xanh ngát giống như bức tranh thủy mạc. 
Cây rừng trên đại ngàn Nghĩa Lĩnh gắn liền với 
dấu ấn lịch sử và thời gian, cùng với các di tích 
đền, chùa, bia mộ, tạo nên sự linh thiêng, để 
mỗi người khi đến với Đền Hùng, trong cõi sâu 
thẳm của tâm linh như được giải tỏa. 

Tăng cường bảo vệ rừng quốc gia Đền Hùng

 V Cây vạn tuế 800 năm tuổi 
trước cửa chùa Thiên Quang

 V KDTLS Đền Hùng hưởng ứng Tết trồng cây 
Xuân Bính Thân 2016



49Số 3/2016

môi TrưỜNG & PHÁT TriểN

Trải nghiệm vùng Miệt Thứ - U Minh

Từ TP. rạch Giá (Kiên Giang), xe ô tô 
đưa chúng tôi đi về phía Nam gần 30 
km, đến phà Tắc Cậu, qua rạch Xẻo rô 

là đã đặt chân lên vùng miệt Thứ. miệt Thứ là 
tên chung chỉ vùng đất rộng lớn bao gồm các 
huyện an Biên, an minh, Vĩnh Thuận và u 
minh Thượng (Kiên Giang) đến huyện u minh 
của Cà mau. Sách Đại Nam nhất thống chí viết 
rằng “vùng này gọi là Thập Câu, tức mười con 
rạch”. Người xưa theo mốc thứ tự của các con 
rạch đặt tên cho địa bàn, lần lượt là Thứ Hai, 
Thứ Ba... tới Thứ mười. Chữ Thứ gắn với chữ 
miệt, giống như miệt đồng, miệt vườn trở 
thành “miệt Thứ”. 

 ông Thái Thành Lượm, Giám đốc Sở 
Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang cho 
biết, xưa kia nói đến miệt Thứ, người ta hình 
dung đến một nơi xa xôi, hoang vu không người 
ở. Cách đây nửa thế kỷ, đến sống ở vùng miệt 
Thứ chủ yếu là những người trốn thuế thân, tá 
điền chống lại địa chủ, người trốn nợ. Nơi đây, 
kênh rạch chằng chịt, phía trên là rừng tràm, 
dưới là dừa nước và cỏ lác. Dưới ngòi bút của 
nhà văn Đoàn Giỏi trong “Đất rừng phương 
Nam”, miệt Thứ có đa dạng các loài động vật 
hoang dã: rắn, rùa, kỳ đà, heo rừng, ba ba, ong, 
tôm cá… 

 Từ khi đất nước thống nhất, cuộc sống 
miệt Thứ phát triển nên có nhiều người qua 
lại làm ăn. Dân cư miệt Thứ dần đông đúc. Tại 
mỗi ngã ba kênh rạch, dân cư tập trung để mua 
bán, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, nơi ấp Xẻo 
Nhàu trước kia được miêu tả là chốn hoang vu, 
thì ngày nay đã tấp nập ghe tàu đánh cá neo 
đậu, những ngôi nhà khang trang mọc lên.

Nằm giữa vùng miệt Thứ là Vườn quốc gia 
(VqG) u minh Thượng. Chúng tôi tham quan 
khu căn cứ địa cách mạng xưa, nơi người dân 
từng chở che, đùm bọc các vị lãnh đạo như Võ 
Văn Kiệt, Lê Đức anh… ông Lê Hoàng Hưởng, 
Giám đốc VqG u minh Thượng cho hay, trong 
hệ sinh thái rừng úng phèn của đồng bằng sông 
Cửu Long thì chỉ còn duy nhất hệ thực vật rừng 
của vùng lõi thuộc VqG u minh Thượng có 
những đặc điểm của rừng cực đỉnh nguyên 
sinh. Đó là các ưu hợp rừng tràm hỗn giao và 
rừng tràm trên đất than bùn. Tại khu vực VqG 
u minh Thượng, hiện nay đã điều tra được 250 
loài thực vật, trong đó có 243 loài được định 
danh, 8 loài rất hiếm và 71 loài hiếm có. 

VqG u minh Thượng 
đang trở thành địa điểm thu 
hút nhiều khách du lịch, mỗi 
năm đón khoảng 5 vạn lượt 
khách tham quan. Nhiều 
hoạt động, tuyến tham quan 
đang được mở để phục vụ du 
khách: Câu cá giải trí, tham 
quan vườn chim, vườn dơi. 
Theo ông Lê Hoàng Hưởng, 
vùng lõi VqG có diện tích 
hơn 8.000 ha, trong đó có 
khoảng 500 ha là mặt nước 
trống để câu cá giải trí. Ngoài 
thời gian đóng cửa 3 tháng 
vào mùa khô để phòng cháy 
rừng thì dịch vụ câu cá phục 
vụ quanh năm. Khách đến 
nhiều nhất là từ TP. Hồ Chí 
minh, Bình Dương, Vũng 
Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ… 

Ban quản lý VqG dùng 
xuồng gắn máy chở chúng 
tôi theo con kênh đi sâu vào 
những khu vực cây tràm 
đang tái sinh. Dưới tán rừng 
bắt gặp bầy khỉ trèo lên cây 
cao nhìn sang hướng vỏ máy. 
ông Hưởng cho biết, kết quả 
khảo sát cho thấy, ở VqG u 
minh Thượng hiện có 4 đàn 
khỉ, sống trong các khu rừng 
tràm và thường di chuyển 
đến các dòng kênh trong 
Vườn. Đến khu vực của các 

loài chim, những chú chim 
đồng loạt vỗ cánh bay khi 
chúng tôi đến gần để quay 
phim, chụp ảnh. Những 
cánh chim tung bay giữa bầu 
trời bao la trên nền xanh bạt 
ngàn cây lá của khu rừng 
nguyên sinh thơ mộng, hữu 
tình. rời sân chim, chúng tôi 
đến máng Dơi. Được biết, 
tại đây đã thống kê được 7 
loài dơi, trong đó có loài dơi 
ngựa Thái Lan đã được đưa 
vào Sách đỏ Thế giới. Kết quả 
các công trình nghiên cứu đã 
phát hiện có 186 loài chim tại 
VqG u minh Thượng, trong 
đó có nhiều loài quý hiếm 
cần được bảo vệ. Các nhà 
khoa học cũng đã xác định 
gần 500 loài động vật tại đây, 
trong đó có một số loài nằm 
trong Sách đỏ Việt Nam và 
thế giới như rái cá lông mũi, 
mèo cá dơi ngựa lớn, sóc lửa, 
sóc đuôi ngựa… Năm 2013, 
VqG u minh Thượng được 
nhận chứng chỉ danh hiệu 
Vườn di sản aSEaN và ngày 
22/2/2016, được công nhận 
là khu ramsar thứ 8 của Việt 
Nam và thứ 2.228 của thế 
giớin
 Minh KhÔi - n. hiền

 V VQG U Minh Thượng - khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam và 
thứ 2.228 của thế giới
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Hiệu quả từ mô hình giáo dục và truyền thông 
về VPA-fLeGT ở khu vực miền Trung

đặng thị thAnh thủy
Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực TN&MT
trương Sĩ hoài nhân, nguyễn Văn nAM
Chuyên gia FLEGT miền Trung

Mô hình giáo dục - truyền thông đồng bộ từ cộng đồng tới các cấp quản lý về Tăng cường thực 
thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT ) đang được triển khai hiệu quả tại 
các tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam), góp phần hiện thực hóa 
những chính sách, mục tiêu về quản trị rừng và thương mại lâm sản hợp pháp ở các địa phương, 
hướng tới thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA-FLEGT trong tương lai.

Một Số hoạt động Chính CủA 
truyền thÔng Về FLegt

Các hoạt động truyền thông về FLEGT 
do Liên minh châu âu (Eu) hỗ trợ thực hiện 
thí điểm tại các tỉnh quảng Bình, quảng Trị, 
Thừa Thiên-Huế và quảng Nam. Đây là một 
mô hình được triển khai đồng bộ, tiếp cận 
từ cộng đồng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp 
chế biến gỗ tới các cơ quan quản lý có liên 
quan, góp phần nâng cao nhận thức và thay 
đổi hành vi của các nhóm đối tượng về gỗ hợp 
pháp và các vấn đề liên quan đến VPa-FLEGT. 
mô hình được thiết kế gồm các hoạt động tập 
huấn cho cán bộ, chương trình giáo dục cho 
học sinh, truyền thông trực tiếp tại địa bàn lựa 
chọn ở 4 tỉnh, trên các kênh thông tin, công cụ 
truyền thông và đã được cộng đồng và chính 
quyền địa phương ủng hộ, tham gia nhiệt tình, 
đánh giá cao về hiệu quả, tính thực tiễn. Trong 
đó, đào tạo cán bộ truyền thông nòng cốt về 
FLEGT là chương trình đầu tiên của mô hình, 
thu hút sự tham gia của 33 học viên từ các tổ 
chức xã hội, cán bộ kiểm lâm, chính quyền 
địa phương và cộng đồng người dân sống phụ 
thuộc vào rừng của 4 tỉnh. Những người tham 
gia chương trình được cung cấp thông tin về 
VPa-FLEGT, gỗ hợp pháp... cũng như các 
kiến thức cơ bản về truyền thông cộng đồng, 
truyền thông thay đổi hành vi về FLEGT; 
phương pháp, kỹ năng giảng dạy và thiết kế 
các sản phẩm truyền thông tại địa phương. 

Đặc biệt, mô hình đã tổ chức truyền thông 
trực tiếp tới cộng đồng và doanh nghiệp tại các 
huyện a Lưới (Thừa Thiên-Huế), Đắc rông 
(quảng Trị), Lệ Thủy (quảng Bình), Đông 
Giang (quảng Nam) thông qua các hoạt động 
thiết thực, trò chơi thích hợp với người dân địa 

phương. Nội dung và hình 
thức truyền thông được điều 
chỉnh phù hợp với thực tế, 
sinh động, phát huy những 
giá trị văn hóa bản địa như đi 
xe đạp, ô tô cổ động, hát múa 
theo bản sắc dân tộc của người 
Pa Cô, Cơ Tu, thi tìm hiểu về 
VPa-FLEGT. Chương trình 
thu hút gần 200 người tham 
gia từ cơ quan kiểm lâm, chính 
quyền địa phương, cơ sở chế 
biến gỗ và người dân tại các địa 
phương triển khai mô hình. 

mặt khác, mô hình còn tổ 
chức cuộc thi vẽ tranh “rừng 
xanh ước mơ”, là sáng kiến 

tuyên truyền và quảng bá 
thông tin về FLEGT tới các cơ 
quan chính quyền địa phương, 
quản lý lâm nghiệp, kiểm lâm 
và cộng đồng. Chương trình 
được triển khai tại các tỉnh 
quảng Bình và Thừa Thiên-
Huế thu hút sự tham gia của 
300 em thiếu nhi với 150 tác 
phẩm tham dự... Các thông 
điệp về ý thức quản lý và bảo 
vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh 
học, bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường sinh thái 
bền vững được lồng ghép 
trong tranh của các em học 
sinh tham dự. 

 V Trao giải thưởng “Rừng xanh ước mơ” cho các học sinh có 
thành tích xuất sắc
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hiệu Quả CủA CáC hoạt động 
truyền thÔng Về FLegt

Đối với các cơ quan ban ngành liên quan: 
Cán bộ của các cơ quan quản lý ngành lâm 
nghiệp, cán bộ chính quyền địa phương, tổ 
chức xã hội đoàn thể đã được tiếp cận và hiểu 
rõ hơn về nội dung của Kế hoạch hành động 
FLEGT, Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPa-
FLEGT, định nghĩa gỗ hợp pháp, hệ thống 
đảm bảo gỗ hợp pháp... Đồng thời, được trang 
bị kỹ năng để xây dựng các chương trình giáo 
dục- truyền thông phù hợp với cộng đồng, 
doanh nghiệp. 

Đối với các tổ chức xã hội: Nâng cao hiểu 
biết, phát triển kỹ năng truyền thông về 
FLEGT, từ đó tuyên truyền đến từng cộng 
đồng địa phương về VPa-FLEGT, thúc đẩy 
cộng đồng tham gia thực hiện FLEGT.

Đối với nhóm cộng đồng: 
Người dân được tuyên truyền 
để thay đổi hành vi trong 
công tác quản lý bảo vệ rừng, 
phòng chống cháy rừng, hạn 
chế khai thác gỗ trái phép, 
sử dụng các sản phẩm gỗ có 
nguồn gốc hợp pháp. Từ đó, 
góp phần tăng cường tiếng 
nói của cộng đồng sống phụ 
thuộc vào rừng và doanh 
nghiệp chế biến gỗ trong tiến 
trình VPa- FLEGT.

Đối với các doanh nghiệp 
và cơ sở chế biến gỗ: Hiểu rõ 
hơn về lợi ích khi tham gia 
vào tiến trình VPa-FLEGT. 
Doanh nghiệp nhận thức và 
tuân thủ các quy định, thủ 
tục chứng minh nguồn gốc 
gỗ hợp pháp; thay đổi tư duy 
và định hướng trong sản xuất, 
chế biến, kinh doanh và sản 
phẩm gỗ hợp pháp, đáp ứng 
theo yêu cầu FLEGT.

Đối với Mạng lưới các tổ 
chức phi chính phủ về thực 
thi lâm luật, quản trị rừng và 
thương mại lâm sản (VNGo-
FLEGT) và các dự án làm việc 
liên quan đến FLEGT: Tạo 
cơ hội trao đổi, giao lưu, học 
hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về 
các hoạt động truyền thông 
của các thành viên mạng lưới 

VNGo-FLEGT; kết nối 6 
thành viên chủ chốt của mạng 
lưới cộng đồng sống phụ 
thuộc vào rừng tham gia vào 
mạng lưới VNGo-FLEGT. 

bài họC Kinh 
nghiệM-Khuyến 
nghị

Thông qua việc triển khai 
truyền thông tại một số địa 
phương cho thấy, việc thực 
hiện truyền thông cần được 
triển khai đồng bộ từ cộng 
đồng tới các cấp quản lý về 
FLEGT. Hình thức truyền 
thông cần được thiết kế đa 
dạng, sinh động để thu hút 
sự tham gia của các đối tượng 
khác nhau. Nội dung truyền 
thông phải rõ ràng, đơn giản, 
dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn 
của từng địa phương và trình 
độ nhận thức của từng nhóm 
đối tượng. Nên sử dụng các 
phương tiện truyền thông gây 
chú ý đối với cộng đồng, thu 
hút sự quan tâm của chính 
quyền các cấp; Thu hút sự 
tham gia của các em học sinh, 
phát huy những giá trị văn 
hóa bản địa trong quá trình 
tuyên truyền, truyền thông.

Tóm lại, mô hình truyền 
thông về FLEGT được triển 

 O một số ý kiến của cộng 
đồng, doanh nghiệp và cán bộ 
quản lý 

Ông Hồ Văn Đẻo, xã Hồng Bắc, 
huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế: 
“qua các hoạt động truyền thông về 
FLEGT, tôi đã hiểu về tầm quan trọng 
của việc quản lý bảo vệ rừng và sẽ tuyên 
truyền tới cộng đồng”.

Ông Lê Duy Trinh, Doanh nghiệp tư 
nhân Nguyên Phong, Quảng Trị: “Sau khi 
được truyền thông về FLEGT, chúng tôi 
đã nhận thức được sự cần thiết phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật về gỗ 
hợp pháp, trong đó có các quy định về 
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 
Nếu muốn phát triển thị trường doanh 
nghiệp phải tuân thủ các quy định của 
Nhà nước và VPa-FLEGT”.

ThS. Mai Quang Huy - Phó trưởng 
phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm 
lâm Thừa Thiên - Huế: “Hoạt động nâng 
cao năng lực được Dự án FLEGT - Khu 
vực miền Trung triển khai đã đáp ứng 
mong đợi của các cơ quan quản lý ngành 
lâm nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng, 
thành viên mạng lưới VNGo-FLEGT, 
doanh nghiệp chế biến gỗ... Thông qua 
đó, các nhóm hưởng lợi đều nắm được 
các vấn đề cơ bản liên quan đến VPa-
FLEGT”.

 V Hoạt động truyền thông về FLEGT thu hút đông đảo quần 
chúng nhân dân tham gia 
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malaixia là một trong 17 quốc 
gia có giá trị đa dạng sinh 
học (ĐDSH) lớn nhất thế 

giới. Tuy nhiên, theo Báo cáo của Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế 
(2015), malaixia đứng thứ 5 trong số 
các quốc gia có nhiều loài bị đe dọa 
nhất, với 534 loài. Trong những năm 
gần đây, malaixia đã mất đi nhiều loài 
sinh vật hoang dã, điển hình như tê giác 
Sumatran và rùa luýt đang có nguy cơ bị 
tuyệt chủng do số lượng cá thể còn ít để 
sinh sản và duy trì nòi giống. Ngoài ra, 
malaixia cũng mất đi nhiều không gian 
hoang dã, như hang động Chiku ở bang 
Kelantan (phía Đông Bắc của malaixia), 
nơi lưu trú của loài thằn lằn độc nhất 
trên thế giới và nhiều thực vật quý hiếm 
khác, hay thảm cỏ biển tại bang Johor 
(phía Nam malaixia) - nơi sinh sống 
của cá nược và cá ngựa do bị chôn vùi 
bởi các đảo mới khai phá.

Trước thực trạng trên, malaixia đã 
ban hành Chiến lược quốc gia về bảo 
tồn ĐDSH đến năm 2025 nhằm nâng 
cao chất lượng và tăng diện tích của các 

hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ; cải 
thiện chất lượng và số lượng quần thể 
các loài nguy cấp, quý, hiếm… đồng 
thời hướng tới quản lý, khai thác bền 
vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Mở rộng phạM Vi bảo tồn
Ngoài việc tập trung bảo vệ hệ 

sinh thái và môi trường sống dễ bị 
tổn thương (như núi đá vôi, rừng trên 
đất ultrabasic, đất ngập nước, rạn san 
hô và thảm cỏ biển), các nhà quản lý 
malaixia cũng chú trọng việc chia sẻ 
lợi ích từ ĐDSH, an toàn sinh học và 
các loài ngoại lai xâm hại. Theo đó, bên 
cạnh việc lập bản đồ khoanh vùng hệ 
sinh thái, malaixia rà soát, khảo sát hiện 
trạng thực tế, đánh giá khả năng phục 
hồi và tình trạng dễ bị tổn thương của 
các hệ sinh thái quan trọng trước biến 
đổi khí hậu (dự kiến hoàn thiện vào 
năm 2018) nhằm tăng diện tích bảo tồn 
đất liền và vùng nước nội địa lên 20%, 
vùng biển và ven biển lên 10%, tăng gấp 
đôi số lượng khu vực bảo tồn cộng đồng 
đến năm 2020, giảm thiểu và quản lý tác 
động tiêu cực tiềm ẩn của công nghệ 
sinh học hiện đại… mặt khác, bằng việc 
xác lập các điểm nóng về ĐDSH, xây 
dựng các trung tâm, mạng lưới ĐDSH 
và thi hành pháp luật đối với các cơ sở 
buôn bán bất hợp pháp các loài hoang 
dã vào năm 2021, malaixia quyết tâm 
ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài bị 
đe dọa, giảm thiểu các hoạt động buôn 
bán trái phép động, thực vật hoang dã, 
phấn đấu có thêm 10 khu vực mới đạt 
tầm quan trọng sinh học quốc tế vào 
năm 2025. 

Theo quy định mới, những người 
bản xứ, cộng đồng địa phương, nhóm 
xã hội dân sự và các công ty tư nhân 
hoạt động tích cực trong việc bảo tồn 
ĐDSH sẽ được ghi nhận và có hình 
thức khích lệ phù hợp. Với khẩu hiệu 
"tài nguyên của chúng ta, trách nhiệm 
thuộc về chúng ta", Chiến lược tập 
trung vào sự tham gia của cộng đồng 
trong việc đạt được các mục tiêu xanh, 

khai tại các tỉnh nói trên 
đã giúp các nhóm hưởng 
lợi nhận thức được tầm 
quan trọng và lợi ích khi 
tham gia vào tiến trình 
FLEGT, góp phần thay đổi 
nhận thức trong việc sử 
dụng gỗ hợp pháp, hạn chế 
khai thác gỗ trái phép, tăng 
cường công tác quản lý và 
bảo vệ rừng hiệu quả tại 
các địa phương. 

Tuy nhiên, hiện quy 
mô truyền thông chỉ dừng 
ở mô hình thí điểm tại 4 
huyện thuộc 4 tỉnh, chưa 
được thực hiện rộng ở 
nhiều địa phương. mô 
hình này cần được triển 
khai trên địa bàn rộng 
hơn. Bên cạnh đó, đối với 
từng nhóm đối tượng cụ 
thể cần có các hình thức 
và nội dung truyền thông 
thiết thực hơn như: Nhóm 
cộng đồng cần được 
truyền thông bằng các 
biện pháp tại chỗ, thường 
xuyên (như sử dụng các 
tuyên truyền viên, kiểm 
lâm viên địa bàn...) để 
giải thích cụ thể về nguồn 
gốc gỗ hợp pháp, những 
tác động đến sinh kế của 
người dân khi áp dụng 
VPa-FLEGT...; Nhóm các 
cơ quan chính quyền địa 
phương và cơ quan quản 
lý cần được tập huấn, 
hội thảo, cung cấp thông 
tin cập nhật và tầm quan 
trọng của VPa-FLEGT đối 
với công tác quản lý, bảo 
vệ rừng; Nhóm cơ sở chế 
biến gỗ và doanh nghiệp 
cần được tuyên truyền 
trực tiếp, cập nhật thông 
tin thường xuyên về các 
quy định có liên quan đến 
VPa-FLEGT khi tham gia 
vào chuỗi cung ứng, sản 
xuất, chế biến và xuất khẩu 
gỗ sang thị trường Eun

Chiến lược quốc gia của Malaixia  
về bảo tồn đa dạng sinh học

 V Hang Chiku tại bang Kelantan,  
Malaixia



53Số 3/2016

NHìN ra THế Giới

gồm cả các đồn điền cao su để 
lấy gỗ. Trong tương lai, sẽ có 
hướng dẫn cụ thể và kiểm soát 
mức độ phát triển các vùng 
tiếp giáp với các khu vực này. 
Để giảm thiểu áp lực của hoạt 
động kinh tế lên vùng ĐDSH, 
Chiến lược kêu gọi quản lý tốt 
hơn nền nông nghiệp, ngoài 
ra, hướng tới quản lý bền 
vững tất cả các khu rừng, khu 
vực hạn chế hoặc cấm khai 
thác thủy sản. Theo đó, đến 
năm 2025, 50% khu vực nông 
nghiệp được công nhận là 
quản lý bền vững, 20% lượng 
đánh bắt cá được thu hoạch 
bền vững; các khoản trợ cấp 
tổn thất trong ngành nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản được xác định và hợp lý 
hóa trước năm 2021. 

Chiến lược cũng tăng 
cường bảo vệ hệ sinh thái 
biển bởi tài liệu về hiện trạng 
và các mối đe dọa đến ĐDSH 
biển chưa đủ thông tin, trong 

khi đó, các mối đe dọa ở đây 
nghiêm trọng hơn trên đất 
liền, nhiều loài sinh vật biển 
bị suy giảm nghiêm trọng. 
Để việc bảo tồn được hiệu 
quả, khu vực môi trường sống 
cần được bảo vệ và đa dạng 
về chủng loài. Vì vậy, theo kế 
hoạch, malaixia sẽ mở rộng 
khu vực bảo tồn biển từ 1,4% 
lên 10% (trên tổng diện tích 
453.000 m2).

Theo kế hoạch, có nhiều 
hành lang ĐDSH được thiết 
lập để kết nối các khu vực 
sinh thái, cho phép quần thể 
trong cùng loài có thể trao đổi 
gen, đồng thời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự di chuyển 
của các loài sinh vật đến vùng 
có điều kiện sinh thái phù 
hợp. Cụ thể, malaixia sẽ khôi 
phục và bảo vệ hành lang 
sinh thái quan trọng trên cạn 
và biển, đồng thời, thiết lập 
thêm 10 hành lang chính để 
liên kết các khu rừng bị phân 

 V Thảm cỏ biển có vai trò quan trọng đối với sự sống của loài 
cá nược, rùa và hơn trăm loài tôm cá khác tại Malaixia 

thông qua việc tăng gấp đôi số lượng các dự án 
xã hội dân sự và khu vực tư nhân. Đồng thời, 
Chiến lược thể hiện việc trao quyền từ Chính 
phủ liên bang sang chính quyền tiểu bang, tổ 
chức phi Chính phủ, khu vực tư nhân và cộng 
đồng địa phương trong việc chung tay bảo tồn 
ĐDSH bằng các quy định pháp lý cụ thể. 

Ngoài ra, Chiến lược cũng đề xuất xây dựng 
Luật Tiếp cận và chia sẻ lợi ích ĐDSH, dự kiến 
sẽ hoàn thiện vào năm 2017, nhằm thúc đẩy và 
bảo vệ kiến thức bản địa, đồng thời giúp người 
dân hưởng lợi từ hoạt động bảo tồn ĐDSH tại 
địa phương.

Lồng ghép đDSh Vào Kế hoạCh 
phát triển Kinh tế

Lồng ghép ĐDSH vào quá trình phát triển 
và hoạch định dự án phát triển kinh tế nhằm 
đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, khai thác, phát 
triển cơ sở hạ tầng… không gây thêm áp lực 
lên nguồn tài nguyên sinh học. Theo đó, Chính 
phủ sẽ xây dựng Chương trình định giá tài 
nguyên thiên nhiên, dự kiến hoàn thiện vào 
năm 2020, làm tiêu chí để cân nhắc mức độ 
lồng ghép. Cụ thể, việc định giá tài nguyên 
thiên nhiên sẽ giúp các nhà quản lý xác định 
được mối quan hệ của nguồn tài nguyên đó với 
hệ sinh thái xung quanh, từ đó, thúc đẩy nền 
kinh tế phát triển mà không gây tổn hại đến 
nguồn tài nguyên phụ thuộc. Để Chiến lược 
phát huy hiệu quả, Chính phủ malaixia sẽ hoàn 
thiện hệ thống pháp lý nhằm đánh giá đầy đủ 
và chi tiết ĐDSH vào năm 2018. Bên cạnh đó, 
việc lồng ghép ĐDSH trong đánh giá tác động 
môi trường cũng sẽ được đẩy mạnh.

Chiến lược ưu tiên công tác bảo tồn núi đá 
vôi vì đây là môi trường sống quan trọng của 
nhiều loài. Hiện tại, núi đá vôi chiếm 0,4% diện 
tích đất của cả nước nhưng các loài sống tại 
đây chiếm tới 14% trên tổng số 8.500 loài thực 
vật tại bán đảo malaixia. Tuy nhiên, nhiều loài 
thực vật quý, hiếm và bị đe dọa chưa được bảo 
vệ nghiêm ngặt như các loài động vật. 

đẩy Mạnh bảo tồn biển Và rừng
Chiến lược hướng tới khoanh vùng các 

khu vực "có giá trị bảo tồn cao" và "khu vực 
nhạy cảm với các vấn đề môi trường" và đưa 
vào kế hoạch của nhà nước, địa phương, từ 
đó, các khu vực này sẽ không bị khai thác hoặc 
chuyển thành các đồn điền, thị xã hay các khu 
công nghiệp. Chiến lược cấm trồng rừng, bao 
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mảnh. mặt khác, Chiến lược đẩy mạnh duy trì 
ĐDSH trong khu vực đô thị bằng cách thiết 
lập các không gian xanh phù hợp dựa trên Kế 
hoạch hành động quốc gia về bảo tồn ĐDSH 
thành thị.

triển KhAi Chiến LượC
Trong Chiến lược, Chính phủ malaixia kết 

hợp từng nội dung với trách nhiệm của người 
thực hiện, mục tiêu rõ ràng (có thể định lượng 
thông qua các chỉ tiêu) và thiết lập cơ chế quản 
lý chặt chẽ hơn; đồng thời chỉ ra cơ quan chủ 
trì tương ứng với từng mục tiêu, phạm vi giám 
sát và phối hợp. Ngoài ra, Chiến lược đề xuất tổ 
chức Hội nghị bàn tròn cấp quốc gia về ĐDSH 
cho tư nhân và các tổ chức phi Chính phủ, 
nhằm giúp công chúng có thể chủ động giám 
sát việc thực thi Chiến lược.

Kế hoạch hành động sẽ là mục tiêu mũi 
nhọn mà chính quyền bang sẽ tập trung triển 
khai, vì vậy, họ phải xem xét toàn bộ các ý tưởng 
bảo tồn ĐDSH. Tuy nhiên, 80 - 90% doanh thu 
của Nhà nước thông qua việc sử dụng đất và 
khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì 
vậy, để thực thi Chiến lược, malaixia phải tìm 
ra các giải pháp khác để đa dạng hóa nguồn 
thu nhập. Nhằm lồng ghép thành công của 
Chương trình bảo tồn ĐDSH vào các kế hoạch 
phát triển, cơ quan nhà nước - đặc biệt là các 
nhà quản lý đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản - phải được đào tạo và nâng cao 
năng lực chuyên môn. 

huy động nguồn LựC
quỹ quốc gia về ĐDSH được thành lập vào 

năm 2014 với số vốn 10 triệu rm (khoảng 2,43 
triệu uSD) từ Chính phủ liên bang, do huy động 
nguồn vốn từ các tổ chức trong khu vực, quốc 
tế và tư nhân. Các đề xuất khác về tài chính từ 
nguồn thu dịch vụ chi trả hệ sinh thái (cung cấp 
nước và gỗ), thuế môi sinh (thuế cácbon) và 
thuế du lịch. Tuy nhiên, malaixia cũng lo ngại, 
áp lực về gia tăng thương mại sẽ tác động đến 
tiến độ thực hiện kế hoạch Tăng trưởng xanh. 
Chính phủ kêu gọi, tính bền vững của hệ sinh 
thái là vì lợi ích của tất cả mọi người, vì vậy, mỗi 
người dân đóng vai trò nhất định trong việc thực 
thi Chiến lược. “quyết định hôm nay của chúng 
ta sẽ tác động sâu sắc đến thế hệ tương lai của 
chính chúng ta” là phương châm quản lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên mà malaixia hướng tớin
 Lưu trAng  
 (Tổng hợp từ nre.gov.my & star2.com)

ngày quốc tế Về rừng

10 sự thật thú vị về rừng

rừng là một hệ sinh 
thái mà quần xã cây 
rừng giữ vai trò quan 

trọng đối với cuộc sống của 
con người cũng như môi 
trường. rừng che phủ 1/3 
diện tích lục địa toàn cầu, 
đồng thời thực hiện nhiều 
chức năng, cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu và duy 
trì sự sống trên hành tinh. 
Sinh kế của 1,6 tỷ người 
trên Trái đất đang phải phụ 
thuộc vào rừng. 75% lưu 
vực có rừng cấp nước ngọt 
cho nhân loại trên Trái đất. 
rừng cung cấp nước uống 
cho 1/3 thành phố lớn trên 
thế giới. Nhằm nâng cao 
nhận thức tầm quan trọng 
của rừng, ngày 21/3 được 
Đại hội đồng Liên hợp 
quốc chọn làm Ngày quốc 
tế về rừng. Đây là dịp để 
các quốc gia nâng cao nhận 
thức, khuyến khích người 
dân trong nước có trách 
nhiệm trong việc bảo vệ, 
bảo tồn và phát triển rừng 
bền vững.

rừng bAo phủ 
Khoảng 4 tỷ hA 
Diện tíCh bề Mặt 
trái đất

rừng bao phủ khoảng 4 
tỷ ha, tương đương khoảng 
8% tổng diện tích bề mặt 
Trái đất. Các quốc gia chiếm 
phần lớn diện tích rừng thế 
giới gồm: Nga (7,8 triệu 
km2), Braxin (4,8 triệu km2), 
Canađa (3,1 triệu km2), mỹ 
(3 triệu km2), Trung quốc 
(1,8 triệu km2) và Cộng hòa 
Dân chủ Côngô (1,8 triệu 
km2).

rừng Là “Cái nÔi” 
CủA đA Dạng Sinh 
họC

rừng là nơi cư trú của 
hơn 50% loài thực vật và 
động vật trên thế giới. Đa 
dạng sinh học cao nhất nằm 
ở rừng nhiệt đới amazon, 
đặc biệt là khu vực giáp 
danh giữa rừng amazon 
và dãy núi andes ở Pêru 
và êcuađo. Đây là nơi sinh 
sống lý tưởng của hàng triệu 
loài động, thực vật. Các 
nhà khoa học cho rằng, có 
khoảng hơn 500 loài động 
vật có vú, 175 loài thằn lằn, 
hơn 300 loài bò sát và 30 
triệu loài côn trùng, cùng 
với khoảng 1/3 loài chim 
của thế giới hiện đang cư trú 
tại khu rừng rậm này. Ngoài 
ra, một số nơi có ĐDSH lớn 
khác như rừng ở 2 đảo lớn 
nhất thế giới: Borneo, New 
Guinea (phía Tây Bắc Nam 
mỹ và Trung mỹ) và các lưu 
vực sông Côngô. 

rừng ChứA hàng 
trăM tỷ Cây XAnh

Theo các nhà khoa học, 
các khu rừng trên thế giới 
chứa hàng trăm tỷ cây xanh. 
ước tính đến năm 2015,  
trong số 3.000 tỷ cây, trong 
đó có 1.400 tỷ ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới, 700 tỷ ở 
khu vực phương Bắc và 600 
tỷ ở vùng ôn đới. Tuy nhiên, 
nghiên cứu cũng chỉ ra, 15,3 
tỷ cây bị chặt mỗi năm.

rừng Lưu trữ Một 
Lượng Lớn CáCbon 

rừng lưu trữ một lượng 
lớn cácbon thông qua quá 
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hóa, nông nghiệp tự cung tự 
cấp, bao gồm chăn nuôi gia 
súc và sản xuất dầu cọ; xây 
dựng đường phục vụ cho nhu 
cầu vận chuyển và khai thác 
gỗ. Trong đó, Nga, Canađa và 
Braxin là các quốc gia mất độ 
che phủ rừng ở mức cao nhất 
từ năm 2012 - 2014.

rừng đAng đượC 
KhÔi phụC ở Một Số 
nướC

Nhiều khu rừng rộng lớn 
đã được tái sinh sau hàng thập 
kỷ bị hủy diệt ở Bắc mỹ và châu 
âu. một số quốc gia như Costa 
rica và New Zealand còn phát 
triển mạnh ngành du lịch sinh 
thái rừng, quyết tâm hướng tới 
giảm lượng khí thải Co2 gây 
hiệu ứng nhà kính xuống mức 
bằng 0 vào năm 2021 thông 
qua mục tiêu chuyển đổi nền 
kinh tế theo hướng hoàn toàn 
thân thiện với môi trường. 
Trong khi đó, ở một số quốc 
gia khác, như Trung quốc và 
rwanda đang tích cực trồng 
lại rừng để khôi phục lại chức 
năng của hệ sinh thái.

hoạt động giáM Sát 
rừng tốt hơn

Thập niên vừa qua đã tạo 
ra một cuộc cách mạng trong 
việc giám sát rừng, chủ yếu 
thông qua hệ thống ứng dụng 
thông tin từ hàng trăm triệu 
ảnh vệ tinh cũng như dữ liệu 
từ mặt đất. Tiêu biểu như, 
công cụ Theo dõi rừng toàn 
cầu do Viện Tài nguyên thế 
giới lập ra nhằm cung cấp dữ 
liệu, cho phép nhà khoa học, 
hoạch định chính sách, công 
ty và tổ chức môi trường theo 
dõi tình trạng rừng ở các khu 
vực, từ đó, đưa ra các biện 
pháp bảo vệ kịp thời. Trên bản 
đồ, họ sẽ đánh dấu các khu vực 
rừng được khôi phục (màu 
xanh) cũng như các khu rừng 

đang bị phá hoại (màu hồng). 
Nhờ công cụ trên, từ năm 
2004, Braxin đã giám sát thực 
thi pháp luật môi trường hiệu 
quả, đặc biệt là trong việc khai 
thác gỗ bất hợp pháp. 

Ngoài ra, những người 
quan tâm đến rừng có thể có 
cái nhìn trực quan hơn về các 
mối đe dọa đối với nguồn tài 
nguyên này thông qua bản đồ 
vệ tinh Google Earth.

nhiều Khu rừng 
đượC bảo Vệ tốt 
nhất Là nhờ người 
Dân bản địA

Theo nghiên cứu của Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên 
quốc tế về mối quan hệ giữa 
dân cư bản địa và các khu vực 
rừng được bảo vệ (năm 2000), 
ước tính, khoảng 85% khu bảo 
tồn trên thế giới có người sinh 
sống, trong số đó, nhiều khu 
rừng được bảo tồn ở trạng thái 
tốt nhất. Điều này chứng tỏ, 
những người dân sống nhờ 
vào hệ sinh thái rừng để lấy 
thực phẩm, nước, hay làm nơi 
trú ẩn có tầm quan trọng nhất 
định trong việc bảo tồn rừng. 
Các nghiên cứu cũng cho thấy, 
khi đất rừng được quản lý tốt, 
độ che phủ của cây xanh duy trì 
tốt hơn ở những có cộng đồng 
dân cư.

1/8 Diện tíCh rừng 
toàn Cầu đượC Quản 
Lý Vì MụC tiêu bảo 
tồn đA Dạng Sinh 
họC

Theo Liên hợp quốc, khoảng 
13% rừng của thế giới, (tương 
đương 5,24 triệu km2) được quản 
lý chủ yếu nhằm bảo tồn ĐDSH, 
đứng đầu là mỹ (65 triệu ha), 
Braxin (47 triệu ha), và mexicô 
(28 triệu ha). 

trung thảo  
(Theo mongabay.com)

trình quang hợp của cây xanh, do 
vậy, khi đốt cháy hoặc chặt cây, lượng 
cácbon thải vào khí quyển dưới dạng 
khí Co2 và khí nhà kính (N2o, mêtan 
và các ôxit nitơ khác). Việc khai thác và 
đốt rừng nhiệt đới, rừng trên đất than 
bùn chiếm khoảng 10% các chất khí 
nhà kính sinh ra từ hoạt động của con 
người. Do đó, bảo vệ và phục hồi rừng 
là hoạt động quan trọng để hạn chế 
biến đổi khí hậu. Theo Tạp chí Khoa 
học (Nature), các khu rừng nhiệt đới có 
thể giảm 1/2 lượng khí thải cácbon đáp 
ứng mục tiêu năm 2050. Bên cạnh đó, 
rừng đóng một vai trò quan trọng trong 
việc điều hòa khí hậu, duy trì lượng 
mưa và thời tiết thông qua quá trình 
bốc hơi nước, giảm xói mòn và điều tiết 
dòng chảy, ngăn chặn hạn hán, lũ lụt và 
cung cấp môi trường sống quan trọng 
cho hàng triệu loài sinh vật.

thế giới Mất đi nhiều Diện 
tíCh rừng Mỗi năM

Theo ước tính, tốc độ rừng toàn 
cầu mất đi khác nhau tùy thuộc vào địa 
điểm, phương pháp đo lường và mốc 
thời gian xác định thiệt hại. Theo khảo 
sát của Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hợp quốc, mạng lưới rừng 
tự nhiên mất đi bình quân 6,6 triệu ha 
mỗi năm trong giai đoạn 2010 - 2015, 
phần lớn diễn ra ở các vùng nhiệt 
đới, dẫn đầu là Braxin, inđônêxia và 
mianma. Đặc biệt, qua dữ liệu vệ tinh, 
các nhà khoa học đã ghi nhận được, 
mức độ mất rừng vào năm 2012 đạt 
mức kỷ lục, lên tới 24 triệu ha.

Mất rừng Chủ yếu Là Do 
CáC hoạt động CủA Con 
người

Tác nhân lớn nhất gây ra nạn phá 
rừng là do hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, chăn nuôi, khai thác gỗ và cháy 
rừng. Suy thoái rừng và hoạt động đốt 
cháy rừng làm cho tình trạng biến đổi 
khí hậu trở nên trầm trọng, thậm chí 
ở cả những cánh rừng chưa được ghi 
nhận có ảnh hưởng đến tình trạng 
biến đổi khí hậu như amazon. Nguyên 
nhân chính của nạn phá rừng ở vùng 
nhiệt đới là do hoạt động thương mại 
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