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Đẩy mạnh phối hợp bảo vệ môi trường  
và ứng phó với biến đổi khí hậu

ngày 15/4/2016, tại hà 
nội, Ủy ban trung 
ương Mặt trận tổ quốc 

(UBtƯMttQ) Việt nam phối hợp 
với Bộ tn&Mt tổ chức cuộc họp 
Ban chỉ đạo chương trình phối hợp 
tham gia BVMt và ứng phó với biến 
đổi khí hậu (BđKh) giai đoạn 2016 

- 2020. Tham dự cuộc họp có 
chủ tịch UBtƯMttQ Việt 
nam nguyễn Thiện nhân, 
Bộ trưởng Bộ tn&Mt trần 
hồng hà và sự tham gia của 
14 tổ chức tôn giáo tại Việt 
nam.

Phát biểu tại cuộc họp, 

chủ tịch UBtƯMttQ Việt 
nam nguyễn Thiện nhân 
đánh giá cao sự quan tâm và 
tham gia của các tổ chức tôn 
giáo trong cả nước đối với 
công tác BVMt và ứng phó 
với BđKh. chủ tịch khẳng 
định, UBMttQ Việt nam sẽ 

VIỆT NAM THAM GIA Ký KếT  
THỏA THUẬN PARI Về bIếN ĐỔI KHÍ HẬU

ngày 22/4/2016, tại new york, 
Mỹ, Bộ trưởng Bộ tn&Mt 
trần hồng hà đã đại diện cho 

chính phủ Việt nam ký Thỏa thuận 
Pari về biến đổi khí hậu (BđKh). Thỏa 
thuận gồm 31 trang, 29 điều khoản và 
sẽ thay thế nghị định thư Kyoto từ 
năm 2020. Thỏa thuận Pari sẽ có hiệu 
lực trong vòng 30 ngày sau khi ít nhất 
55 quốc gia phê chuẩn. Thỏa thuận đặt 
ra mức tăng nhiệt độ của trái đất đến 
năm 2100 là thấp hơn so với ngưỡng 
2oc và sẽ tiến tới ngưỡng thấp hơn 
1,5oc. các nước phát triển sẽ cung cấp 
nguồn lực tài chính hỗ trợ các nước 
đang phát triển thích ứng và giảm phát 
thải khí nhà kính trên cơ sở tự nguyện. 
Mặt khác, chính phủ các nước quyết 
định sẽ cùng xây dựng một lộ trình cụ 
thể để đóng góp 100 tỷ UsD/năm từ 
năm 2020.

trong Lễ ký kết, Lãnh đạo nhà 
nước, chính phủ các bên đã nhấn 
mạnh đến cơ hội về chuyển đổi kinh 
tế, phát triển năng lượng tái tạo, năng 
lượng xanh từ việc thực thi Thỏa 
thuận này.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ 
trưởng trần hồng hà khẳng định, 
việc ký kết Thỏa thuận Pari là một 
bước tiến quan trọng trong việc 
chống lại BđKh như đã thống nhất 
tại hội nghị coP 21. Việt nam tin 
tưởng đây là khởi đầu của một kỷ 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký kết Thỏa thuận Pari

nguyên mới, kỷ nguyên các 
bon thấp và có sức chống 
chịu với BđKh. đồng thời, 
Bộ trưởng cũng đưa ra một 
số đề xuất như cung cấp đầy 
đủ các công cụ để ứng phó 
với BđKh; phát huy những 
nỗ lực và tham vọng để thực 
hiện Báo cáo dự kiến đóng 
góp do quốc gia tự quyết 
định (InDcs) để đạt được 

các mục tiêu của Thỏa thuận; 
các nước phát triển phải thể 
hiện vai trò đi đầu bằng cách 
thực hiện các cam kết trong 
InDcs và huy động, cung 
cấp nguồn tài chính cho 
phát triển, chuyển giao công 
nghệ, tăng cường năng lực 
cho các nước đang phát triển 
nhằm thực hiện InDcs. 

 đứC Anh
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 V Toàn cảnh cuộc họp

hỗ trợ các tổ chức tôn giáo trong việc cung 
cấp thông tin và xây dựng các mô hình 
cộng đồng tôn giáo BVMt, ứng phó với 
BđKh. ngoài ra, UBtƯMttQ Việt nam 
sẽ chủ trì, phối hợp với tổ chức tôn giáo, 
sở tn&Mt giám sát việc thực hiện các 
chính sách, pháp luật về BVMt, ứng phó 
với BđKh của các cơ quan nhà nước, tổ 
chức, doanh nghiệp và hộ gia đình; đồng 
thời, xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ 
kinh phí, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của 
các thành phần trong xã hội, nhằm thực 
hiện hiệu quả công tác BVMt và ứng phó 
với BđKh.

để cụ thể hóa chương trình phối hợp, 
Ban Thường trực UBtƯMttQ Việt nam, 
Bộ tn&Mt và các tổ chức tôn giáo đã thống 
nhất xây dựng chương trình/Kế hoạch phối 
hợp giữa UBMttQ Việt nam, sở tn&Mt 
các tỉnh/thành phố với các tổ chức tôn giáo, 
nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiện 
thực hóa những cam kết của chức sắc, tín 
đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ BVMt, 
ứng phó với BđKh, hướng đến xây dựng 
tình đoàn kết giữa mối quan hệ lương - giáo 
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

trong thời gian tới, UBtƯMttQ Việt 
nam và Bộ tn&Mt sẽ phối hợp biên soạn 
tài liệu, cung cấp cho cộng đồng tôn giáo 

những kiến thức cơ bản 
về tác động tiêu cực của ô 
nhiễm môi trường và BđKh 
đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội. đồng thời, thông tin về 
chủ trương, chính sách, pháp 
luật của đảng, nhà nước, 
chương trình hành động 
của MttQ Việt nam cũng 
như những quy định trong 
giáo luật, giáo lý, kế hoạch 
hành động của tổ chức tôn 
giáo về BVMt và ứng phó 
với BđKh. Bên cạnh đó, 
hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ 
kỹ năng tự ứng cứu, xử lý tại 
chỗ những sự cố do bão lụt, 
hạn hán, sóng thần, nước 
biển dâng…; Xây dựng, nhân 
rộng các mô hình, điển hình 
tiên tiến về BVMt tại các cơ 
sở tôn giáo và hình thành 
lối sống thân thiện với môi 
trường.

Phát biểu kết luận cuộc 
họp, Bộ trưởng Bộ tn&Mt 
trần hồng hà cho biết, Liên 
hợp quốc đã chính thức 
thông qua 17 mục tiêu toàn 

cầu về phát triển bền vững 
đến năm 2030. Thỏa thuận 
Pari cũng cho thấy, cả thế 
giới cam kết cùng chung tay 
ứng phó với BđKh, mở ra 
kỷ nguyên mới - con người 
sống hài hòa với thiên nhiên. 
Việt nam cũng đã ban hành 
nghị quyết số 24-nQ/tW 
về chủ động ứng phó với 
BđKh, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMt; Quyết 
định số 1216/Qđ-ttg về việc 
phê duyệt chiến lược BVMt 
quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030… khẳng 
định sự quyết tâm của chính 
phủ Việt nam trong BVMt 
và ứng phó với BđKh. Bộ 
trưởng tin tưởng, với sự quyết 
tâm của UBMttQ Việt nam, 
cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp và sự đồng thuận của các 
tổ chức tôn giáo cũng như 
toàn thể nhân dân, Việt nam 
sẽ thực hiện thành công các 
mục tiêu về BVMt, ứng phó 
với BđKh.
 bùi hằng
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THÁO Gỡ KHó KHăN, VƯớNG 
MắC TRONG Hỗ TRợ TÀI CHÍNH  
DỰ ÁN ĐầU TƯ Về bẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG

ngày 14/4/2016, tại đà nẵng, Quỹ BVMt Việt 
nam phối hợp với ngân hàng Thế giới (WB) 

tổ chức hội nghị xúc tiến hỗ trợ tài chính đầu tư 
BVMt nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các 
nguồn tài chính ưu đãi để thực hiện công tác BVMt. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
tn&Mt kiêm chủ tịch hội đồng Quản trị của Quỹ 
BVMt Việt nam Võ tuấn nhân cho biết, với chức 
năng thu hút, huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ 
BVMt, trong gần 15 năm qua, Quỹ đã cho 208 dự án 
vay lãi suất ưu đãi với tổng số tiền hơn 1.457 tỷ đồng, tài 
trợ cho các hoạt động BVMt hơn 28 tỷ đồng, ký quỹ 
môi trường trong khai thác khoáng sản đạt 117 tỷ đồng, 
thu lệ phí bán/chuyển chứng chỉ giảm phát thải hơn 
40 tỷ đồng, trợ giá điện gió 247 tỷ đồng… nhìn chung, 
Quỹ đã đóng góp tích cực cho hoạt động BVMt, giúp 
các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn về nguồn 
vốn, nâng cao hình ảnh, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế. 

tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, 
thảo luận về những khó khăn đối với doanh nghiệp 
khi tiếp cận nguồn vốn của Quỹ BVMt Việt nam, 
Quỹ BVMt địa phương và những bất cập khi triển 
khai các hoạt động nghiệp vụ tại Quỹ BVMt địa 
phương. đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh 
nghiệp, Quỹ BVMt địa phương trong quá trình triển 
khai thủ tục vay vốn, đầu tư cho công tác BVMt. Theo 
đó, Bộ tn&Mt sẽ sớm ban hành các quy định cụ thể 
về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động để các 
Quỹ BVMt địa phương thực hiện thống nhất, đồng 
bộ. ngoài ra, giảm các thủ tục hành chính, tăng cường 
nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cũng như các tổ 
chức trong và ngoài nước đầu tư cho công tác BVMt 
và phát triển bền vững đất nước. 

 phương Linh

 V Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại 
Hội thảo

TăNG CƯỜNG THỰC THI CÁC CAM 
KếT Về MÔI TRƯỜNG TRONG  
HIỆP ĐịNH ĐốI TÁC XUyêN THÁI 
bìNH DƯơNG

ngày 8/4/2016, tại hà 
nội, Bộ tn&Mt 

đã phối hợp với đại sứ 
quán Mỹ tại Việt nam, cơ 
quan Phát triển quốc tế 
Mỹ (UsaID) tổ chức hội 
thảo “Thực thi các cam kết 
về môi trường trong hiệp 
định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương” nhằm rà 
soát và đánh giá tác động 
của hiệp định đối với hệ 
thống pháp luật và đề xuất 
lộ trình sửa đổi, bổ sung 
các quy định pháp luật về 
môi trường.

hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương 
(tPP) vừa được 12 quốc 
gia vành đai Thái Bình 
Dương ký ngày 4/2/2016 
tại niu-Di-Lân, là hiệp 
định thương mại tự do 
lớn nhất thế giới. hiệp 
định tPP điều chỉnh các 
vấn đề về thương mại, đầu 
tư và môi trường, trong 
đó các cam kết về môi 
trường (chương 20) nhằm 
thúc đẩy hợp tác về chính 
sách môi trường và thực 
thi hiệu quả pháp luật về 
môi trường; tăng cường 
năng lực của các bên để 
giải quyết các vấn đề môi 

trường liên quan đến 
thương mại.

Việc phê chuẩn hiệp 
định tPP khẳng định 
quyết tâm chính trị của 
Việt nam, thể hiện vai 
trò thành viên chủ động, 
tích cực và trách nhiệm 
trong hiệp định tPP, góp 
phần thúc đẩy hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường 
hiện đại và hệ thống pháp 
luật để sẵn sàng thực thi 
hiệu quả các cam kết. 
hiện tại, chính phủ 
đang tích cực chuẩn bị 
và sẽ trình Quốc hội phê 
chuẩn hiệp định tPP tại 
kỳ họp đầu tiên của Quốc 
hội khóa XIV vào tháng 
7/2016.

 tại hội thảo, các đại 
biểu đã thảo luận những 
thuận lợi, thách thức trong 
quá trình triển khai các 
cam kết về môi trường, đặc 
biệt là những vấn đề liên 
quan đến bổ sung, hoàn 
thiện thể chế, chính sách 
về môi trường trong bối 
cảnh thực thi hiệp định 
cũng như giúp Việt nam 
đạt được các Mục tiêu Phát 
triển bền vững đến năm 
2030. Vũ nhung



7Số 4/2016

sự KIỆn - hoẠt đỘng

NGÀy TRÁI ĐấT 2016: NGUồN NƯớC SẠCH, KINH Tế MẠNH

ngày 23/3/2016, tại công viên 
Bách Thảo – hà nội đã diễn 

ra chương trình ngày trái đất với 
thông điệp “nguồn nước sạch, kinh 
tế mạnh” nhằm thúc đẩy sự tham 
gia của các bên trong công tác kiểm 
soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước.

Phát biểu tại chương trình, 
Phó tổng cục trưởng tổng cục 
Môi trường hoàng Văn thức 
cho biết, sự tham gia của cộng 
đồng vào công tác bảo vệ, giám 
sát môi trường nói chung và bảo 
vệ nguồn nước nói riêng là rất 
quan trọng. điều này được thể 
chế hóa trong Luật BVMt năm 
2014. sự kiện này góp phần nâng 
cao nhận thức và thúc đẩy sáng 
kiến của cộng đồng về BVMt.

trong khuôn khổ chương 
trình, các hoạt động đã được tổ 
chức như đi xe đạp, làm sạch hồ 
và khuôn viên Bách Thảo, đổi rác 

lấy cây và các sản phẩm thân 
thiện với môi trường…

hưởng ứng ngày trái đất, 
tại nhiều địa phương đã tổ 
chức các hoạt động thiết thực 
như: ra quân làm vệ sinh môi 
trường; thu gom xử lý chất 

thải, giải quyết những vấn 
đề môi trường bức xúc, tồn 
đọng trên địa bàn dân cư, cơ 
quan, đơn vị, trường học; khơi 
thông dòng chảy, nạo vét kênh 
mương, ao hồ, hệ thống thoát 
nước. C. LoAn

 V Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức 
phát biểu tại Chương trình

năng lượng, hạn chế sử dụng 
túi ni lông…

chủ đề của ngày trái 
đất năm 2016 là: “cây xanh 
cho trái đất” với mục tiêu 
trồng 7,8 tỷ cây xanh trong 
vòng 5 năm tới. Theo Liên 
hợp quốc, trong một năm, 
một hécta cây xanh có thể 
hấp thụ một lượng co2 bằng 
với lượng phát thải của một 
chiếc xe đi 42.000 km, góp 
phần giảm thiểu đáng kể quá 
trình nóng lên của toàn cầu, 
giảm tác động của BđKh. 
ngoài ra, cây xanh giúp lọc 
không khí, hấp thụ mùi và 
các khí gây ô nhiễm (oxit 

nitơ, amoniac, sulfur điôxít 
và ozôn), góp phần giảm suy 
thoái của các loài và kết nối 
các mảng rừng. nhiều tP 
lớn trên thế giới, cây xanh 
được coi là tài sản quốc gia 
và có những quy định chặt 
chẽ trong đốn hạ hoặc tỉa 
cây. tại singapo, chính phủ 
lập nên các Khu vực Bảo 
tồn cây xanh bao phủ một 
diện tích rộng lớn của quốc 
đảo này và nghiêm cấm mọi 
hoạt động phá hoại các cây 
xanh có đường kính trên 1 
mét. tại sydney (Ôxtrâylia), 
người dân muốn chặt các cây 
trong vườn cũng phải xin 

Cây xanh cho Trái đất

ngày trái đất (22/4) ra đời 
cách đây hơn 40 năm 
nhằm nâng cao nhận 

thức và đẩy mạnh hành động 
bảo vệ giá trị của môi trường tự 
nhiên toàn cầu. được đề xuất lần 
đầu ở Mỹ năm 1970 và năm 2009 
đã được Liên hợp quốc chính 
thức công nhận, với tên đầy đủ là 
“ngày Quốc tế Mẹ trái đất” nhằm 
phản ánh sự phụ thuộc giữa con 
người, các loài sinh vật khác và 
hành tinh đang sống. trong ngày 
trái đất, các quốc gia thường tổ 
chức các hoạt động BVMt như 
tuyên truyền người dân chung sức 
BVMt sống, tổ chức trồng cây 
xanh, thu gom rác thải, tiết kiệm 
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 V Cây xanh - “lá phổi” của Trái đất

giấy phép của chính quyền tP 
với các cây cao từ 5 m trở lên, 
có tán lá phủ hơn 5 m, hoặc 
đường kính thân hơn 30 cm. 
hay tại Maclaca (Malayxia), 
chính quyền đã gắn thẻ nhận 
dạng cho cây xanh để phục vụ 
công tác cắt tỉa và chăm sóc 
thường xuyên.  

hành tinh của chúng ta 
hiện đang mất đi hơn 15 tỷ cây/
năm do nạn phá rừng, phát 
triển đất đai và quản lý rừng 
không hợp lý. Mạng lưới ngày 
trái đất (EDn) công bố kế 
hoạch trồng 7,8 tỷ cây nhân kỷ 
niệm 50 năm ngày trái đất vào 
năm 2020. Theo đó, cây xanh sẽ 
được trồng ở những vùng trên 
thế giới bị ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi nạn phá rừng. để 
thực hiện hiệu quả kế hoạch 
trên, Mạng lưới sẽ lồng ghép 
kế hoạch trồng cây vào tất cả 
các chiến dịch hiện tại, tích cực 
hợp tác, phối hợp với chính 
phủ, địa phương, các nhà tuyên 

truyền, doanh nghiệp và xã 
hội dân sự khắp nơi trên thế 
giới. Mục tiêu của kế hoạch 
trồng cây là nhằm chống 
lại BđKh và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường; bảo vệ đa 
dạng sinh học; truyền cảm 
hứng cho hàng triệu người 
tham gia vào hoạt động 
quản lý môi trường và các 
hoạt động cộng đồng về môi 
trường.

đặc biệt, ngày trái đất 
năm nay cũng được kỷ niệm 
trùng với ngày ký kết Thỏa 
thuận Pari về BđKh. Thỏa 
thuận lịch sử này đã được 
đại diện 195 nước tham dự 
hội nghị lần thứ 21 các bên 
tham gia công ước khung 
của Liên hợp quốc về BđKh 
(coP 21) thông qua ngày 
12/12/2015. hiệp định Pari 
gồm nhiều cam kết mà các 
chuyên gia hy vọng có thể 
giúp ích trong việc chống 
và khắc phục những thiệt 

hại của tình trạng BđKh. 
trong đó có các điều khoản 
ứng phó với hiện tượng khí 
thải nhà kính, cùng chống lại 
hiện tượng nóng lên toàn cầu 
có thể đốt cháy cả trái đất. 
Theo Thỏa thuận, lãnh đạo 
các quốc gia đã nhất trí hạn 
chế mức tăng nhiệt độ trái 
đất không quá 2oc, và sẽ cố 
gắng đưa con số này về mức 
1,5oc vào năm 2030.

tổng thư ký Liên hợp 
quốc Ban Ki-moon nhấn 
mạnh, kế hoạch trồng cây 
của Mạng lưới ngày trái 
đất sẽ mang lại giá trị quan 
trọng. Mỗi cây xanh, cũng 
như mỗi cá nhân đóng một 
vai trò nhất định trong sinh 
quyển, vì thế từng hành động 
nhỏ, nhưng ở quy mô lớn 
sẽ dẫn đến những thay đổi 
nhằm thực hiện thỏa thuận 
Pari.

hồng điển (Theo 
earthday.org)
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Các quy định về tội phạm môi trường 
liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh 
học trong Bộ luật Hình sự năm 2015
ThS. MAi hồng Quân
ThS. trần trọng Anh tuấn 
Tổng cục Môi trường

ngày 27/11/2015, tại kỳ họp 
thứ 10, Quốc hội khóa XIII, 
các đại biểu Quốc hội đã 

thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). 
Bộ luật hình sự (BLhs) năm 2015 là 
văn bản có tính pháp lý cao nhất, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

chương XVII BLhs năm 1999 
(sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm 
có 11 điều (từ điều 182 - điều 
191a) quy định các tội phạm về môi 
trường. Qua thực tiễn thi hành các 
quy định đã nảy sinh nhiều vướng 
mắc, bất cập ảnh hưởng không nhỏ 
đến hiệu quả của công tác đấu tranh 
phòng, chống các tội phạm về môi 
trường, trong đó chủ yếu là do các 
quy định về cấu thành tội phạm còn 
chung chung và khó áp dụng như 
quy định cấu thành vật chất, chưa 
quy định chủ thể của tội phạm là các 
pháp nhân.

BLhs năm 2015 gồm 26 chương 
với 426 điều, so với BLhs năm 1999 
đã tăng 2 chương với 72 điều. trong 
đó, tại chương XIX: các tội phạm về 
môi trường gồm có 12 điều (từ điều 
235 đến điều 246). để khắc phục 
các bất cập liên quan đến tội phạm 
môi trường nói chung và đa dạng 
sinh học (đDsh) nói riêng, BLhs 
năm 2015 có những điểm sửa đổi, bổ 
sung cơ bản như sửa đổi cấu thành 
các tội phạm về môi trường; bổ sung 
2 tội danh mới; mở rộng phạm vi 
áp dụng và nâng mức phạt tiền; quy 
định trách nhiệm hình sự của pháp 
nhân đối với một số loại tội phạm 
môi trường.

1. Một Số điểM Mới 
Về tội phạM Môi 
trường

Sửa đổi cấu thành các tội 
phạm về ĐDSH theo hướng 
cụ thể hóa các hành vi và quy 
định mức định lượng vi phạm 
nhằm đảm bảo tính khả thi 
và thuận lợi cho các cơ quan 
tiến hành tố tụng. ngoài ra, 
BLhs năm 2015 đã bổ sung 
2 tội danh mới là tội vi phạm 
quy định về bảo vệ an toàn 
công trình thủy lợi, đê điều 
và phòng, chống thiên tai và 
tội vi phạm quy định về bảo 
vệ bờ, bãi sông (điều 238).

Do tính chất nghiêm 
trọng của các tội phạm môi 
trường và xét mục đích chủ 
yếu của các hành vi phạm 
tội là nhằm vào lợi ích kinh 
tế nên phạm vi áp dụng của 
hình phạt tiền được mở rộng, 
mức phạt tiền được nâng lên 
đảm bảo tính răn đe đối với 
các hành vi vi phạm. đây 

cũng là một trong những 
điểm đáng lưu ý của BLhs 
sửa đổi lần này.

Mở rộng phạm vi áp 
dụng của hình phạt tiền: 
hình phạt tiền đã được 
BLhs năm 2015 quy định 
tại khung tăng nặng của một 
số tội như gây ô nhiễm môi 
trường; vi phạm quy định về 
phòng ngừa, ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường; đưa 
chất thải vào lãnh thổ Việt 
nam; vi phạm các quy định 
về bảo vệ động vật thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nâng mức phạt tiền tại 
các điều luật: các điều luật 
đã có sự điều chỉnh theo 
hướng nâng cao mức phạt 
tiền đối với các hành vi vi 
phạm, mức phạt tiền được 
quy định ở mức rất cao, phù 
hợp với tính chất và mức độ 
nguy hiểm của hành vi phạm 
tội.

 V BLHS năm 2015 đã bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp 
nhân đối với tội hủy hoại rừng
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2. Một Số nội Dung SửA đổi, bổ 
Sung Về tội phạM Môi trường 
Liên QuAn đến đDSh

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật (Điều 241): điều này đã 
bổ sung hành vi “cho phép đưa vào, mang 
ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, 
thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc 
vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang 
mầm bệnh” để quy định rõ chủ thể của tội 
phạm là những người có chức vụ, quyền hạn.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 
242): để ngăn chặn tình trạng hủy hoại 
nguồn lợi thủy sản, các chế tài cũng có sự 
điều chỉnh cơ bản. Mức phạt tiền tối đa tại 
khoản 1 được nâng lên gấp ba, từ 100 triệu 
lên 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam 
giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 
năm. Mức phạt tiền ở khung tăng nặng đối 
với các cá nhân phạm tội được quy định lên 
đến 400 triệu đồng. hình phạt tù tối đa cũng 
được nâng từ 5 năm lên đến 10 năm.

điều luật cũng đã bổ sung trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân, theo đó nếu pháp 
nhân phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 1 điều 242 thì bị phạt tiền gấp từ 1 đến 
3 lần mức tiền phạt áp dụng đối với cá nhân; 
nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 2 điều 242 thì bị phạt tiền gấp từ 3 đến 
5 lần mức tiền phạt áp dụng đối với cá nhân 
hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời 
hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 
tháng đến 3 năm. ngoài ra, pháp nhân còn có 
thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 
một số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 3 năm 
hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Tội hủy hoại rừng (Điều 243): Về cấu 
thành tội phạm, quy định chung tại điều 
189 BLhs năm 2009 “người nào đốt, phá 
rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại 
rừng gây hậu quả nghiêm trọng”, “hủy hoại 
diện tích rừng rất lớn”, “hủy hoại diện tích 
rừng đặc biệt lớn” đã được thay bằng những 
định lượng cụ thể như: hủy hoại cây trồng 
chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái 
sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có diện tích 
từ 30.000 m2 đến dưới 50.000 m2; rừng sản 
xuất có diện tích từ 5.000 m2 đến dưới 10.000 
m2; rừng phòng hộ có diện tích từ 3.000 m2 
đến dưới 7.000 m2; rừng đặc dụng có diện 
tích từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2, phạm tội 
liên quan đến các loài thực vật nguy cấp, quý 

hiếm được ưu tiên bảo vệ và 
các loài thực vật khác thuộc 
nhóm Ia.

điều 243 BLhs năm 
2015 cũng đã bổ sung trách 
nhiệm hình sự của pháp 
nhân đối với tội này, theo 
đó pháp nhân phạm tội sẽ bị 
phạt với số tiền gấp một số 
lần so với thể nhân phạm tội. 
Phạt tù theo các khung hình 
phạt từ 1 năm đến 5 năm; 3 
năm đến 7 năm; 7 năm đến 
15 năm. ngoài ra, bị tước 
quyền sử dụng giấy phép có 
thời hạn hoặc đình chỉ hoạt 
động có thời hạn từ 6 tháng 
đến 3 năm; bị tước quyền sử 
dụng giấy phép vĩnh viễn 
hoặc đình chỉ hoạt động 
vĩnh viễn. Pháp nhân còn có 
thể bị cấm kinh doanh, cấm 
hoạt động trong một số lĩnh 
vực nhất định từ 1 năm đến 5 
năm hoặc cấm huy động vốn 
từ 1 năm đến 3 năm.

Tội vi phạm các quy định 
về bảo vệ động vật thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ 
(Điều 244): BLhs năm 2015 
đã quy định các tình tiết tại 
khung tăng nặng “buôn bán, 
vận chuyển qua biên giới”, 
“hàng phạm pháp có số lượng 
lớn hoặc thu lợi bất chính 
lớn” nhằm điều chỉnh và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. đồng thời bổ sung và 
cụ thể hóa mức độ, khung 
hình phạt đối với các vi phạm 
quy định về quản lý, bảo vệ 
động vật thuộc danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ; động vật nguy 
cấp, quý hiếm thuộc nhóm 
IB hoặc thuộc Phụ lục I của 
công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp (công ước 
cItEs). Khoản 3 cũng quy 
định trường hợp buôn bán, 
vận chuyển trái phép động 

vật hoặc bộ phận cơ thể của 
động vật thuộc danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ thuộc một trong 
các trường hợp: hàng phạm 
pháp có số lượng rất lớn hoặc 
đặc biệt lớn; thu lợi bất chính 
rất lớn, đặc biệt lớn hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng. hình 
phạt quy định tại khoản 3 
được quy định khá nghiêm 
khắc, từ 10 đến 15 năm tù.

điều luật cũng bổ sung 
quy định về trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân đối 
với các hành vi vận chuyển, 
buôn bán trái phép động vật 
hoặc bộ phận cơ thể hoặc sản 
phẩm của loài động vật thuộc 
danh mục loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ với 
chế tài phạt tiền từ 1 tỷ đến 
15 tỷ đồng, bị tước quyền sử 
dụng giấy phép có thời hạn 
hoặc đình chỉ hoạt động có 
thời hạn từ 1 năm đến 3 năm, 
bị tước quyền sử dụng giấy 
phép vĩnh viễn hoặc đình chỉ 
hoạt động vĩnh viễn. ngoài 
ra, pháp nhân còn có thể bị 
cấm kinh doanh, cấm hoạt 
động trong một số lĩnh vực 
nhất định từ 1 năm đến 3 
năm hoặc cấm huy động vốn 
từ 1 năm đến 3 năm. 

Tội vi phạm các quy định 
về quản lý khu bảo tồn thiên 
nhiên (Điều 245): tương tự 
như điều 243, điều 245 cũng 
đã thay thế các quy định chung 
chung bằng những định lượng 
cụ thể như: gây thiệt hại về tài 
sản từ 50 triệu đến 200 triệu 
đồng; từ 200 triệu đồng trở 
lên… Mức phạt tiền cao nhất 
lên đến 1 tỷ đồng. đồng thời, 
tùy theo mức độ vi phạm mà 
quy định phạt tù theo 3 mức: 
6 tháng đến 3 năm; 3 năm đến 
7 năm, bị tước quyền sử dụng 
giấy phép có thời hạn hoặc 
đình chỉ hoạt động có thời hạn 
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từ 6 tháng đến 3 năm, bị tước quyền 
sử dụng giấy phép vĩnh viễn hoặc 
đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. ngoài 
ra, pháp nhân còn có thể bị cấm kinh 
doanh, cấm hoạt động trong một 
số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 
5 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 
năm đến 3 năm.

Tội nhập khẩu, phát tán các 
loài ngoại lai xâm hại (Điều 246): 
điều 246 BLhs năm 2015 đã quy 
định các hành vi vi phạm cụ thể như 
“nhập khẩu trái phép loài động vật, 
thực vật ngoại lai xâm hại đã biết 
hoặc loài động vật, thực vật ngoại 
lai có nguy cơ xâm hại trong trường 
hợp tang vật vi phạm trị giá từ 250 
triệu đồng trở lên hoặc trong trường 
hợp tang vật vi phạm trị giá dưới 
250 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn 
vi phạm”, “phát tán loài động vật, 
thực vật ngoại lai xâm hại đã biết 
hoặc loài động vật, thực vật ngoại 
lai có nguy cơ xâm hại trái phép gây 
hậu quả nghiêm trọng”. điều 246 đã 
có sự phân biệt trong chính sách xử 
lý đối với các hành vi nhập khẩu và 
phát tán các loài ngoại lai xâm hại, 
theo đó hành vi phát tán chỉ bị xử 
lý về hình sự khi có hậu quả. Mức 
phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng, 
mức phạt tù cao nhất từ 3 năm đến 
7 năm.

BLhs năm 2015 có nhiều 
nội dung đổi mới, trong đó đã 
sửa đổi, bổ sung nhóm các tội 
phạm về môi trường theo hướng 
cụ thể hóa các hành vi phạm tội, 
quy định chế tài nghiêm khắc đối 
với các tội phạm về môi trường. 
BLhs năm 2015 cũng đã quy định 
pháp nhân thương mại phải chịu 
trách nhiệm hình sự đối với 9 tội 
danh gây ô nhiễm môi trường, 
hủy hoại các loài động vật, thực 
vật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến đDsh và cân bằng sinh thái. 
Với những sửa đổi, bổ sung phù 
hợp với tình hình thực tế, BLhs 
năm 2015 sẽ là công cụ hữu ích 
góp phần trấn át hiệu quả các tội 
phạm về môi trường và đDshn

THAM VấN DỰ THẢO Kế HOẠCH 
qUốC GIA THỰC HIỆN CÔNG ƯớC 
STốCKHÔM Về CÁC CHấT Ô NHIỄM 
HữU Cơ KHó PHâN Hủy

ngày 26/4, tổng cục 
Môi trường đã tổ chức 

hội thảo tham vấn Dự thảo 
Kế hoạch quốc gia thực 
hiện công ước stốckhôm 
về các chất hữu cơ khó 
phân hủy (PoP). 

công ước stốckhôm 
về các chất PoP  được ký 
kết tại stốckhôm vào ngày 
22/5/2001. đến nay đã 
có 179 thành viên tham 
gia. Việt nam phê chuẩn 
công ước stốckhôm ngày 
22/7/2002, trở thành thành 
viên thứ 14 tham gia công 
ước. để thực hiện các điều 
khoản đã ký kết, Việt nam 
đã xây dựng Kế hoạch quốc 
gia đầu tiên vào năm 2006 
với các nội dung nhằm 
quản lý 12 chất PoP theo 
quy định của công ước 
stốckhôm tại thời điểm đó. 
từ năm 2009 - 2015, công 
ước stốckhôm đã bổ sung 
14 nhóm chất vào danh 
sách các chất cần quản lý, 
nâng tổng số chất PoP lên 
26 nhóm chất liên quan đến 

nhiều lĩnh vực như nông 
nghiệp, y tế, công nghiệp… 
đồng thời, công ước yêu 
cầu các quốc gia thành viên 
cập nhật kế hoạch quốc gia 
thực hiện công ước.

Với sự hỗ trợ từ Quỹ 
Môi trường toàn cầu 
thông qua chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc 
(UnDP), tổng cục Môi 
trường phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị và chuyên 
gia xây dựng Dự thảo Kế 
hoạch quốc gia thực hiện 
công ước stốckhôm về các 
chất PoP. các nội dung 
trong Dự thảo được xây 
dựng dựa trên hướng dẫn 
của công ước stốckhôm và 
yêu cầu về BVMt tại Việt 
nam.

tại hội thảo, đại diện 
các Bộ, ngành đã góp ý Dự 
thảo và đề xuất lồng ghép, 
nội dung này vào hệ thống 
giáo dục nhằm nâng cao 
nhận thức cộng đồng về 
PoP.
 MAi  hương
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KHởI ĐỘNG DỰ ÁN qUẢN Lý 
AN TOÀN CÁC CHấT Ô NHIỄM 
HữU Cơ KHó PHâN Hủy VÀ 
HóA CHấT NGUy HẠI TẠI 
VIỆT NAM

ngày 14/4/2016, tại hà nội, tổng cục Môi 
trường tổ chức hội thảo khởi động Dự 

án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu 
cơ khó phân hủy (PoP) và hóa chất nguy hại 
tại Việt nam”, do Quỹ Môi trường toàn cầu 
(gEF) tài trợ thông qua chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UnDP). Dự án được 
triển khai trong 3 năm (2016-2018). 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó tổng 
cục trưởng tổng cục Môi trường nguyễn Thế 
đồng cho biết, Dự án sẽ góp phần tăng cường 
công tác kiểm soát ô nhiễm, quản lý an toàn 
về môi trường đối với hóa chất và chất thải 
nguy hại, tập trung vào các chất PoP, Pts 
và thủy ngân. Việc triển khai thực hiện Dự 
án thể hiện quyết tâm, hành động của chính 
phủ Việt nam nhằm bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng, BVMt và phát triển bền vững.

Dự án được kết nối và kế thừa các kết 
quả đã đạt được trong 10 năm hợp tác giữa 
UnDP và Bộ tn&Mt trong việc thực hiện 
công ước stốckhôm về các chất hữu cơ khó 
phân hủy. Dự án gồm 4 hợp phần chính với 
các nội dung: Xây dựng và thực thi khung 
chính sách quản lý an toàn về môi trường 
đối với hóa chất (bao gồm các chất PoP và 
Pts); Quan trắc và báo cáo các chất PoP và 
Pts; Quản lý các khu vực bị ô nhiễm các chất 
PoP; Kiểm kê dữ liệu cơ sở quốc gia về thủy 
ngân và giảm phát thải thủy ngân. 
 đứC Anh

TIếP TụC HOÀN THIỆN NGHị ĐịNH 
qUy ĐịNH Về Xử PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĩNH VỰC bẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG

ngày 5/4/2016, tại hà 
nội, Thứ trưởng Võ 

tuấn nhân đã có buổi 
làm việc với tổng cục Môi 
trường về việc tiếp thu ý 
kiến thành viên chính 
phủ đối với Dự thảo nghị 
định thay thế nghị định 
số 179/2013/nđ-cP quy 
định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh 
vực BVMt (nghị định số 
179/2013/nđ-cP).

Báo cáo tại buổi làm 
việc, tổng cục trưởng tổng 
cục Môi trường nguyễn 
Văn tài cho biết, trong 
thời gian qua, nghị định số 
179/2013/nđ-cP là công 
cụ hữu hiệu trong công tác 
BVMt với các hình thức 
xử phạt nghiêm khắc, có 
tính răn đe đối với các tổ 
chức, cá nhân cố tình vi 
phạm và gây ô nhiễm môi 
trường. tuy nhiên, trong 
quá trình triển khai thực 
hiện vẫn còn một số vướng 
mắc như thiếu quy định 
điều chỉnh hành vi đối 
với nhập khẩu, phá dỡ tàu 
biển đã qua sử dụng; một 
số quy định về hành vi vi 
phạm chưa có tính răn đe 
đối với tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm nghiêm 
trọng… 

Luật BVMt năm 2014 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/2015, theo đó, một số 
quy định mới về BVMt đã 
có sự thay đổi để phù hợp 
với thực tế. Vì vậy, việc xây 
dựng nghị định thay thế 
nghị định số 179/2013/
nđ-cP là cần thiết. Dự 
thảo nghị định được xây 

dựng gồm 4 chương với 
62 điều, tập trung vào các 
nội dung: những quy định 
chung; hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 
BVMt, hình thức, mức 
xử phạt và biện pháp khắc 
phục hậu quả; Thẩm quyền, 
thủ tục xử phạt vi phạm 
hành chính; điều khoản 
thi hành.

tại cuộc họp, các đại 
biểu đã thảo luận tập trung 
về việc bổ sung một số quy 
định về hành vi hoạt động 
nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 
đã qua sử dụng; điều chỉnh 
mức phạt bám sát quy định 
về tội phạm môi trường 
theo Bộ luật hình sự; thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành 
chính đối với chức danh cục 
trưởng cục Kiểm soát hoạt 
động BVMt…

Phát biểu tại buổi làm 
việc, Thứ trưởng Võ tuấn 
nhân nhấn mạnh, các nội 
dung trong Dự thảo nghị 
định cần bám sát các quy 
định của Luật BVMt năm 
2014, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật. Mức xử phạt 
cần điều chỉnh cho phù 
hợp với các quy định về tội 
phạm môi trường trong Bộ 
luật hình sự để tạo chế tài 
mạnh đối với các tổ chức, 
cá nhân gây ô nhiễm môi 
trường. Thứ trưởng cũng 
đề nghị tổng cục Môi 
trường tiếp thu, giải trình 
các ý kiến của thành viên 
chính phủ nhằm hoàn 
thiện nghị định.
 hồng nhung
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Xây dựng chính sách phát triển dịch vụ 
môi trường tại Việt Nam
ThS. Dương thị thAnh Xuyến
tS. nguyễn thị phương MAi    
Tổng cục Môi trường

trong những năm qua, Việt nam đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng trong 
phát triển kinh tế và xã hội. tuy nhiên, 

Việt nam cũng đang đối mặt với nhiều thách 
thức đó là ô nhiễm môi trường và suy thoái tài 
nguyên. Do đó, yêu cầu về phòng ngừa, kiểm 
soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi 
trường ngày càng cao, đòi hỏi có bước phát 
triển mới trong dịch vụ môi trường (DVMt).

hiện nay, ở Việt nam đã hình thành mạng 
lưới doanh nghiệp (Dn) DVMt, bước đầu thu 
hút khu vực tư nhân tham gia cung cấp DVMt. 
nhiều loại hình DVMt đã đi vào hoạt động và 
phát triển như thu gom, vận chuyển, xử lý rác 
thải, nước thải; tư vấn môi trường. tuy nhiên, 
thực tế cho thấy, sự phát triển của mạng lưới 
Dn DVMt chưa đáp ứng yêu cầu BVMt. năng 
lực cung ứng dịch vụ và chất lượng dịch vụ còn 
thấp, không đồng đều trên các lĩnh vực và giữa 
các vùng miền, địa phương trên phạm vi cả 
nước. 

nguyên nhân chủ yếu là do khuôn khổ 
pháp lý cho hoạt động DVMt chưa được hoàn 
thiện; chính sách thúc đẩy, hỗ trợ phát triển 
DVMt còn thiếu tính định hướng; Quy định 
pháp luật về quản lý chất lượng của một số 

DVMt chưa được quan tâm 
đúng mức; nhiều tổ chức và 
cá nhân tham gia cung ứng 
DVMt song chưa đáp ứng các 
điều kiện cần thiết dẫn đến 
chất lượng dịch vụ không đảm 
bảo; chưa có quy định rõ ràng 
về điều kiện cấp phép hành 
nghề cung cấp DVMt, dẫn 
tới Dn thành lập tràn lan theo 
kiểu “toàn dân làm DVMt”.

nhằm khắc phục những 
tồn tại, hạn chế nêu trên, các 
cơ quan quản lý nhà nước đã 

có nhiều nỗ lực trong việc xây 
dựng hành lang pháp lý cho các 
hoạt động BVMt nói chung 
và DVMt nói riêng. các cơ 
chế chính sách về phát triển 
DVMt thường được lồng 
ghép trong một số các văn bản 
quy phạm pháp luật về BVMt, 
tài chính, khuyến khích hỗ trợ 
đầu tư... và bước đầu tạo điều 
kiện hình thành và phát triển 
mạng lưới DVMt.

Bên cạnh các chính 
sách pháp luật đã được ban 
hành, trong thời gian qua, 
Bộ tn&Mt đã xây dựng Dự 
thảo Khung chính sách, pháp 
luật về phát triển DVMt ở 
Việt nam (Dự thảo) nhằm 
góp phần thúc đẩy hình thành 
và phát triển mạng lưới Dn 
DVMt trên phạm vi cả nước. 
Dự thảo tập trung vào 3 nhóm 
nội dung, bao gồm: 

- Các chính sách ưu đãi, 
hỗ trợ phát triển DVMT: Xây 
dựng và ban hành chính sách, 
pháp luật khuyến khích tổ 
chức, cá nhân thành lập Dn 
DVMt thông qua hình thức 
đấu thầu, cơ chế hợp tác công 
tư; Xây dựng và ban hành 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát 

 V Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải là một trong những loại 
hình DVMT phát triển tại Việt Nam

MỘT Số CHÍNH SÁCH PHÁT TRIểN DVMT ở VIỆT NAM
Luật BVMt năm 2014 đã đưa ra các quy định về phát triển DVMt (điều 

150) và ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMt (điều 151).
tại chương VII, nghị định số 19/2015/nđ-cP hướng dẫn thi hành Luật 

BVMt năm 2014 quy định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMt. Theo đó ưu 
đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế; trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
từ hoạt động BVMt và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động BVMt. 

chiến lược BVMt quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã 
nhấn mạnh xã hội hóa hoạt động môi trường là một trong những giải pháp 
nhằm tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho BVMt.

nghị định số 38/2015/nđ-cP về quản lý chất thải và phế liệu đã khẳng 
định, nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, 
tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải và thu hồi năng lượng từ chất thải.

đề án phát triển DVMt đến năm 2020 đã nêu mục tiêu là phát triển 
DVMt để cung ứng dịch vụ BVMt cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; 
tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo việc làm và 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
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triển một số loại hình DVMt; Xây dựng lộ trình từng 
bước xóa bỏ bao cấp của nhà nước qua giá, phí dịch 
vụ, đặc biệt đối với các dịch vụ công ích về môi trường.

- Các quy định về quản lý chất lượng DVMT: Xây 
dựng, ban hành quy định về điều kiện hoạt động đối 
với tổ chức, cá nhân tham gia DVMt; Xây dựng, hoàn 
thiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
Xây dựng, hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật, 
đơn giá đối với hoạt động BVMt; hoàn thiện các 
quy định về chế tài xử lý đối với các tổ chức cung cấp 
DVMt có hành vi vi phạm.

Chính sách thành lập một số tổ chức, DN có vốn đầu 
tư của nhà nước đủ mạnh để giải quyết những vấn đề 
lớn, bức xúc về môi trường của đất nước.

cùng với đó, Bộ đã xây dựng và trình Thủ tướng 
chính phủ ban hành đề án phát triển mạng lưới Dn 
DVMt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục 
tiêu của đề án nhằm hình thành và phát triển mạng 
lưới Dn DVMt ở Việt nam đáp ứng nhu cầu sử dụng 
DVMt, đồng thời tăng tỷ lệ đóng góp cho nền kinh tế 
quốc dân, góp phần tạo công ăn việc làm, bảo đảm an 
sinh xã hội. đề án đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ giải 
pháp: hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
Dn DVMt; Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới 
Dn DVMt tại địa phương; sắp xếp, thành lập hoặc 
góp vốn đầu tư thành lập một số loại hình Dn DVMt 
trong một số lĩnh vực đặc thù; Thực hiện các chương 
trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Dn 
DVMt.

đặc biệt, Bộ đã phối hợp với Bộ tài chính xây dựng 
và trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 
về cơ chế tài chính phát triển một số loại hình DVMt. 
Quyết định nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham 
gia phát triển DVMt. nội dung của Quyết định tập 
trung vào các cơ chế tài chính cho 5 loại hình dịch vụ: 
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Xử lý nước thải 
sinh hoạt tập trung; giám định về môi trường; ứng 
phó sự cố môi trường; Kiểm toán môi trường.

để phát triển, nâng cao hiệu quả, chất lượng 
DVMt, Bộ tn&Mt đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng 
chính phủ sớm xem xét, ký ban hành các văn bản pháp 
lý về phát triển DVMt để tổ chức thực hiện trong giai 
đoạn tới, cụ thể là: Khung chính sách, pháp luật về phát 
triển DVMt ở Việt nam; đề án phát triển mạng lưới 
Dn DVMt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cơ 
chế tài chính phát triển một số loại hình DVMt tại Việt 
nam và các văn bản có liên quan. 

Mặt khác, chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan quản lý 
nhà nước tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp 
lý để phát triển các loại hình DVMt phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của Việt nam, trong đó tập trung vào các 
chính sách khuyến khích, thu hút Dn, tổ chức tham gia 
vào lĩnh vực nàyn

Văn bản mới

ĐịNH HƯớNG PHÁT TRIểN 
THOÁT NƯớC ĐÔ THị VÀ KHU 
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐếN 
NăM 2025 

ngày 6/4/2016, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 
589/Qđ-ttg phê duyệt điều chỉnh định hướng phát 

triển thoát nước đô thị (tnđt) và khu công nghiệp (Kcn) 
Việt nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, 
Quyết định đề ra mục tiêu, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính 
sách liên quan đến phát triển hệ thống thoát nước theo từng 
giai đoạn, cụ thể: đến năm 2020, đối với nước thải, mở rộng 
phạm vi phục vụ của hệ thống tnđt đạt trung bình trên 70% 
diện tích bao phủ dịch vụ; 100% nước thải bệnh viện và nước 
thải các Kcn được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trước khi xả vào hệ thống tnđt hoặc xả ra môi trường… 
đến năm 2025, đối với nước thải, 50% tổng lượng nước thải tại 
các đô thị loại II trở lên và 20% đối với các đô thị từ loại V trở 
lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trước khi xả ra môi trường; 80% lượng nước thải các làng nghề 
được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

để thực hiện các mục tiêu trên, Quyết định đề ra các giải 
pháp như: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương 
trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải (XLnt) trước mắt 
tập trung cho các đô thị lớn, các lưu vực sông; hoàn thiện các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và 
XLnt; Xây dựng các quy định quản lý hồ điều hòa, tối ưu hóa 
và đồng bộ giữa chức năng điều hòa thoát nước với các chức 
năng về sinh thái, cảnh quan; Ưu tiên đầu tư xây dựng các 
dự án cấp bách nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường; nghiên 
cứu khoa học phát triển công nghệ về thoát nước và XLnt; 
nâng cao vai trò của giáo dục và truyền thông trong công tác 
phổ biến các kiến thức cơ bản về thoát nước mưa, thu gom và 
XLnt, biến đổi khí hậu nhằm BVMt sống của nhân dân…

CÔNG bố THủ TụC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHứC NăNG qUẢN 
Lý NHÀ NƯớC CủA bỘ TN&MT

ngày 29/3/2016, Bộ tn&Mt đã ban hành Quyết định số 
634/Qđ-BtnMt về việc công bố thủ tục hành chính 

(tthc) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ. Theo đó, Danh mục tthc về lĩnh vực môi trường, bao 
gồm: Thẩm định, phê duyệt đề án BVMt chi tiết (đã công 
bố tại Quyết định số 1831/Qđ-BtnMt ngày 15/7/2015); 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường (Quyết định số 1670/Qđ-BtnMt ngày 
26/6/2015); cấp giấy chứng nhận túi ni-lông thân thiện 
với môi trường (Quyết định số 1431/Qđ-BtnMt ngày 
31/8/2015)… tính đến nay, Bộ tn&Mt đã công bố 227 
tthc đủ điều kiện công khai, trong đó riêng lĩnh vực môi 
trường là 72 tthc. Danh mục, nội dung tthc được đăng 
tải công khai và cập nhật trên chuyên mục cải cách hành 
chính của cổng thông tin điện tử Bộ tn&Mt. 
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bAN HÀNH Kế HOẠCH HÀNH ĐỘNG bẢO TồN RùA bIểN VIỆT NAM

ngày 14/3/2016, Bộ nn&Ptnt 
ban hành Quyết định số 811/

Qđ-Bnn-tcts phê duyệt Kế 
hoạch hành động bảo tồn rùa biển 
Việt nam giai đoạn 2016 - 2025, với 
mục tiêu bảo tồn, bảo vệ hiệu quả, 
bền vững các quần thể rùa biển và 
nơi sinh sống của chúng. Theo đó, 
giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo vệ, bảo tồn 
rùa biển; cải tiến, ứng dụng các 
ngư cụ khai thác hải sản để bảo vệ 
rùa biển; 100% các bãi đẻ tự nhiên 
của rùa biển được đầu tư bảo vệ; 

Vườn quốc gia côn đảo trở thành 
thành viên Mạng lưới các Khu bảo 
tồn rùa biển (IosEa)… giai đoạn 
2020 - 2025, có ít nhất 5% số tàu 
nghề lưới rê và 10% số tàu nghề 
lưới kéo sử dụng thiết bị thoát 
rùa; 100% nơi sinh cư của rùa biển 
được bảo vệ; hoàn thiện hệ thống 
tổ chức, cơ chế, chính sách bảo tồn 
rùa biển phù hợp với Kế hoạch 
hành động quốc gia về bảo tồn đa 
dạng sinh học…

 để thực hiện mục tiêu trên, 
Kế hoạch đề ra một số giải pháp 
như: rà soát, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật về bảo 
vệ, bảo tồn rùa biển; Ban hành các 
chính sách về cơ chế bảo tồn bền 
vững rùa biển; nghiên cứu và quan 
trắc các đặc điểm sinh học của rùa 
biển; nâng cao nhận thức của cộng 
đồng và năng lực chuyên môn cho 
các cán bộ chuyên trách về bảo tồn 
rùa biển; tăng cường hợp tác trong 
khu vực và quốc tế nhằm kiểm soát 
hoạt động buôn bán bất hợp pháp 
rùa biển và các sản phẩm từ rùa 
biển; nghiên cứu, đánh giá tính khả 
thi và thiết lập khu bảo tồn rùa biển 
liên biên giới… 

Tạp chí với bạn đọc

Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm nguồn nước ở khu vực nông 
thôn, đặc biệt là các làng nghề. Vậy Bộ TN&MT đã có những chính sách gì để hỗ trợ kinh phí, 
hướng dẫn kỹ thuật xây dựng bãi rác ở khu vực nông thôn theo quy mô và công nghệ thống 
nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương?
 (Cử tri các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình)

trong thời gian qua, chính 
phủ đã ban hành nhiều 
cơ chế, chính sách nhằm 

khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ đầu 
tư trong hoạt động thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn 
(ctr), điển hình như:

- nghị định số 19/2015/nđ-
cP ngày 14/2/2015 của chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật BVMt năm 2014 
đã quy định các chính sách hỗ trợ 
kinh phí cho hoạt động thu gom, 
vận chuyển, xử lý ctr thông 
thường tập trung, bao gồm cả các 
hoạt động xây dựng bãi chôn lấp 
ctr ở khu vực nông thôn.

- nghị định số 15/2015/nđ-
cP ngày 14/2/2015 của chính 
phủ về đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư cũng quy định đối với 
lĩnh vực đầu tư vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải, chất thải, các 
địa phương có thêm một kênh thu 
hút vốn để tháo gỡ nút thắt trong 
các dự án đầu tư cơ sở xử lý ctr.

- nghị định số 38/2015/nđ-

cP ngày 24/4/2015 của chính 
phủ về quản lý chất thải và phế 
liệu. đây là căn cứ pháp lý quan 
trọng trong công tác quản lý ctr. 
nghị định đã quy định cụ thể về 
quản lý chất thải, tái sử dụng, tái 
chế, thu hồi năng lượng từ ctr. 
Việc quản lý ctr sinh hoạt, ctr 
công nghiệp phải được quản lý từ 
nguồn phát sinh, phân loại, lưu 
giữ, thu gom, vận chuyển đến tái 
chế, xử lý.

đối với hướng dẫn kỹ thuật 
xây dựng bãi rác thải khu vực nông 
thôn: hiện nay, vấn đề ô nhiễm 
môi trường tại khu vực nông thôn 
chủ yếu xuất phát từ chất thải sinh 
hoạt bắt nguồn từ hộ gia đình và 
chất thải nông nghiệp. Về bãi chôn 
lấp chất thải nguy hại, hiện đã 
được hướng dẫn xây dựng theo 
tiêu chuẩn xây dựng tcXDVn 
320:2004 về bãi chôn lấp chất thải 
nguy hại và bể đóng kén chất thải 
nguy hại theo quy định của Thông 
tư số 36/2015/tt-BtnMt ngày 
30/6/2015 của Bộ tn&Mt về quản 

lý chất thải nguy hại. ngoài ra, Bộ 
tn&Mt hiện đang xây dựng và dự 
kiến ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về bãi chôn lấp chất thải 
nguy hại trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Bộ Kh&cn 
đang chủ trì, phối hợp với Bộ 
tn&Mt, Bộ Xây dựng rà soát 
tổng hợp, đánh giá các công nghệ 
xử lý ctr đang áp dụng tại Việt 
nam nhằm đưa ra những tiêu chí, 
hướng dẫn, lựa chọn công nghệ 
phù hợp với vùng, miền và địa 
phương để các địa phương lựa 
chọn công nghệ phù hợp. trong 
thời gian tới, Bộ tn&Mt sẽ tiếp 
tục ban hành các quy định, hướng 
dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý 
đối với việc vận chuyển, sơ chế, tái 
sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, 
thu hồi năng lượng từ ctr và xác 
nhận bảo đảm yêu cầu BVMt đối 
với cơ sở xử lý ctr (dự kiến sẽ 
ban hành Thông tư quy định quản 
lý ctr thông thường, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về lò đốt ctr 
sinh hoạt trong năm 2016).
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Thành phố hồ Chí Minh: 

Tăng cường xử lý cơ sở  
gây ô nhiễm môi trường

Nhằm xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại, TP. Hồ Chí Minh đã ban 
hành Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trên địa bàn. Theo đó, TP sẽ 
di dời các cơ sở gây ÔNMT trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (ÔNMTNT) vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã đầu tư hạ tầng hoàn 
chỉnh, phấn đấu đến năm 2020, không có cơ sở gây ÔNMTNT trong khu dân cư…

thành xử lý triệt để, còn 
IDIco chưa có hồ sơ pháp 
lý về môi trường, chưa thực 
hiện báo cáo giám sát môi 
trường định kỳ, nước thải 
được xử lý sơ bộ qua bể tự 
hoại trước khi thải vào hệ 
thống thoát nước đô thị. hầu 
hết các chỉ tiêu theo kết quả 
phân tích chất lượng nước 
thải đều vượt quy chuẩn. sở 
tn&Mt tP. hồ chí Minh 
đang thực hiện thủ tục xử 
phạt vi phạm hành chính 
đối với đơn vị này.

đối với cơ sở gây 
ÔnMtnt mới phát sinh 
kể từ sau Quyết định số 

1788/Qđ-ttg, tP có 13 
cơ sở cần hoàn thành biện 
pháp xử lý trong năm 2014 
- 2015. trong đó có 8 cơ sở 
đã có biện pháp khắc phục ô 
nhiễm; 1 cơ sở ngừng hoạt 
động; 3 cơ sở đã có biện 
pháp cải tạo hệ thống xử lý 
nước thải, khí thải, nhưng 
chưa đạt yêu cầu; 1 cơ sở 
(Bệnh viện tai Mũi họng) 
đang triển khai thực hiện 
công trình cải tạo, nâng cấp 
hệ thống xử lý nước thải. 

đối với cơ sở gây 
ÔnMtnt còn tồn đọng 
theo Quyết định số 64/2003/
Qđ-ttg của thủ tướng 

 V Trạm nghiền Thủ Đức (Công ty Xi măng Hà Tiên 1) - một trong những cơ sở gây ÔNMTNT trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh

theo sở tn&Mt tP. hồ chí 
Minh, căn cứ vào Quyết 
định số 1788/Qđ-ttg ngày 

1/10/2013 của thủ tướng chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔnMtnt đến 
năm 2020 (Quyết định số 1788/
Qđ-ttg), trên địa bàn tP có 3 cơ 
sở phải xử lý gồm Xí nghiệp đầu 
máy sài gòn (tổng công ty đường 
sắt Việt nam), Bệnh viện giao 
thông vận tải tP. hồ chí Minh và 
tổng công ty đầu tư phát triển đô 
thị và Khu công nghiệp Việt nam 
- tnhh Một thành viên (IDIco). 
tuy nhiên, đến tháng 12/2015, mới 
có Xí nghiệp đầu máy sài gòn và 
Bệnh viện giao thông vận tải hoàn 
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sở gây ÔnMt, ÔnMtnt; 
phối hợp với các sở, ngành, 
UBnD quận, huyện, tham 
mưu UBnD tP ban hành 
quyết định di dời, phê duyệt 
các chính sách tài chính, hỗ 
trợ, ưu đãi đối với các cơ 
sở di dời; tổ chức kiểm tra, 
giám sát tiến độ di dời; vận 
động, tuyên truyền các cơ sở 
di dời chấp hành đúng chủ 
trương chung của tP. giai 
đoạn III (sau năm 2017), 
tP tiếp tục cập nhật và thực 
hiện xử lý các cơ sở gây 
ÔnMt, ÔnMtnt, buộc di 
dời. 

Kế hoạch cũng đưa ra 
các hình thức xử lý đối với 
các cơ sở gây ÔnMt. theo 
đó, các cơ sở gây ÔnMt, 
tP sẽ xử phạt vi phạm hành 
chính, yêu cầu đầu tư cải 
tạo các công trình xử lý môi 
trường đảm bảo đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường. 
trong trường hợp cơ sở tái 
phạm thì áp dụng các hình 
thức xử phạt bổ sung, đình 
chỉ hoạt động từ 3 - 12 
tháng và yêu cầu khắc phục 
hậu quả. đối với các cơ sở 
gây ÔnMtnt sẽ bị xử phạt 
vi phạm hành chính, đồng 
thời phải áp dụng một trong 
các hình thức: cải tạo, nâng 
cấp hoặc xây dựng mới hệ 
thống xử lý chất thải đạt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường; Buộc di 
dời cơ sở đến vị trí phù hợp 
với quy hoạch và sức chịu 
tải của môi trường. cơ sở 
bị áp dụng hình thức buộc 
di dời là cơ sở có ngành 
nghề, phạm vi gây ô nhiễm 
rộng, nguy cơ tác động môi 
trường cao, khó khắc phục ô 
nhiễm như nhuộm, xeo giấy, 
sản xuất và kinh doanh hóa 
chất, in, tráng bao bì kim 
loại, thuộc da, xi mạ điện, 
sản xuất xi măng, giết mổ 

gia súc - gia cầm, kho tàng 
có chất dễ cháy, dễ gây nổ, 
chất phóng xạ, bức xạ mạnh, 
chất độc hại đối với sức 
khỏe con người và gia súc 
- gia cầm, phát tán mùi ảnh 
hưởng xấu tới sức khỏe con 
người. 

Kế hoạch cũng nêu cụ 
thể về trình tự thẩm định 
và ban hành quyết định di 
dời; công tác kiểm tra, giám 
sát tiến độ di dời; tổ chức 
thi hành quyết định cưỡng 
chế… theo đó, sở tn&Mt 
- thường trực Ban chỉ đạo 
chịu trách nhiệm chính về 
triển khai di dời các cơ sở gây 
ÔnMtnt; tổng hợp, theo 
dõi việc thực hiện di dời các 
cơ sở gây ÔnMtnt trên địa 
bàn tP; chủ trì phối hợp với 
các sở, ngành, UBnD quận, 
huyện thu thập thông tin và 
trình UBnD tP danh sách 
các cơ sở gây ÔnMtnt 
phải di dời; xây dựng đơn 
giá tiền sử dụng đất, đơn giá 
thuê đất theo quy định khi 
chủ đầu tư thực hiện dự án 
tại địa điểm di dời và nơi di 
chuyển đến.

Bên cạnh đó, tổng hợp 
phương án xử lý, kế hoạch, 
lộ trình triển khai di dời đối 
với các cơ sở, phương án xử 
lý đối với đất, tài sản gắn 
liền với đất tại vị trí cũ của 
từng đối tượng phải di dời 
do sở, ban, ngành, UBnD 
các quận, huyện cung cấp, 
trình UBnD tP phê duyệt; 
chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành có liên quan kiểm tra, 
thẩm định phương án di dời 
trình UBnD tP xem xét, 
phê duyệt, ban hành quyết 
định di dời, chính sách ưu 
đãi và hỗ trợ di dời đối với 
cơ sở gây ÔnMtnt phải di 
dời…  

 Việt hoA

chính phủ, tP có 37 cơ sở gây ÔnMt 
phải có biện pháp xử lý triệt để hoặc 
di dời. đến nay, 35 cơ sở đã hoàn tất 
việc xử lý ô nhiễm triệt để hoặc đã 
di dời, ngưng hoạt động, còn lại 2 cơ 
sở đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa 
triệt để đó là trạm nghiền thủ đức 
thuộc công ty cP Xi măng hà tiên 1 
và nhà máy đóng tàu Ba son. 

Kế hoạCh Xử Lý đối Với 
Cơ Sở gây ônMt

trong thời gian qua, thành ủy, 
hđnD và UBnD tP đã thực hiện 
nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng 
phát triển kinh tế gắn với công tác 
BVMt như điều chỉnh, nâng cao 
chất lượng quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch ngành gắn với chiến lược, 
chương trình, kế hoạch BVMt; triển 
khai nhiều công trình, dự án thoát 
nước, xử lý chất thải… trong đó, 
chương trình di dời cơ sở sản xuất 
gây ÔnMt (1.402 cơ sở) vào khu 
công nghiệp và vùng phụ cận giai 
đoạn 2002 - 2006 đã đạt được kết quả 
nhất định, cụ thể di dời 50% đơn vị, 
36,8% đơn vị ngưng sản xuất, 10% 
đơn vị chuyển đổi ngành nghề, 2,8% 
đơn vị khắc phục tại chỗ, 4% gia hạn, 
lùi thời gian di dời. Do đó, tình hình 
môi trường đã được cải thiện về chất 
lượng nguồn nước mặt; ô nhiễm 
không khí do sản xuất giảm đáng kể; 
các khiếu kiện, khiếu nại của người 
dân đối với ÔnMt do sản xuất công 
nghiệp cũng giảm.

để xử lý dứt điểm các cơ sở gây 
ô nhiễm, đồng thời cải thiện chất 
lượng môi trường, UBnD tP đã 
ban hành Kế hoạch xử lý cơ sở gây 
ÔnMt. theo đó, giai đoạn I (2015 
- 2016), tP xây dựng kế hoạch, lộ 
trình, phương án xử lý đối với cơ sở 
gây ÔnMt; xác định đối tượng cơ 
sở gây ÔnMt, ÔnMtnt; hướng 
dẫn lập danh mục cơ sở gây ÔnMt, 
ÔnMtnt và hình thức xử lý; 
trình ban hành danh mục cơ sở gây 
ÔnMt, cơ sở gây ÔnMtnt. đối với 
giai đoạn II (2016 - 2017), trên cơ sở 
danh mục được ban hành, tP thực 
hiện các hình thức xử lý đối với cơ 
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LàO CAi: 

Thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới
nguyễn thành Sinh
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai

Lào cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm 
chính giữa vùng đông Bắc và tây Bắc 
của Việt nam. tính đến năm 2013, 

dân số toàn tỉnh là 659.731 người (nông thôn 
là 511.708 người, chiếm gần 80% dân số toàn 
tỉnh với 25 dân tộc). để triển khai chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, Lào cai xác định đây là nhiệm 
vụ trọng tâm nhằm xóa đói giảm nghèo, rút 
ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa đô thị và 
nông thôn, đảm bảo công bằng xã hội. Theo 
đó, ngành tn&Mt được tỉnh ủy, hđnD, 
UBnD tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách hướng 
dẫn lập quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn 
thẩm định tiêu chí 17 về môi trường và giúp 
đỡ trực tiếp 3 xã tại 3 huyện; nghiên cứu 
tham mưu UBnD tỉnh huy động nguồn lực 
xã hội hóa xây dựng tiêu chí cơ sở hạ tầng...

Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, đặc 
biệt là tiêu chí môi trường đối với các tỉnh 
miền núi nơi có đồng bào dân tộc thiểu số 

chiếm trên 64%, các thôn 
bản không tập trung, với 
nhiều hủ tục lạc hậu, nhận 
thức của cộng đồng còn hạn 
chế, sở tn&Mt đã tham 
mưu UBnD tỉnh và các 
huyện, tP triển khai thực 
hiện có hiệu quả tiêu chí 
môi trường. trước mắt, triển 
khai đồng bộ, tăng cường 
công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho chính 
quyền cấp xã. cùng với đó, 
tổ chức xây dựng quy hoạch 
sử dụng đất, xây dựng tài liệu 
hướng dẫn và cụ thể hóa tiêu 
chí môi trường giúp cho các 
địa phương dễ thực hiện.

ngoài ra, sở đã lồng 
ghép công tác tuyên truyền 
với hành động thực tiễn, 
huy động lực lượng làm 

đường giao thông, cải tạo 
vệ sinh môi trường chuồng 
trại chăn nuôi…; tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng ngày 
Môi trường thế giới; tuần lễ 
Quốc gia về nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn; 
chiến dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn…

đối với 3 xã được giao 
giúp đỡ trực tiếp (xã Khánh 
yên Thượng, huyện Văn Bàn; 
xã tòng sành, huyện Bát Xát 
và xã sán chải, huyện si Ma 
cai), thành lập Quỹ nông 
thôn mới để kêu gọi cán bộ, 
công chức, người lao động 
trong ngành và các tổ chức, 
cá nhân đóng góp ủng hộ; 
phối hợp với chính quyền địa 
phương chỉ đạo và nắm bắt 
những khó khăn để kịp thời 
tham mưu giải quyết… năm 
2016, sở tn&Mt được phân 
công giúp đỡ các xã Làng 
giàng - Văn Bàn; Mường Vi - 
Bát Xát; cam cọn - Bảo yên; 
nàn sín - si Ma cai triển 
khai các nội dung xây dựng 
nông thôn mới. 

sau 5 năm thực hiện 
(từ năm 2010 đến nay), sở 
tn&Mt Lào cai đã chủ 
động phối hợp với các ngành 
liên quan hướng dẫn, triển 
khai thực hiện nội dung Quy 
hoạch sử dụng đất và hạ tầng 
thiết yếu cho phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa, 
công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ. đến hết 
quý I/2012, 100% các xã trên 
địa bàn tỉnh hoàn thiện đồ 

 V Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại 
Lào Cai, ngày 22/5/2012
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án quy hoạch xã nông thôn mới và 
được UBnD các huyện phê duyệt 
theo Quyết định số 3563/Qđ-
UBnD ngày 6/12/2010 của UBnD 
tỉnh Lào cai ban hành Quy định 
trong công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch xây 
dựng xã nông thôn mới tỉnh Lào 
cai. đồng thời, tổ chức trên 20 đợt 
tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 
tiêu chí về môi trường.

thông qua các hoạt động tuyên 
truyền gắn với những hoạt động 
giúp đỡ trực tiếp đã góp phần làm 
chuyển biến nhận thức và hành 
động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
cơ sở đến các tổ chức, doanh nghiệp 
và đặc biệt là người dân nhận thức 
rõ hơn việc thực hiện chủ trương 
xây dựng nông thôn mới chính là 
địa phương, cộng đồng dân cư, 
trực tiếp hộ gia đình mình được 
hưởng lợi. tại mỗi địa phương, 
cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, 
đoàn thể, người dân đã quan tâm 
và đồng thuận thực hiện, các tổ 
chức, cộng đồng đã chú trọng đến 
vấn đề BVMt, tạo nên phong trào 
cải tạo vệ sinh môi trường nông 
thôn với nhiều hoạt động tích cực, 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm, cải 
thiện môi trường. nhiều hủ tục 
lạc hậu về vệ sinh môi trường đã 

từng bước được thay đổi, 
không còn tình trạng nuôi 
nhốt gia súc cùng với nơi 
ở, việc người dân xây dựng 
và sử dụng nhà vệ sinh đã 
trở thành thói quen. thông 
qua đó, đã đóng góp tích cực 
vào kết quả chung của tỉnh 
trong việc thực hiện xây 
dựng nông thôn mới.

Với những kết quả đạt 
được, sở tn&Mt đã góp 
phần quan trọng trong việc 
thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. đến nay, toàn tỉnh 
có 27/144 xã đạt nông thôn 
mới trên 19/19 tiêu chí và 
hầu hết các xã cơ bản đạt từ 
40 - 50% mức tiêu chí về môi 
trường theo quy định. nông 
thôn Lào cai đã có nhiều 
đổi thay với các tuyến đường 
giao thông liên thôn, liên xã 
được nâng cấp, mở rộng; số 
hộ sử dụng nước sạch hợp vệ 
sinh tăng cao; các địa phương 
đã có địa điểm tập kết rác 
thải sinh hoạt... và đặc biệt 
là nhận thức của người dân 
đang dần thay đổi tích cực 
sau một thời gian đẩy mạnh 
xây dựng đời sống văn hóa 

khu dân cư, trọng tâm là vận 
động nhân dân cải tạo tập 
quán lạc hậu.

Mặc dù, việc tổ chức 
triển khai thực hiện tiêu chí 
nông thôn mới nói chung 
và tiêu chí môi trường nói 
riêng bước đầu đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ 
nhưng sở tn&Mt luôn xác 
định việc thực hiện tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới còn 
nhiều khó khăn, đặc biệt đối 
với các xã vùng cao của tỉnh... 
Qua quá trình triển khai thực 
hiện, sở tn&Mt rút ra một 
số bài học kinh nghiệm:

Một là, huy động sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 
trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động các tổ chức, 
cộng đồng tham gia. Việc 
tuyên truyền phải được thực 
hiện thường xuyên, liên tục 
với nhiều hình thức phong 
phú, kết hợp giữa tuyên 
truyền và hành động, qua đó 
tạo lòng tin, sự đồng thuận 
trong quá trình thực hiện.

Hai là, bám sát cơ sở và 
có kế hoạch cụ thể, phân 
định rõ trách nhiệm của các 
tổ chức, cá nhân trong cơ 
quan đơn vị.

Ba là, để đạt tiêu chí môi 
trường cần phải thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ, 
lồng ghép trong quá trình 
thực hiện với các tiêu chí về 
xây dựng cơ sở hạ tầng, văn 
hóa.

Bốn là, thường xuyên 
trao đổi, nắm bắt những khó 
khăn của địa phương và đề 
xuất phương án giải quyết 
kịp thời. đối với trách nhiệm 
của chính quyền, nhất là đối 
với chính quyền cơ sở phải 
nắm bắt nhu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của nhân 
dânn

 V Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lào Cai chung tay xây dựng nông thôn mới
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Quảng Bình đẩy mạnh công tác quản lý hóa chất  
bảo vệ thực vật tồn lưu 
nguyễn Minh Duy
Chi cục BVMT tỉnh Quảng Bình

thuốc bảo vệ thực vật (BVtV) đóng 
vai trò quan trọng trong phòng trừ 
sâu bệnh, bảo vệ sản xuất, đảm bảo an 

ninh lương thực, thực phẩm. Việc sử dụng 
hóa chất BVtV cũng đã đem lại những thành 
công nhất định trong việc diệt trừ sâu bệnh, 
bảo vệ mùa màng và phát triển nông nghiệp 
nhưng hệ quả của việc sử dụng quá nhiều 
hóa chất BVtV cũng đã gây ra những tác 
động không nhỏ đến sức khỏe con người và 
suy thoái môi trường, đặc biệt là các hóa chất 
BVtV chứa các gốc hữu cơ clo khó phân 
hủy (PoP) tồn lưu từ thời kỳ trước.

nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi 
trường do hóa chất BVtV tồn lưu,   Thủ 
tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 1206/Qđ-ttg về việc phê duyệt chương 
trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015 
và Quyết định số 1946/Qđ-ttg phê duyệt Kế 
hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường 

do hóa chất BVtV tồn lưu 
trên phạm vi cả nước. Theo 
đó, UBnD tỉnh Quảng Bình 
đã chỉ đạo các sở, ban/ngành 
và địa phương xây dựng kế 
hoạch và lồng ghép nội dung 
BVMt trong các chương 
trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.

trên cơ sở đó, sở 
tn&Mt tỉnh phối hợp với 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Việt nam, đoàn Thanh niên 
cộng sản hồ chí Minh, hội 
cựu chiến binh... tổ chức các 
hội thảo chuyên đề tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
về BVMt nói chung và tác 
hại của việc sử dụng thuốc 
BVtV nói riêng; phối hợp 
với tổng cục Môi trường 
hướng dẫn cho cán bộ UBnD 
các huyện, tP về quản lý môi 

trường tại các khu vực bị ô 
nhiễm do hóa chất BVtV 
tồn lưu trên địa bàn. đặc 
biệt, sở còn tổ chức thu gom 
7 tấn thuốc BVtV tồn lưu tại 
hang hung nhàn, hung chà 
nần và 100 kg (thuốc BVtV 
không rõ nguồn gốc) tại chi 
cục Quản lý thị trường đưa 
đi xử lý.

đến nay, trên địa bàn 
tỉnh đã có 5/11 điểm ô 
nhiễm môi trường do hóa 
chất BVtV tồn lưu đã hoàn 
thành việc xử lý (Thị trấn 
nông trường Lệ ninh, Lệ 
Thủy; hợp tác xã hồng Kỳ; 
Thôn Mốc định; Xã trung 
trạch; Kho nam Long, xã 
Xuân ninh) với công nghệ 
chôn lấp cô lập kết hợp phân 
hủy hóa học. còn 1 điểm 
tại kho hóa chất BVtV hóa 
tiến, huyện Minh hóa đang 
trong quá trình xử lý, dự kiến 
sẽ hoàn thành trong tháng 
6/2016 và 5 điểm (khu vực 
nhà máy thuốc trừ sâu xã 
hàm ninh; thôn cổ hiền, xã 
hiền ninh; thôn Long đại, 
xã hiền ninh; thôn đồng 
tư, xã hiền ninh; thôn Văn 
Bắc, xã Quảng hải) chưa 
được xử lý.

Bên cạnh đó, sở tn&Mt 
Quảng Bình đã triển khai 
thực hiện Dự án điều tra bổ 
sung các điểm tồn lưu hóa 
chất BVtV trên địa bàn toàn 
tỉnh với tổng kinh phí là 
490 triệu đồng. đến nay đã 
triển khai thực hiện điều tra, 
lấy mẫu phân tích đánh giá 
mức độ ô nhiễm, phạm vi ô 
nhiễm và khoanh vùng cảnh 
báo, xây dựng phương án xử 
lý cho 80 điểm tồn lưu thuốc 

 V Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (Lệ Thủy) đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi 
trường do hóa chất BVTV tồn lưu
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hà Tĩnh: 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước  
về bảo vệ môi trường 
Võ tá đinh 
Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh

trong những năm qua, 
hà tĩnh đã có bước phát 
triển nhanh, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế cao, đời sống 
người dân được cải thiện. công 
tác BVMt luôn được tỉnh ủy, 
hđnD, UBnD tỉnh quan tâm, 
chỉ đạo quyết liệt. nhiều chủ 
trương, chính sách về BVMt 
đã được ban hành như đề án 
quản lý chất thải rắn (ctr) đến 
năm 2015 và định hướng những 
năm tiếp theo; Quy hoạch quản 
lý ctr đô thị đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030...; 
đồng thời, tổ chức thực hiện 
nghị quyết số 35/nQ-cP của 
chính phủ về một số vấn đề cấp 
bách trong lĩnh vực BVMt, nghị 
quyết số 24-nQ/tW về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, 
tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMt của Ban chấp hành 
trung ương đảng. 

để đưa các chủ trương, chính 
sách đi vào cuộc sống, công tác 
quản lý nhà nước về BVMt được 
đẩy mạnh. Theo đó, công tác 
thẩm định và đánh giá tác động 
môi trường (đtM) các dự án 
đầu tư được chú trọng. từ năm 
2013 đến nay, sở tn&Mt đã tổ 
chức thẩm định và trình UBnD 
tỉnh phê duyệt 175 hồ sơ báo cáo 
đtM của các dự án đầu tư, 82 hồ 
sơ đề án/Phương án cải tạo phục 
hồi môi trường trong hoạt động 
khai thác khoáng sản, 12 hồ sơ 
đề án BVMt chi tiết và 6 hồ sơ 
xác nhận hoàn thành công trình 
BVMt. Mạng lưới quan trắc cũng 
được bố trí tăng mật độ với 274 
điểm, nhằm phục vụ công tác 

đánh giá chất lượng môi trường. 
ngoài ra, công tác quản lý ctr 
và chất thải nguy hại cũng được 
tăng cường đầu tư. Bên cạnh việc 
đầu tư phương tiện thu gom rác 
thải, tỉnh có cơ chế hỗ trợ thành 
lập các hợp tác xã (htX) môi 
trường. hiện nay, hà tĩnh có 166 
công ty, htX, tổ đội vệ sinh môi 
trường thực hiện thu gom rác 
thải. để giải quyết tình trạng ô 
nhiễm rác thải, hạ tầng kỹ thuật 
BVMt cũng được đầu tư, nâng 
cấp, cụ thể là nhà máy xử lý rác 
thải sinh hoạt làm phân hữu cơ 
tại xã cẩm Quan, cẩm Xuyên và 
nhà máy chế biến xử lý rác thải 
sinh hoạt, rác thải công nghiệp 
tại Kỳ tân, Kỳ anh, với công suất 
trên 1.000 tấn/ngày đêm, là mô 
hình điểm cho nhiều tỉnh khác 
học hỏi kinh nghiệm. 

Mặt khác, tỉnh cũng tập trung 
giải quyết một số điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường, đặc biệt là các 
điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa chất 
bảo vệ thực vật từ thời kỳ chiến 
tranh để lại, đã điều tra 143/160 
điểm, tổ chức lấy mẫu, phân tích 
đánh giá mức độ ô nhiễm 55/143 
điểm và triển khai xử lý ô nhiễm 
8 điểm; đồng thời, hoàn thành 
xử lý triệt để 6/12 điểm ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng theo 
Quyết định số 64/2003/Qđ-ttg 
của Thủ tướng chính phủ. cùng 
với việc thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn đã 
được quan tâm, làm thay đổi 
rõ rệt nhận thức của người dân 
và chính quyền địa phương về 

BVtV, trong đó có 13 điểm 
vượt Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QcVn 54:2008/
BtnMt về ngưỡng xử lý 
hóa chất BVtV hữu cơ theo 
mục đích sử dụng đất cần 
phải xử lý, trong đó tại hang 
hung nhàn và hung chà 
nần là điểm ô nhiễm đặc 
biệt nghiêm trọng với khối 
lượng lớn, là nơi tập kết hóa 
chất BVtV của Binh đoàn 
559 trước đây.

tuy nhiên, công tác 
BVMt nói chung và xử lý 
ô nhiễm do hóa chất BVtV 
nói riêng trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn một số bất cập, 
cụ thể như địa điểm tồn 
lưu thuốc BVtV thường 
nằm trong các khu dân cư, 
trường học, nhà văn hóa 
thôn nên việc giải phóng 
mặt bằng, thu gom vận 
chuyển xử lý gặp khó khăn; 
còn nhiều điểm tồn lưu hóa 
chất BVtV trên địa bàn tỉnh 
cần phải xác định quy mô, 
mức độ ô nhiễm và khoanh 
vùng cảnh báo....

để nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước, giảm 
thiểu nguy cơ phát sinh các 
điểm tồn lưu thuốc BVtV 
mới, sở tn&Mt tỉnh 
Quảng Bình kiến nghị Bộ 
tn&Mt hỗ trợ kinh phí để 
triển khai thực hiện những 
điểm chưa được xử lý. đồng 
thời, tiếp tục đưa 13 điểm 
tồn lưu thuốc BVtV vượt 
ngưỡng QcVn 54:2008/
BtnMt trên địa bàn tỉnh 
vào Quyết định số 1946/
Qđ-ttg; hỗ trợ điều tra chi 
tiết các điểm tồn lưu thuốc 
BVtV để lập dự án đưa vào 
kế hoạch hỗ trợ xử lý của 
chính phủ; sớm có văn bản 
hướng dẫn công nghệ xử lý 
thuốc BVtV tồn lưu phù 
hợp với điều kiện thực tế 
của địa phươngn
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BVMt. đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới và tiêu chí môi trường, tỷ lệ 
người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ 
sinh đạt 86,6%.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, 
công tác BVMt tại hà tĩnh cũng gặp những 
khó khăn như: năng lực quản lý nhà nước về 
BVMt chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ 
cán bộ còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất 
lượng. hệ thống các khu xử lý chất thải chưa 
đáp ứng nhu cầu xử lý đối với lượng chất thải 
phát sinh; một số bãi rác cũ đã xuống cấp. 
trong khi đó, nhận thức của doanh nghiệp, 
các tổ chức, cá nhân còn hạn chế dẫn đến 
tình trạng trốn tránh đầu tư, vận hành công 
trình xử lý chất thải, hoặc xả nước thải chưa 
qua xử lý ra môi trường. Kinh phí cho sự 
nghiệp môi trường cũng chưa đủ để xử lý các 
điểm nóng ô nhiễm môi trường như đầu tư 
xây dựng các khu xử lý chất thải, xử lý tình 
trạng ô nhiễm asen trong nguồn nước sinh 
hoạt, ô nhiễm do rò rỉ đường ống xăng dầu 
từ thời kỳ chiến tranh và ô nhiễm tồn lưu hóa 
chất bảo vệ thực vật... hầu hết các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp vẫn chưa có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, đây là nguy 
cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến 
sức khỏe người dân.

từng bước nâng cao chất lượng quản lý 
môi trường 

trước những thách thức của ô nhiễm môi 
trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí 
hậu, trong thời gian tới, hà tĩnh sẽ tập trung 
nguồn lực khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi 
trường, từng bước nâng cao chất lượng quản 

 V Dây chuyền xử lý rác thải sinh hoạt tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

lý môi trường và chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
để thực hiện được nhiệm vụ 
này, các ngành, các cấp của 
hà tĩnh cần phải vào cuộc, 
chung tay, góp sức với ngành 
tn&Mt thực hiện đồng bộ 
các giải pháp: 

cụ thể hóa các chủ 
trương, chính sách, văn bản 
pháp luật về BVMt trên địa 
bàn, lồng ghép các mục tiêu 
về BVMt vào quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội; 
xây dựng quy chế BVMt 
trong các lĩnh vực chăn nuôi, 
trồng trọt, khai thác khoáng 
sản, hoạt động du lịch, giao 
thông, xây dựng; quy chế 
BVMt làng nghề...; 

triển khai thực hiện tốt 
Quy hoạch BVMt tỉnh đến 
năm 2020, trước mắt tập 
trung đầu tư thực hiện quy 
hoạch các khu xử lý ctr 
đô thị và khu công nghiệp. 
đồng thời, tiếp tục triển khai 
xây dựng quy hoạch khu xử 
lý ctr cho các khu vực nông 
thôn, làng nghề, quy hoạch 
giết mổ gia súc tập trung;

đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa môi trường, xây 
dựng cơ chế khuyến khích 

tổ chức, cá nhân, cộng đồng 
tham gia BVMt; tuyên 
truyền nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm BVMt cho 
cộng đồng dân cư, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh gây ô 
nhiễm môi trường;

nâng cao năng lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực BVMt; thực hiện 
tốt công tác cải cách hành 
chính; nâng cao chất lượng 
công tác đánh giá tác động 
môi trường; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định 
BVMt và xử lý nghiêm các 
tổ chức, cá nhân vi phạm;

Ưu tiên đầu tư nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ sản 
xuất sạch, tái chế chất thải, 
tiết kiệm năng lượng, tài 
nguyên; khuyến khích tiêu 
dùng sạch, hạn chế sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trong 
nông nghiệp; 

tạo sự chuyển biến trong 
đầu tư cho công tác BVMt, 
xem đây là đầu tư cho phát 
triển bền vững, tăng chi 
ngân sách nhà nước cho 
sự nghiệp môi trường; huy 
động tối đa nguồn vốn đầu 
tư BVMt. trước mắt, ưu tiên 
xử lý các điểm nóng ô nhiễm 
môi trường; đầu tư hạ tầng 
BVMt như hệ thống thoát 
nước và xử lý nước thải tập 
trung tại các khu đô thị, khu 
công nghiệp, làng nghề; 

tăng cường trồng cây 
xanh, trồng rừng, nâng cao 
độ che phủ rừng; đẩy mạnh 
các biện pháp phòng ngừa 
rủi ro, sự cố môi trường do 
thiên tai như lũ quét, sạt lở 
đất, dịch bệnh, sự cố cháy 
rừng… Mặt khác, tăng cường 
áp dụng các công cụ kinh tế 
trong BVMt; mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế về BVMtn
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Giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học 
từ các hoạt động phát triển ở Việt Nam
nguyễn đứC Anh
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
đỗ Lê thị Minh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

nằm trong khu vực nhiệt 
đới gió mùa, Việt nam là 
một trong những trung 

tâm đa dạng sinh học (đDsh) của 
thế giới với các hệ sinh thái (hst) 
tự nhiên phong phú và đa dạng. các 
hst rừng, đất ngập nước, biển, núi 
đá vôi, gò đồi, cát ven biển… với 
những nét đặc trưng của vùng bán 
đảo nhiệt đới, là nơi sinh sống và 
phát triển của nhiều loài hoang dã 
đặc hữu, quý hiếm; là nơi chứa đựng 
nguồn gen hoang dã có giá trị, đặc 
biệt là các cây thuốc, loài hoa, cây 
cảnh nhiệt đới.

tài nguyên đDsh của Việt nam 
đã và đang đối mặt với nhiều mối đe 
dọa. gia tăng dân số, đói nghèo, áp 
lực phát triển kinh tế, du nhập và 
xâm lấn của các loài ngoại lai, biến 
đổi khí hậu… đã làm suy thoái các 
hst và quần thể hoang dã, nhiều 
loài động thực vật có giá trị trở nên 
nguy cấp, thậm chí bị đe dọa tuyệt 
chủng ngoài thiên nhiên. 

Chính SáCh Và pháp Luật 
Về bảo Vệ đDSh CủA Việt 
nAM

Kế hoạch hành động đDsh năm 
1995 được chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 845- ttg ngày 
22/12/1995 được xem là chính sách 
nền tảng đầu tiên của Việt nam về 
bảo vệ đDsh. trải qua 20 năm thực 
hiện và phát triển, sự nghiệp bảo 
tồn đDsh ở Việt nam đã đạt được 
những thành quả quan trọng về xây 
dựng được hệ thống, cơ cấu tổ chức 
quản lý bảo tồn, khung chính sách 
pháp luật, nghiên cứu và đào tạo, 
thông tin và nâng cao nhận thức xã 

hội, hợp tác quốc tế và huy 
động nguồn lực đầu tư. Một 
hệ thống các VQg và khu 
bảo tồn (KBt) đã được quy 
hoạch và thành lập trên toàn 
quốc với 164 KBt rừng đặc 
dụng (2,2 triệu ha); và dự 
kiến đến năm 2020 sẽ nâng 
lên 176 khu (2,4 triệu ha). 
rừng đặc dụng và các loại 
khu bảo tồn biển, đất ngập 
nước, vùng nước nội địa là 
những đối tượng quan trọng 
nhất cho bảo vệ đDsh của 
Việt nam. 

hệ thống chính sách 
BVMt, bảo tồn đDsh liên 
tục được củng cố, đồng hành 
với xu thế phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập quốc 
tế của Việt nam. năm 2007, 
chính phủ thông qua Kế 
hoạch hành  động  quốc gia 
đDsh đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020 nhằm 
thực hiện công ước đDsh 
và nghị định thư cartagena 
về an toàn sinh học. năm 
2013 chiến lược quốc gia về 
đDsh đến năm 2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030 đã được 
chính phủ ban hành với tầm 
nhìn mới về đDsh là nền 
tảng của nền kinh tế xanh và 
bảo tồn đDsh là giải pháp 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 

tuy nhiên, cột mốc 
chính sách quan trọng nhất 
chính là Luật đDsh đã được 
Quốc hội thông qua tháng 
11/2008 và có hiệu lực từ 
ngày 1/7/2009. đây là khung 
luật đầu tiên của Việt nam 
quy định về bảo tồn và phát 
triển bền vững đDsh; quyền 
và nghĩa vụ của tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân trong bảo 
tồn và phát triển bền vững 

đDsh với cách tiếp cận 
đDsh là một đối tượng tổng 
thể thống nhất (hst, loài và 
nguồn gen). Bên cạnh đó là 
các luật chuyên ngành như 
Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng (2004), Luật Thủy sản 
(2003), Luật tài nguyên 
nước (2012) tạo thành một 
hệ thống quy định đa dạng, 
đa ngành cho bảo vệ tài 
nguyên sinh vật. Luật BVMt 
2014 bổ sung và cung cấp 
các chế tài hỗ trợ cho công 
tác bảo vệ đDsh như quy 
định về đánh giá tác động 
môi trường (đtM)... Với hệ 
thống văn bản dưới luật, chỉ 
tính từ năm 2009 khi Luật 
đDsh có hiệu lực đến hết 
năm 2014, đã có 8 nghị định, 
9 quyết định và 12 thông tư 
được nhà nước ban hành, 
thể chế hóa các chiến lược, 
quy hoạch, cơ chế về bảo 
tồn và phát triển bền vững 
đDsh Việt nam. 

hoạt động đầu tư 
phát triển Và yêu 
Cầu bVMt

Theo xu thế phát triển, 
luật pháp về hoạt động đầu 
tư của Việt nam ngày càng 
trở nên chuyên biệt, đề cao 
tuân thủ quy định BVMt, 
hướng đến phát triển bền 
vững. Luật đầu tư ban hành 
năm 2005 quy định các hoạt 
động đầu tư tại Việt nam và 
đầu tư từ Việt nam ra nước 
ngoài, áp dụng cho các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, 
cũng như các tổ chức cá nhân 
liên quan đến hoạt động đầu 
tư. Với hoạt động đầu tư tại 
Việt nam, nhà nước cấm 
thực hiện các dự án làm hủy 



24 Số 4/2016

trao đỔI - DIỄn đàn

hoại tài nguyên và phá hủy môi trường (điều 
30) và thực hiện các quy định của pháp luật 
về BVMt (điều 20) như lập báo cáo đtM. 
Vì thế trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và 
quản lý dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải có 
cam kết về BVMt (giai đoạn đăng ký đầu tư), 
giải pháp về môi trường (giai đoạn thẩm tra 
dự án đầu tư).

Luật đầu tư 2014 (sửa đổi) có hiệu lực 
từ ngày 1/7/2015 đã quy định rõ hơn (so với 
Luật đầu tư 2005) yêu cầu BVMt đối với một 
số loại hình dự án. cụ thể như điều 30 giao 
Quốc hội thẩm quyền quyết định chủ trương 
đầu tư các dự án ảnh hưởng lớn đến môi 
trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng 
nghiệm trọng đến môi trường, bao gồm: nhà 
máy điện hạt nhân; chuyển mục đích sử dụng 
đất VQg, khu bảo tồn thiên nhiên (Bttn), 
khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, 
thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng 
phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng 
sản xuất từ 1.000 ha trở lên. Luật này cũng 
cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh mẫu 
vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo 
quy định tại Phụ lục 1 của công ước về Buôn 
bán Quốc tế các loài thực vật, động vật hoang 
dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm I có 
nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định (điều 
6).

Luật đầu tư công 2014 có hiệu lực từ ngày 
1/1/2015 quy định các loại hình hoạt động 
đầu tư của nhà nước vào các chương trình, 
dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã 

hội và đầu tư vào các chương 
trình, dự án phục vụ phát 
triển kinh tế-xã hội. điều 7 
của luật này cũng tương tự 
như điều 30 của Luật đầu 
tư 2014, quy định các dự án 
dự án ảnh hưởng lớn đến 
môi trường hoặc tiềm ẩn 
khả năng ảnh hưởng nghiệm 
trọng đến môi trường thuộc 
nhóm dự án quan trọng quốc 
gia, bên cạnh các loại nhóm 
dự án khác (a, B, c). Với mỗi 
loại hình dự án thì luật này 
cũng yêu cầu thực hiện các 
phân tích, đtM trong quá 
trình lập báo cáo tiền khả 
thi (đối với dự án quan trọng 
quốc gia hoặc nhóm a) hoặc 
báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư (đối với dự án nhóm 
B và c).

nội dung và yêu cầu thực 
hiện rà soát, đtM của các dự 
án đầu tư nêu trên hiện được 
quy định bởi Luật BVMt 
2014 (sửa đổi, có hiệu lực 
từ năm 2015) và nghị định 
số 18/2015/nđ-cP ngày 
14/2/2015 về quy hoạch môi 
trường, đánh giá môi trường 
chiến lược (đMc), đtM 
và kế hoạch BVMt. trước 
năm 2015,  yêu cầu này được 

thực hiện theo nghị định 
số 29/2011/nđ-cP ngày 
18/4/2011 đMc, đtM và 
cam kết BVMt, cũng như 
các thông tư hướng dẫn thực 
hiện liên quan.

tíCh hợp đDSh 
trong đánh giá 
táC động Môi 
trường

Mặc dù đánh giá tác 
động đDsh gây ra bởi các 
dự án phát triển được xem 
là một nhiệm vụ khó khăn 
về kỹ thuật, tốn kém về tài 
chính và nhân lực cũng như 
đòi hỏi thời gian thực hiện 
dài. tuy nhiên, việc thể chế 
hóa đánh giá tác động đDsh 
trong quá trình đtM là cần 
thiết nhằm ngăn ngừa xu 
hướng suy giảm, suy thoái 
tài nguyên sinh vật đang xảy 
ra ở Việt nam. Khi trở thành 
quy định bắt buộc sẽ tạo điều 
kiện để cơ quan quản lý nhà 
nước về đDsh tiếp tục xúc 
tiến thực hiện chuẩn hóa hệ 
thống tiêu chí và cơ sở dữ 
liệu đDsh quốc gia, thiết lập 
hệ thống quan trắc đDsh tại 
các khu vực ưu tiên (KBt, hệ 
sinh thái nhạy cảm), hỗ trợ 

 V Đánh giá tác động ĐDSH trong quá trình ĐTM nhằm ngăn ngừa xu hướng suy giảm, suy thoái tài nguyên 
sinh vật ở Việt Nam
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phát triển các sáng kiến, chính sách lượng 
giá, bồi hoàn đDsh và dịch vụ hst.

Do tính chất đa dạng, phức tạp của 
đDsh, cũng như hạn chế trong nhận 
thức về các quá trình vận động của các 
hst tự nhiên địa phương, nên việc xác 
định khung nội dung, tiêu chí đánh giá 
tác động đDsh có tính toàn diện và khả 
thi là không dễ dàng. căn cứ trên các quy 
định, chính sách hiện hành liên quan đến 
quản lý tài nguyên và đDsh, thực tiễn 
thực hiện đtM ở Việt nam, cũng như 
kinh nghiệm áp dụng chính sách đảm 
bảo an toàn môi trường của các dự án vay 
vốn nước ngoài, nhóm tác giả đề xuất một 
khung nội dung và tiêu chí gợi ý về đánh 
giá tác động đDsh để lồng ghép vào thực 
hiện đtM và thủ tục dự án khác ở Việt 
nam. Khung đề xuất này bao gồm 17 tiêu 
chí đánh giá thuộc 4 nội dung tác động 
liên quan đến đDsh. 

Mức độ tác động đến các giá trị đDsh 
đặc trưng của khu vực (vùng sinh thái, sinh 
cảnh, hst, loài): các quy định pháp luật về 
BVMt của Việt nam đã có những chỉ thị 
cụ thể cho tiêu chí này, chủ yếu tập trung 
vào giá trị tự nhiên của đDsh, bao gồm: 
khu vực bảo vệ (VQg, khu Bttn…), hệ 
sinh thái nhạy cảm (đất ngập nước, rừng 
phòng hộ…), loài quý hiếm, đặc hữu; xu 
hướng biến đổi về diện tích và chất lượng 
các sinh cảnh, hst; xu hướng biến động về 
số lượng các loài quý hiếm, đặc hữu. 

Mức độ tác động đến các dịch vụ hst/
môi trường của khu vực: tiêu chí này làm 
rõ mức độ tác động của dự án đến vai trò/
ích lợi của đDsh đối với khu vực. cần 
phải xác định rõ, dự án có những tác động 
tiêu cực nào đến các giá trị của hệ sinh 
thái như giá trị cung cấp nước, cung cấp 
ô xy, giảm thiểu khí nhà kính. Việc cụ thể 
hóa tiêu chí này rất quan trọng để có thể 
đảm bảo dự án không làm thay đổi, hay 
tác động bất lợi đến các hst của khu vực.

Mức độ tác động đến quyền và hiện 
trạng sử dụng/phụ thuộc đDsh của các 
bên liên quan, bao gồm cả chia sẻ lợi ích: 
tiêu chí này làm rõ tác động của dự án 
đến việc chia sẻ lợi ích từ đDsh đối với 
cộng đồng địa phương. Phần lớn, cộng 
đồng địa phương ở các khu vực có đDsh 
cao đều sống phụ thuộc vào tài nguyên 
thiên nhiên (rừng, đất, nước). Vì vậy, cần 

phải làm rõ nếu dự án triển 
khai thì mức độ tác động 
của dự án đến cộng đồng địa 
phương như thế nào? các tác 
động bất lợi cần phải chỉ rõ 
những phương án đền bù và 
giảm thiểu.

Mức độ tác động đến các 
can thiệp về bảo tồn đDsh 
trong khu vực (luật, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình ở cấp 
độ lưu vực, hành lang/vùng, 
VQg/KBt): tiêu chí này làm 
rõ khả năng, mức độ tác động 
của dự án đến các chính sách 
và tài chính dành cho bảo vệ 
đDsh ở khu vực. cần làm 
rõ nếu thực thi dự án ở khu 
vực, các chính sách về bảo vệ 
đDsh đã được phê duyệt bị 
tác động như thế nào? Mức độ 
tăng, hay giảm các hoạt động 
bảo vệ đDsh, bao gồm hoạt 
động tuần tra, tuyên truyền…? 
sự thay đổi về tài chính dành 
cho việc thực thi chính sách 
bảo vệ đDsh? nguồn tài 
chính bị tác động cần phải chỉ 
rõ lấy từ nguồn nào? 

Một Số Khuyến 
nghị, đề Xuất để 
đảM bảo CáC Chính 
SáCh bảo Vệ đDSh 
trong CáC Dự án 
phát triển

Thứ nhất, quy định rõ cấu 
trúc và nội dung về đDsh 
trong báo cáo đtM; kế hoạch 
quản lý, giám sát, quan trắc 
đDsh trong quá trình xây 
dựng và vận hành dự án. 
cụ thể hóa nội dung đDsh 
thông qua các tiêu chí đDsh 
để làm cơ sở cho việc đánh 
giá thẩm định báo cáo đtM. 
cấu trúc và nội dung đánh 
giá về đDsh cần được thể 
chế hóa chi tiết. trong trường 
hợp các dự án tác động vào 
khu vực nhạy cảm, như VQg, 
khu Bttn, yêu cầu tiến hành 

đánh giá tác động đDsh độc 
lập với báo cáo đtM chung. 

Thứ hai, xây dựng các 
hướng dẫn quy chuẩn về 
phương pháp đánh giá tác 
động đến đDsh, bao gồm 
thu thập số liệu, đánh giá và 
dự báo tác động (tác động 
trực tiếp, gián tiếp và tích 
lũy). Bên cạnh việc xây dựng 
quy chuẩn về phương pháp, 
các hướng dẫn kỹ thuật chi 
tiết về tiến hành thu thập 
thông tin đDsh, đánh giá 
giá trị dịch vụ sinh thái, đánh 
giá chi tiết các loại tác động 
và đề xuất giải pháp giảm 
thiểu hợp lý… cũng cần được 
ban hành.

Thứ ba, yêu cầu tham 
vấn chi tiết các bên liên quan 
(cộng đồng địa phương, 
chính quyền địa phương, 
Ban quản lý VQg, khu 
Bttn…) về tác động của dự 
án, biện pháp giảm thiểu, giá 
trị dịch vụ sinh thái và bồi 
hoàn đDsh.

Thứ tư, xây dựng và hoàn 
thiện cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đDsh. đây là nguồn 
thông tin chính thống cho các 
dẫn liệu về hiện trạng đDsh 
trong khu vực dự án. sử dụng 
cơ sở dữ liệu quốc gia đảm 
bảo tính thống nhất về đDsh 
trong quy trình đtM, báo 
cáo đtM, làm cơ sở so sánh 
các tác động đến đDsh khi 
có và không có dự án. 

Thứ năm, công khai nội 
dung thông tin về dự án, báo 
cáo đtM; Quy định trách 
nhiệm của hội đồng thẩm 
định đtM, nên mở rộng 
thẩm định đtM từ phía 
cộng đồng xã hội.

Thứ sáu, thay đổi trình 
tự cấp giấy chứng nhận đầu 
tư cho các dự án phát triển. 
Xem báo cáo đtM là tài liệu 
cần phải có khi xem xét cấp 
giấy chứng nhận đầu tưn
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Quan điểm và hướng tiếp cận mới  
về quản trị môi trường
ThS. trần thị thúy ngA
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

trong thời gian qua, công tác quản 
lý và BVMt ở Việt nam có những 
chuyển biến tích cực. hệ thống thể 

chế, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy 
về BVMt từng bước được xây dựng và hoàn 
thiện. nguồn lực đầu tư cho công tác BVMt 
ngày càng tăng. tuy nhiên, ô nhiễm môi 
trường vẫn tiếp tục gia tăng, đa dạng sinh 
học suy giảm, làm mất cân bằng sinh thái, 
ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. để giải quyết vấn đề này cần 
có sự đổi mới trong công tác quản trị môi 
trường (QtMt) theo hướng nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị 
trường và xu hướng chung của thế giới.

QuAn điểM Và hướng tiếp Cận 
Mới Về QtMt trên thế giới

những năm gần đây, nhiều nước và tổ 
chức quốc tế trên thế giới, nhất là các nước 
có nền kinh tế thị trường đã tiếp cận QtMt 
theo hướng mới, phân định rõ vai trò, trách 
nhiệm giữa nhà nước, thị trường và xã hội, 
nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng doanh 
nghiệp, dân cư trong tiến trình xây dựng 
và thực hiện các chính sách về môi trường. 
công tác quản lý nhà nước về môi trường 
chủ yếu mang tính chất điều hành và kiểm 
soát, trong đó chú trọng đến các giải pháp tạo 
cơ chế cho doanh nghiệp, cộng đồng dân cư 
tự chịu trách nhiệm và có vai trò chủ động 
trong công tác BVMt.

trong hệ thống QtMt, vai trò của nhà 
quản lý, các tổ chức tham gia, đặc biệt vai trò 
của người dân là vô cùng quan trọng. điển 
hình như ở nhật Bản, Dự án nanohana làm 
sạch nước hồ Biwa (hồ nước ngọt lớn nhất 
nhật Bản). người dân sống xung quanh hồ 
phát hiện hồ Biwa bị ô nhiễm do các chất thải 
nhà bếp như dầu tempura trong hệ thống 
thoát nước thải. để BVMt hồ, những hộ dân 
đã yêu cầu các doanh nghiệp tái sản xuất dầu 
tempura thành nhiên liệu diesel, nhiên liệu 

sinh học cho xe ô tô nhằm 
giảm khí thải co2 và tổ chức 
trồng cây xanh, bảo tồn các 
loài cá trong hồ. hành động 
tích cực của người dân đã 
góp phần làm sạch nước hồ 
Biwa. hiện nay hồ trở thành 
điểm du lịch sinh thái của 
người dân địa phương.

ngoài ra, kinh nghiệm 
quốc tế cho thấy, để giải quyết 
tốt các vấn đề môi trường, 
cần dựa vào sức mạnh tổng 
thể của 3 trụ cột chính: nhà 
nước, thị trường và các tổ 
chức xã hội (bao gồm cả 
cộng đồng dân cư). nhằm 
phát huy sức mạnh tổng hợp 
của 3 trụ cột này, nhiều vấn 
đề về pháp luật và biện pháp 
thực thi cần tiếp tục hoàn 
thiện. cần thay đổi cơ chế 
để cộng đồng dân cư và các 
tổ chức xã hội giám sát việc 
chấp hành pháp luật BVMt 
của các doanh nghiệp, có 
thể tiến hành khởi kiện buộc 

doanh nghiệp vi phạm chấm 
dứt hành vi vi phạm và bồi 
thường thiệt hại đã gây ra. 
cơ chế để các thông tin về 
tình hình chấp hành pháp 
luật (nhất là tình hình vi 
phạm pháp luật môi trường 
của doanh nghiệp) cũng 
cần được thay đổi để minh 
bạch hơn. giải pháp thực 
hiện là ngành tn&Mt từ 
trung ương đến địa phương 
và các đơn vị liên quan xây 
dựng được cơ sở dữ liệu về 
tình hình chấp hành pháp 
luật BVMt của các doanh 
nghiệp, công bố công khai 
cơ sở dữ liệu và kết nối trong 
toàn quốc để công chúng 
dễ dàng cập nhật, theo dõi, 
đánh giá. Bên cạnh đó, trách 
nhiệm BVMt cần được coi 
là một trong những nội dung 
quan trọng trong đạo đức 
kinh doanh cũng như thực 
hiện trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp…

 V Hồ Biwa (Nhật Bản) trở thành điểm du lịch sinh thái  
sau khi được xử lý ô nhiễm môi trường
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Một Số đề Xuất  
đối Với Việt nAM 

Theo mô hình quản lý nhà nước truyền 
thống của Việt nam, một Bộ có vai trò chủ chốt 
trong việc quản lý lĩnh vực chuyên môn, đồng 
thời phối hợp với các Bộ, ngành quản lý khác. 
sự mâu thuẫn, chồng chéo về chức năng, nhiệm 
vụ, cộng với sự thiếu phối hợp luôn là thách 
thức. Do đó, cần thống nhất áp dụng pháp luật 
BVMt giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương. 
Thêm vào đó, tính minh bạch, trách nhiệm giải 
trình, sự tham gia của dân chúng vào hoạt động 
của các cơ quan này còn nhiều điểm cần hoàn 
thiện. Vai trò của các yếu tố tự quản của khu 
vực tổ chức xã hội trong việc bảo đảm mục tiêu 
QtMt chung còn khá mờ nhạt…

để khắc phục vấn đề trên, Việt nam cần 
hướng tới áp dụng hệ thống QtMt, trong đó, 
lợi ích của người dân trong các quyết định 
có liên quan tới môi trường cần được tôn 
trọng và bảo đảm. cơ quan quản lý nhà nước 
cần ban hành những chiến lược, chương 
trình hành động về công tác BVMt, đi từ cơ 
sở, thay cho chỉ tiếp cận theo chiều từ trên 
xuống, cụ thể: chính quyền cấp địa phương 
cần tăng cường đội ngũ chuyên gia có trình 
độ chuyên môn về môi trường; Kiểm tra, 
giám sát việc khai thác, kinh doanh, tiêu thụ 
sử dụng, vận chuyển trái phép các loài động 
vật hoang dã quý, hiếm; Quản lý hệ thống thu 
gom, tập trung chất thải rắn thông thường, 
chất thải nguy hại…

ngoài ra, trong quá trình 
thẩm định các dự án đầu tư, 
chính quyền địa phương cần 
chú ý đến những tác động 
của dự án đến môi trường; 
đồng thời tuyên truyền cho 
cộng đồng dân cư hưởng 
ứng, tham gia các phong 
trào BVMt; Khôi phục và 
phát huy các loại hình văn 
hóa, nghệ thuật, ngành nghề 
thủ công truyền thống, hình 
thành các làng sinh thái, góp 
phần nâng cao đời sống, tinh 
thần cho nhân dân. đặc biệt, 
cần đẩy mạnh xây dựng hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về môi trường, chú trọng 
đến các vấn đề như đa dạng 
sinh học, đất đai, các loại 
hình dịch vụ liên quan đến 
rác thải, nước thải…

 như vậy, để áp dụng hệ 
thống QtMt hiệu quả cần 
tính đến sự phù hợp đối với 
đặc thù xã hội, kinh tế, văn hóa 
của mỗi địa phương. trong 
đó, các thuộc tính cơ bản được 
xem là cần thiết phải áp dụng 
trong hệ thống QtMt như:

Đảm bảo công khai minh 
bạch: đối với các thỏa thuận 
và hoạt động thể chế, tính 

toàn diện, sự tham gia của 
các bên liên quan, trao đổi 
thông tin trong bộ máy quản 
trị; Xác định pháp lý và chức 
năng điều hành, đảm bảo 
hiệu quả kinh tế trong hoạch 
định chính sách.

Quản lý tổng hợp: Bảo vệ 
tn&Mt phải dựa trên nền 
tảng của hệ sinh thái, nghĩa 
là không quản lý đơn lẻ từng 
thành phần mà tiếp cận dựa 
trên tính đặc thù của từng hệ 
sinh thái để đảm bảo sự liên 
kết và hài hòa tự nhiên.

Đề cao giá trị con người: 
trong hệ thống QtMt, phải 
xem con người là thành phần 
quan trọng của tự nhiên và 
môi trường. con người sống 
và tồn tại được là nhờ tự 
nhiên và nguồn tài nguyên 
thiên nhiên là cơ sở tiền đề 
cho sự sống và phát triển của 
con người.

Phát huy giá trị đạo đức 
sinh thái: để ứng xử đúng 
mực với thiên nhiên, đòi hỏi 
phẩm chất đạo đức mới của 
con người, đó chính là đạo 
đức sinh thái. nói cách khác, 
con người nói chung, những 
cán bộ hoạt động trong lĩnh 
vực quản lý tài nguyên thiên 
nhiên nói riêng phải có sự 
hiểu biết sâu sắc về thiên 
nhiên để có ý thức, kiến thức 
quản lý, bảo vệ thiên nhiên 
và ứng xử theo hướng tôn 
trọng thiên nhiên.

như vậy, trong công tác 
BVMt của nước ta, ngoài 
những chính sách của nhà 
nước, cần sự nỗ lực, hợp tác 
của doanh nghiệp và nâng 
cao nhận thức của cộng 
đồng. hướng tới hệ thống 
QtMt hiệu quả, trong đó, 
lợi ích của người dân trong 
các quyết định có liên quan 
tới môi trường cần được tôn 
trọng và bảo đảm là hướng đi 
đúng cho nước ta hiện nayn

 V Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
của các doanh nghiệp
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Xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện  
tăng trưởng xanh của doanh nghiệp 
ngành công nghiệp sản xuất
tS. hồ Công hòA
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có Bộ 
tiêu chí thống nhất để đánh giá thực 
hiện tăng trưởng xanh (ttX), mà 

mới chỉ đưa ra các tiêu chí đánh giá, phân loại 
doanh nghiệp (Dn) xanh, Dn phát triển bền 
vững, Dn có trách nhiệm xã hội... hơn nữa, 
cách tiếp cận đánh giá Dn mới chủ yếu tập 
trung vào việc sử dụng tài nguyên và sản xuất 
sạch hơn. điển hình là UnIDo và UnEP đã đề 
xuất Bộ tiêu chí đánh giá Dn thực hiện ttX, 
chủ yếu áp dụng cho Dn vừa và nhỏ vào năm 
2010. Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên các chỉ số 
tuyệt đối (định lượng), bao gồm các yếu tố đầu 
vào (sử dụng nguyên liệu, năng lượng và nước), 
đầu ra là sản phẩm và các chất ô nhiễm (chất 
thải rắn, khí thải và nước thải). tuy nhiên, hiện 
nay, nhiều nước chưa thể áp dụng theo tiêu chí 
mà UnIDo và UnEP đưa ra, vì để làm được 
điều này đòi hỏi sự hợp tác của Dn trong việc 
cung cấp thông tin và đầu tư nguồn lực của cơ 
quan nhà nước cũng như Dn.

trong bối cảnh đó, một số địa phương ở 
Việt nam (Bình Dương, Bình định) đã đánh 
giá phân loại Dn dựa trên 3 nhóm tiêu chí định 
tính về Dn xanh, trong đó chỉ tập trung vào lĩnh 
vực BVMt, chưa bao gồm các yếu tố như công 
nghệ, tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sản 
phẩm xanh. các tiêu chí gồm: tuân thủ pháp 
luật về BVMt; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn môi trường; tuân thủ thủ tục hồ sơ quản 
lý môi trường và các vấn đề liên quan khác. tuy 
nhiên, để phản ánh đúng hành động ttX của 
Dn, các tiêu chí cần bao quát về BVMt cũng 
như việc đổi mới công nghệ tiên tiến, tiết kiệm 
tài nguyên và năng lượng, chuyển đổi sang sản 
xuất các sản phẩm xanh.

trong khuôn khổ đề tài “các giải pháp chủ 
yếu đẩy mạnh thực hiện ttX của các Dn sản 
xuất trên địa bàn hà nội đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030”, Viện nghiên cứu quản lý 
kinh tế trung ương đã xây dựng chỉ số đánh 
giá hành động ttX của Dn, hay còn gọi là chỉ 

số Dn xanh (gEI). chỉ số gEI 
đảm bảo sự công bằng, công 
khai, minh bạch và đặc biệt là 
giúp Dn tự chuyển đổi theo 
hướng xanh khi được công 
khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.

phương pháp Xây 
Dựng gEi

Công thức tính chỉ số 
gEi

sử dụng hàm tổng số có 
trọng số dạng solway như 
công thức:

trong đó: 
gEI : chỉ số Dn xanh
qi: điểm của nhóm tiêu chí 

i (bằng tổng điểm của các tiêu 
chí thành phần trong nhóm 
cộng lại)

wi: trọng số của nhóm tiêu 
chí i

a, m: hằng số để điều 
chỉnh chỉ số về thang điểm 
100.

bộ tiêu Chí
để tính chỉ số gEI, nhóm 

tác giả xây dựng Bộ tiêu chí 
gồm 4 nhóm chính với 30 
tiêu chí thành phần, được tiến 
hành lấy ý kiến tham vấn của 
223 chuyên gia đến từ các Bộ, 
ngành, nhà khoa học và Dn 
trên địa bàn hà nội. Với thang 
điểm đánh giá các tiêu chí là 
5, trong đó 0: không cần thiết 
đưa vào đánh giá; 1: không 

quan trọng; 2: ít quan trọng; 3: 
quan trọng; 4: rất quan trọng; 
5: cực kỳ quan trọng. các tiêu 
chí được đánh giá phục vụ 
tính chỉ số gEI:

- Nhóm thứ nhất, nhận 
thức và hành động của DN 
về BVMT. đây là nhóm tiêu 
chí quan trọng nhất, vì phản 
ánh từ nhận thức tới các hành 
động của Dn trong việc tuân 
thủ các quy định về BVMt 
với 11 tiêu chí thành phần, 
đánh giá theo 2 mức “rất quan 
trọng” và “quan trọng”. Mức 
“rất quan trọng” gồm 3 tiêu chí 
là Dn thực hiện đo đạc, phân 
tích các thông số môi trường 
chính và đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn theo quy định trước khi 
thải ra môi trường; Dn có kết 
quả đo đạc và phân loại chất 
thải rắn đúng quy chuẩn trước 
khi vận chuyển đến nơi xử 
lý hoặc lưu kho; Dn có thực 
hiện kê khai, nộp phí BVMt 
đối với nước thải và có giấy 
phép xả thải đúng quy định.

các tiêu chí còn lại được 
đánh giá ở mức “quan trọng”, 
bao gồm: Dn có tinh thần 
hợp tác với cơ quan quản lý 
nhà nước, chính quyền địa 
phương về lĩnh vực quản lý 
môi trường; Dn thực hiện 
báo cáo giám sát chất lượng 
môi trường tối thiểu 2 lần/
năm; Dn có chứng nhận Iso 
14.000 về quản lý môi trường; 
Dn có tỷ lệ cây xanh đạt tối 
thiểu từ 10% diện tích trở lên 
và vệ sinh tốt; Dn có chứng 
nhận áp dụng các giải pháp 
sản xuất sạch hơn trong quá 
trình sản xuất và Dn có tham 
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gia các hoạt động cộng đồng về thích ứng với 
biến đổi khí hậu và BVMt; Dn có bộ phận 
chuyên trách về môi trường; Lãnh đạo Dn 
tham gia các khóa tập huấn, hội thảo về ttX.

- Nhóm thứ hai, hoạt động đổi mới công 
nghệ của DN theo hướng xanh. tiêu chí này 
phản ánh các hành động ttX của Dn thông 
qua các hoạt động đổi mới công nghệ tiên tiến, 
tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu đầu vào, ít 
chất thải và BVMt. Theo đó, có các tiêu chí 
thành phần: Dn có kế hoạch/chiến lược đầu tư 
cho nghiên cứu triển khai công nghệ tiết kiệm 
năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và 
BVMt; Dn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm sử 
dụng tiết kiệm năng lượng/nguyên liệu đầu vào 
và Dn có đầu tư công nghệ xử lý, giảm thiểu 
phát thải chất ô nhiễm và khí nhà kính; Dn có 
sản lượng/sản phẩm trên một đơn vị nguyên 
liệu sử dụng tăng lên so với năm trước; tổng 
lượng các-bon trên một đơn vị sản phẩm đầu 
ra giảm so với năm trước; tổng lượng chất thải 
rắn trên một đơn vị sản phẩm đầu ra giảm so 
với năm trước; tổng lượng nước thải trên một 
đơn vị sản phẩm đầu ra giảm so với năm trước; 
sản lượng/sản phẩm trên 1 m3 nước sử dụng 
tăng lên so với năm trước; Dn có kế hoạch 
đầu tư chuyển đổi từ công nghệ tiêu tốn năng 
lượng/nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường và 
phát thải nhiều khí nhà kính sang công nghệ sử 
dụng ít năng lượng/nguyên liệu xanh.

- Nhóm thứ ba, tiêu dùng năng lượng hiệu 
quả. đây là nhóm tiêu chí đánh giá các hành 
động của Dn trong quản lý, sử dụng tiết kiệm 
năng lượng hiệu quả với các tiêu chí thành phần 
như Dn thực hiện báo cáo hàng năm về kiểm 
toán năng lượng/kiểm toán môi trường; tổng 
lượng các-bon trên một đơn vị năng lượng sử 
dụng (điện, than, khí, xăng dầu) giảm so với 
năm trước; sản lượng/sản phẩm trên một đơn 
vị năng lượng sử dụng (điện, than, khí, xăng 
dầu) tăng lên so với năm trước; Dn được cấp 
chứng nhận Iso 50.001 về quản lý năng lượng; 
tổng lượng nước thải trên một đơn vị năng 
lượng sử dụng (điện, than, khí, xăng dầu) giảm 
so với năm trước; tổng lượng chất thải rắn trên 
một đơn vị năng lượng sử dụng (điện, than, 
khí, xăng dầu) giảm so với năm trước; Dn đạt 
giải thưởng về tiết kiệm năng lượng.

- Nhóm thứ tư, chuyển đổi cơ cấu sản 
phẩm theo hướng sản phẩm xanh, tiết kiệm 
năng lượng và thân thiện với môi trường. 
nhóm tiêu chí này phản ánh sự sẵn sàng 
chuyển đổi sản phẩm, cũng như các nỗ lực 

của Dn để đạt được các 
chứng chỉ liên quan đến sản 
phẩm xanh. trong đó, các 
tiêu chí thành phần gồm: 
Dn có kế hoạch/chiến lược 
chuyển đổi cơ cấu sản phẩm 
theo hướng xanh và cam kết 
triển khai thực hiện theo lộ 
trình; Dn có các chứng chỉ 
quốc gia về sản phẩm xanh 
(nhãn sinh thái, nhãn xanh); 
và Dn có các chứng chỉ quốc 
tế về sản phẩm xanh (nhãn 
sinh thái, nhãn xanh).

trọng số của nhóm tiêu 
chí: ngoài việc cho điểm các 
tiêu chí thành phần, 4 nhóm 
tiêu chí được cho điểm riêng 
theo tỷ lệ phần trăm làm trọng 
số tính chỉ số gEI. Kết quả cho 
thấy, nhóm tiêu chí về nhận 
thức và hành động của Dn về 
BVMt được đánh giá quan 
trọng nhất, với trọng số là 30,9 
điểm phần trăm; tiếp theo là 
đổi mới công nghệ với 26,6 
điểm phần trăm; tiêu dùng 
năng lượng là 23,1 điểm phần 
trăm; chuyển đổi sản phẩm là 
19,4 điểm phần trăm.

điểm đánh giá: chỉ số 
gEI có thang điểm 100, với 5 
mức xếp hạng khác nhau: từ 
90 - 100 điểm được đánh giá 
là rất tốt, thể hiện Dn có hầu 
hết các hành động hướng tới 

ttX; từ 80 - 89 điểm là tốt, 
thể hiện Dn có nhiều hành 
động ttX; từ 70 - 79 điểm 
được đánh giá là khá, thể hiện 
Dn tuy đã có các hành động 
ttX, nhưng chưa nhiều; từ 
50 - 69 điểm là kém, thể hiện 
Dn chỉ có một số hành động 
ttX; Dưới 50 điểm là rất 
kém, thể hiện Dn không có, 
hoặc có rất ít hành động ttX.

ngoài việc đưa ra một 
chỉ số chung, kết quả tính chỉ 
số gEI còn thể hiện số điểm 
tổng của 4 nhóm tiêu chí bao 
quát toàn bộ các tiêu chí đánh 
giá, phản ánh đầy đủ nội hàm 
hành động ttX của Dn. chỉ 
số gEI sẽ cung cấp thông tin 
tới cộng đồng, người tiêu 
dùng và nhà quản lý một 
cách cô đọng, dễ hiểu và dễ 
nhớ, tạo sức ép đối với Dn tự 
nguyện thay đổi phương thức 
sản xuất theo hướng xanh để 
cải thiện hình ảnh và đảm 
bảo phát triển bền vững hơn.

Với chỉ số gEI, các Bộ, 
ngành và các địa phương trong 
cả nước có thể áp dụng để 
đánh giá, phân loại Dn theo 
cấp độ quản lý. tùy thuộc vào 
khả năng của mỗi Bộ, ngành 
và địa phương, việc đánh giá 
có thể tiến hành hàng năm, 
hoặc 2 - 3 năm/lầnn

 V Nâng cao nhận thức và hành động của DN về BVMT là một 
trong những tiêu chí để đánh giá DN thực hiện TTX
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Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ 
chức Lễ phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp 
bền vững 2016”. Chương trình tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của 
Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12 về việc xếp 
hạng doanh nghiệp (DN) bền vững từ năm 2016. Để hiểu rõ hơn về 
hiệu quả Chương trình, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông 
Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký 
VCCI. 

9Đây là năm đầu tiên VCCI tổ chức Chương 
trình đánh giá, xếp hạng DN phát triển bền 
vững theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, 
vậy xin ông cho biết một số các tiêu chí cũng 
như đối tượng tham gia xếp hạng ?

ông nguyễn QuAng Vinh: chương 
trình đánh giá, xếp hạng Dn bền vững được 
thực hiện dựa trên Bộ chỉ số Dn bền vững 
(corporate sustainability Index-csI). csI là 
thước đo giá trị thực sự của Dn thông qua 
các tiêu chí phát triển kinh tế, phát triển xã 
hội và BVMt. csI bao gồm 14 chỉ số đánh giá 
các thông tin chung, 137 chỉ số đánh giá hoạt 
động, tác động của Dn trong các lĩnh vực kinh 
tế, môi trường và xã hội. trong đó, về kinh tế, 
csI thiết kế 20 chỉ số tập trung vào các vấn đề 
liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững. 
Về môi trường, csI thiết kế 32 chỉ số đánh giá 
việc tuân thủ pháp luật Việt nam của Dn về 
BVMt, phòng ngừa ô nhiễm, khắc phục sự 

cố, cải thiện môi trường, tiết 
kiệm tài nguyên, ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BđKh), 
bảo vệ các tài nguyên rừng, 
đa dạng sinh học, đất, nước, 
không khí, tiếng ồn… csI áp 
dụng 85 chỉ số để đánh giá về 
các vấn đề liên quan đến xã 
hội, lao động và quyền con 
người…

sau khi hoàn thiện, csI 
đã được áp dụng thí điểm tại 
20 Dn có quy mô, lĩnh vực 
hoạt động khác nhau trên 
địa bàn một số tỉnh thành 
phía Bắc và phía nam. các 
Dn đánh giá csI có thiết kế 
chuyên nghiệp, nội dung bao 
quát toàn diện, rõ ràng, đồng 
thời giúp nâng cao nhận thức 
của Dn về PtBV.

tất cả các Dn thuộc mọi 
thành phần kinh tế đang 
hoạt động tại Việt nam đều 
có thể đăng ký tham gia xếp 
hạng nếu đạt được các điều 
kiện sau: có chiến lược phát 
triển bền vững (PtBV) toàn 
diện; nhận thức rõ về lợi ích 
của PtBV là bộ khung chính 
để Dn xây dựng bộ máy hoạt 
động, tối ưu quy trình sản 
xuất kinh doanh, chuỗi cung 
ứng; hoạt động kinh doanh 
hiệu quả. 
9Thưa ông, Chương trình 
đánh giá xếp hạng DN bền 
vững có ý nghĩa như thế nào 
nhằm thúc đẩy PTBV trong 
cộng đồng DN, đồng thời góp 
phần hiện thực hóa Chiến 
lược Tăng trưởng xanh của 
Việt Nam?

ông nguyễn QuAng 
Vinh: hiện nay, người tiêu 
dùng ngày càng quan tâm 
và sử dụng các sản phẩm 
của những Dn thực hiện 
tốt các cam kết PtBV. Dn 
thực hiện tốt PtBV sẽ có 
ưu thế kinh doanh và nâng 

 V Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường trực,  
Phó Tổng thư ký VCCI
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cao năng lực cạnh tranh. chương 
trình đánh giá, xếp hạng các Dn bền 
vững Việt nam được tổ chức nhằm 
đánh giá mức độ thực hiện PtBV 
của Dn, từ đó khuyến khích Dn áp 
dụng các hoạt động liên quan đến 
PtBV. Tham gia vào chương trình, 
Dn có nhiều lợi ích như nâng cao uy 
tín với khách hàng và cam kết thực 
hiện trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp (csr), cải thiện hiệu quả 
kinh doanh, xác định cơ hội và rủi 
ro, nâng cao lợi thế cạnh tranh góp 
phần vào thực hiện hóa chiến lược 
tăng trưởng xanh của Việt nam.
9Để triển khai hiệu quả Chương 
trình, VCCI có những giải pháp cụ 
thể gì nhằm hỗ trợ DN duy trì, phát 
triển thương hiệu trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế?

ông nguyễn QuAng Vinh: 
chính phủ đã giao cho VccI và 
VBcsD là đầu mối triển khai 17 mục 
tiêu PtBV tại Việt nam. năm 2016, 
VccI lựa chọn những mũi nhọn ưu 
tiên như: đẩy mạnh triển khai thực 
hiện nghị quyết số 19/2015/nQ-cP 
của chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 
2015 - 2016. Mục tiêu thứ 16 đề cập 
đến cải cách thể chế, tạo môi trường 

kinh doanh hấp dẫn, cạnh 
tranh. nếu bạn quan tâm đến 
việc nhà đầu tư nước ngoài 
nhìn nhận thế nào về môi 
trường đầu tư ở Việt nam thì 
chắc hẳn sẽ nhận ra, không 
có con đường nào khác ngoài 
việc phải nâng cao năng suất 
lao động cho các ngành kinh 
tế. VccI mới công bố báo 
cáo về thực trạng và các yếu 
tố ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh của Dn trong 3 
ngành: cao su, chè và cà phê. 
Qua đó xây dựng các báo cáo 
khuyến nghị, tham vấn chính 
sách cho chính phủ và đề án 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho Dn trong những ngành 
này. đây cũng là cách thức 
VccI lựa chọn trong hỗ trợ 
Dn thực hiện PtBV. 

Thứ nhất, không áp đặt 
tư duy, không nhìn từ bên 
ngoài, VccI đồng hành cùng 
Dn, nhận biết vấn đề nào cản 
trở, vấn đề nào cần phát huy 
và từ đó đưa ra bộ giải pháp. 
những Dn được khảo sát 
đánh giá cao cách làm này. 

Thứ hai, tập trung vào 
chương trình hành động 
Thúc đẩy thực hiện liêm 

chính trong kinh doanh giai 
đoạn 2015 - 2019, tạo nên 
một khối thống nhất hành 
động. các Dn trong cùng 
ngành tham gia ký kết thỏa 
ước liêm chính và các bên liên 
quan, cụ thể là cơ quan Thuế, 
hải quan và các ngân hàng 
công bố cam kết liêm chính 
ngành trên các phương tiện 
thông tin đại chúng sẽ tạo ra 
sự cộng hưởng cần thiết giúp 
cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho Dn và cho cả 
quốc gia. 

Thứ ba, thực hiện mục 
tiêu về an ninh lương thực 
và nông nghiệp bền vững. 
trong đó, VccI đang triển 
khai gắn mã số xanh cho 
nông dân, Dn, đưa họ từ chỗ 
“vô hình” trở nên “hữu hình” 
trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ tư, áp dụng bộ chỉ 
số PtBV, đó là cơ sở để tiến 
hành xếp hạng Dn. 

Thứ năm, tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động về sử 
dụng năng lượng hiệu quả và 
ứng phó với BđKh…
9Xin cảm ơn ông.
phạM đình (Thực hiện)

 V Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2015
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Giải pháp quản lý và sử dụng bền vững 
hệ sinh thái Đầm Nại
nguyễn đứC thế
Viện Tài nguyên và Môi trường biển

đầm nại nằm phía đông Bắc của 
tP. Phan rang - Tháp chàm, ninh 
Thuận có diện tích tự nhiên khoảng 

1.200 ha. đây là đầm phá kiểu nhiệt đới khô 
hạn ven biển điển hình, với hệ sinh thái 
(hst) rừng ngập mặn (rnM) và nguồn lợi 
thủy hải sản phong phú…

hiện trạng hSt đầM nại 
hiện nay, diện tích vùng triều ven đầm 

giảm khoảng 300 - 400 ha, đáy đầm đã bị bùn 
hóa. tỷ lệ bùn tăng từ 12 - 25% và bùn cát 
tăng từ 13 - 33%. Do đó, hst thảm cỏ biển 
đã bị thu hẹp, nguồn lợi hải sản suy giảm 
nghiêm trọng. sản lượng khai thác các loài 
động vật đáy giảm hàng chục lần và các loại 
cá giảm 50%. 

đặc biệt, việc mở rộng các khu nuôi 
trồng thủy sản đã làm mất đi diện tích vùng 
triều ven đầm. trong khoảng 30 - 40 năm 
qua, với thảm rnM tươi tốt chiếm diện 
tích 500 ha đã bị chuyển đổi thành các đầm 
nuôi thủy sản. Bên cạnh đó, việc xả thải từ 
các hoạt động kinh tế và dân sinh ven đầm 
không được kiểm soát và xử lý, làm nông hóa 
và ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. 
nguồn gốc các chất thải vào đầm nại chủ 

yếu từ chất thải sinh hoạt. số 
liệu điều tra tham vấn cộng 
đồng cho thấy, dân số trong 
5 xã và thị trấn quanh đầm 
nại khoảng 55.000 người 
trong đó, có khoảng 15% số 
hộ không có nhà vệ sinh và 
5% chất thải rắn không được 
thu gom. Mặt khác, phần lớn 
nước thải sinh hoạt từ các 
cống thải cũng đổ trực tiếp 
vào đầm nại đã làm cho hàm 
lượng chất dinh dưỡng phốt 
phát, nitơrat và ecoli cao kéo 
theo sự suy giảm chất lượng 
nước. 

ngoài ra, chất thải từ 
hoạt động nông nghiệp ven 
đầm do người dân sử dụng 
phân bón vô cơ, thuốc bảo 
vệ thực vật, thuốc kích thích 
sinh trưởng cũng làm ảnh 
hưởng đến chất lượng nước 
trong đầm. Lượng phân n 
được sử dụng cho chăm sóc 
lúa và rau màu, cây ăn quả 
ven đầm khoảng 187 - 556 

kg/ha/năm, phân lân (P) với 
87 - 250kg/ha/năm.

giải pháp Quy 
hoạCh Và Quản Lý 
đầM nại

Thứ nhất, quy hoạch đầm 
Nại trên cơ sở phục hồi các 
chức năng của HST: căn cứ 
vào các chức năng sinh thái 
của hst đầm nại, việc quy 
hoạch định hướng theo phân 
vùng phục hồi chức năng sẽ 
dựa vào việc xác định các 
hoạt động sản xuất kinh tế 
ven đầm phù hợp với đặc 
trưng sinh thái học, nhằm 
sắp xếp lại các hoạt động sản 
xuất và đảm bảo phục hồi các 
hst đặc trưng trong đầm. 

để phục hồi hst đầm 
nại, cần phục hồi các hst 
thành phần đảm nhận các 
chức năng quan trọng trong 
đầm nại theo các thứ tự ưu 
tiên như hst vùng triều, 
rnM, các thảm cỏ biển và 
các hst khác trong thủy vực. 
đồng thời, cần quy hoạch 
định hướng, sắp xếp lại các 
hoạt động kinh tế khai thác 
tài nguyên của hst đầm nại, 
nhằm hài hòa lợi ích giữa các 
ngành, các nhóm trong cộng 
đồng.

Thứ hai, quản lý tổng hợp 
nhằm sử dụng bền vững HST 
đầm Nại: Quản lý tổng hợp 
đầm sẽ giảm thiểu được mâu 
thuẫn giữa các ngành trong 
quá trình phát triển. cụ thể 
như trong quy hoạch đầm 
nại sẽ nảy sinh mâu thuẫn 
giữa các ngành du lịch, vận 
tải cảng biển, công nghiệp  V Các hộ dân trồng rừng ngập mặn, phục hồi hệ sinh thái đầm Nại
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khai thác, chế biến và nuôi trồng 
hải sản... Vấn đề quan trọng là cách 
nhìn tổng thể để quản lý hài hòa, chia 
sẻ lợi ích giữa các nhóm cộng đồng 
cùng hưởng thụ dịch vụ từ hst. 

cần xác định quản lý tổng hợp 
là cơ sở quan trọng khi phê duyệt 
phương án quy hoạch tổng thể của 
địa phương. các ngành và cộng đồng 
có lợi ích liên quan đến đầm nại cần 
tính toán phù hợp với quy luật phát 
triển và diễn biến tự nhiên của hst 
đầm. các yêu cầu quản lý vùng đầm 
nại sẽ là cơ sở để đưa ra một thể chế 
như một Ủy ban tư vấn quyết định 
các vấn đề liên ngành, giải quyết các 
mâu thuẫn trong phạm vi huyện, tỉnh 
và toàn quốc phù hợp với các chức 
năng vốn có của hst đầm, hồ ven 
biển. 

Thứ ba, tổ chức quản lý và sử dụng 
khôn khéo diện tích vùng triều: Phục 
hồi, tổ chức quản lý qua các mô hình 
hợp tác, liên kết sản xuất giữa các 
chủ thể đang sử dụng vùng triều sao 
cho khai thác đạt hiệu quả kinh tế và 
môi trường sinh thái phù hợp với quy 
hoạch được duyệt dựa vào mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
trên cơ sở khoa học là phù hợp với 
chức năng sinh thái.

Thứ tư, tăng cường bảo tồn nguồn 
lợi tự nhiên thông qua bảo vệ các sinh 
cảnh trong đầm và thả bổ sung nguồn 
giống hàng năm cho phát triển tái tạo 
trong dài hạn; hài hòa lợi ích giữa các 
nhóm dân cư bằng cách chi trả dịch 
vụ cho tổ chức và cá nhân phục hồi 
và duy trì các chức năng sinh thái của 
hst đầm.

Bên cạnh đó, cần tiến hành xây 
dựng các mô hình quản lý tài nguyên 
dựa vào cộng đồng, như mô hình 
trồng, chăm sóc, bảo vệ rnM; mô 
hình du lịch sinh thái dựa vào cộng 
đồng…

Thứ năm, thu gom và xử lý chất 
thải, nước thải sinh hoạt trước khi thải 
ra đầm: Kiểm soát ô nhiễm dầu từ các 
tàu thuyền đi lại ở vùng cửa sông ven 
đầm. ngăn chặn các hành vi thải trực 
tiếp các chất ô nhiễm ra đầm thông 
qua hệ thống sông, kênh mươngn

Ứng dụng công nghệ thân 
thiện môi trường trong tổ 
chức liên kết sản xuất và  
tiêu thụ nông sản bền vững
hồng thúy
Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang

Việt nam là một trong 
những nước xuất 
khẩu nông sản lớn 

trong khu vực với nhiều sản 
phẩm đặc trưng như cà phê, 
điều, hồ tiêu, chè, gạo, cây 
ăn trái. tuy nhiên, sản xuất 
và tiêu thụ nông sản trong 
thời gian qua còn bất cập, 
phát triển không bền vững, 
do người nông dân lạm 
dụng hóa chất để tăng năng 
suất, sản lượng, gây mất an 
toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ 
độc thuốc bảo vệ thực vật 
(BVtV)… Bên cạnh đó, tình 
trạng nhiễm môi trường từ 
rác thải sinh hoạt nông thôn, 
hoạt động sản xuất nông 
nghiệp đang ngày càng trầm 
trọng, do chưa có hệ thống 
thu gom và xử lý chất thải.

tiến tới xây dựng chuỗi 
sản xuất và tiêu thụ nông sản 
bền vững, nhiều hợp tác xã 
(htX), tổ hợp tác (tht) 
vùng đồng bằng sông cửu 
Long (BđscL) đã gắn kết 
với doanh nghiệp thông qua 
các mô hình tổ chức liên kết 
sản xuất và tiêu thụ nông 
sản bền vững. nền tảng của 
các mô hình này là hệ thống 
quản lý sản xuất nông nghiệp 
(QLsXnn) đạt chứng nhận 
VietgaP/gLoBaLg.a.P 
hay còn gọi là gaP. hệ thống 
QLsXnn đạt chứng nhận 
gaP là hệ thống kiểm soát 
chặt chẽ dây chuyền sản xuất, 
sơ chế, đóng gói, bảo quản và 

tiêu thụ sản phẩm đảm bảo 
các tiêu chí về an toàn, chất 
lượng, nguồn gốc sản phẩm, 
bảo vệ sức khỏe người lao 
động, BVMt.

BVMt là một trong các 
mục tiêu quan trọng của hệ 
thống QLsXnn đạt chứng 
nhận gaP. hệ thống quản 
lý tổ chức cho các nhóm 
nông hộ, htX, tht áp dụng 
thực hành sản xuất theo các 
nguyên tắc quản lý dịch hại 
tổng hợp (IPM) nhằm ngăn 
ngừa sự phát triển dịch hại 
bằng các biện pháp canh tác 
tổng hợp (cây giống khỏe; 
mật độ cây trồng phù hợp; 
bón phân cân đối, đúng liều 
lượng, đúng nhu cầu cây 
trồng; ưu tiên sử dụng phân 
bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh…), 
theo dõi diễn biến dịch hại 
trên đồng để quyết định thời 
điểm can thiệp hiệu quả nhất 
bằng biện pháp hóa học, chỉ 
sử dụng thuốc BVtV khi 
mức độ gây hại vượt ngưỡng 
kinh tế; huấn luyện các nông 
hộ canh tác theo đúng quy 
trình kỹ thuật, sử dụng thuốc 
BVtV theo nguyên tắc 4 
đúng (đúng loại, đúng liều 
lượng, đúng lúc, đúng cách); 
quản lý chặt chẽ việc sử dụng 
hóa chất trong canh tác và xử 
lý sau thu hoạch; thu gom và 
xử lý đúng cách để BVMt đối 
với các loại chất thải tại nông 
hộ như: chất thải chăn nuôi, 
rác thải từ quá trình canh tác, 
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có nhóm VsV ức chế bệnh 
vùng rễ, VsV phân giải lân, 
VsV phân giải cellulose… 
giúp phân hủy cellulose 
thành các chất hữu cơ bón 
vào đất, tăng độ màu mỡ của 
đất giúp cho đất tơi xốp, tạo 
điều kiện nâng cao năng suất 
cây trồng và chất lượng nông 
sản. Việc nghiên cứu sản xuất 
và thử nghiệm chế phẩm 
Pheromone trên rau, được 
áp dụng cùng với chế phẩm 
bón gốc, ngoài việc nâng cao 
được năng suất đã làm giảm 
được số lần phun thuốc trừ 
sâu hóa học khoảng 4,66 lần/
vụ, góp phần giảm ô nhiễm 
môi trường, nâng cao chất 
lượng cây trồng. nghiên 
cứu sản xuất và thử nghiệm 
chế phẩm nấm có ích grefa 
cho thấy, các hộ đối chứng 
phải phun từ 4-6 lần thuốc 
BVtV phòng trị rầy chổng 
cánh, rầy mềm, sâu vẽ bùa 
trong 6 tháng, trong khi các 
hộ áp dụng chỉ phun chế 
phẩm nấm có ích không phải 

phun thuốc BVtV hóa học 
độc hại mà hiệu quả phòng 
trị lại cao hơn. Mặt khác, 
chế phẩm nấm có ích thân 
thiện với môi trường, không 
ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người và vật nuôi.

như vậy, “tổ chức liên 
kết sản xuất và tiêu thụ nông 
sản bền vững” dựa trên nền 
tảng của hệ thống QLsXnn 
đạt chứng nhận gaP là một 
giải pháp, nhưng chưa giải 
quyết tận gốc các mối nguy 
về an toàn thực phẩm và ô 
nhiễm môi trường. Vì thế, 
cần đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ sinh học trong các tổ 
chức liên kết để hướng đến 
nền sản xuất nông nghiệp 
bền vững, thân thiện môi 
trường, sản phẩm an toàn 
chất lượng cao.

Thời gian tới, nhà nước 
cần chủ trì tạo mối liên kết 
giữa nông dân, hợp tác xã, 
doanh nghiệp (bao gồm 
doanh nghiệp sản xuất nông 
sản và sản xuất sản phẩm 
sinh học); tổ chức vận động, 
tuyên truyền, tập huấn về 
gaP; đào tạo ứng dụng 
công nghệ sinh học trên diện 
rộng; tổ chức vận động nông 
dân tham gia sản xuất theo 
tiêu chuẩn gaP và tổ chức 
các nhóm nông hộ liên kết 
sản xuất theo gaP, sử dụng 
các sản phẩm sinh học.

hỗ trợ xây dựng, trang bị 
cơ sở vật chất theo yêu cầu 
của gaP; Vận động các chiến 
dịch vệ sinh môi trường, thu 
gom bao bì thuốc BVtV để 
đáp ứng yêu cầu của gaP; 
tiêu hủy tập trung vỏ bao 
bì thuốc BVtV trong vùng 
nguyên liệu gaP; đầu tư 
chi phí cho việc chuẩn bị xây 
dựng vùng nguyên liệu ứng 
dụng các sản phẩm sinh học 
đạt chứng nhận gaP...n

thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vỏ bao bì thuốc 
BVtV, nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá 
trình phun thuốc BVtV…

hiện nay, mặc dù được quản lý chặt chẽ 
về quy trình, hạn chế đến mức thấp nhất tồn 
dư thuốc BVtV ra môi trường, nhưng quản 
lý theo gaP vẫn dựa trên phân bón vô cơ. 
để BVMt và tạo ra số lượng lớn sản phẩm 
an toàn chất lượng cao, trong thời gian tới, 
hệ thống QLsXnn theo gaP cần đẩy mạnh 
việc tổ chức ứng dụng công nghệ sinh học 
trên diện rộng, như: cây giống cấy mô; Phân 
bón hữu cơ vi sinh (bón gốc, qua lá); chế 
phẩm sinh học BVtV; chế phẩm sinh học 
xử lý sau thu hoạch. 

Việc áp dụng công nghệ sinh học vào thực 
tiễn sản xuất chỉ có hiệu quả khi được áp dụng 
trên diện rộng. tại tiền giang, nghiên cứu 
sản xuất và thử nghiệm các chế phẩm sinh 
học trên 200 ha rau quả của các huyện cai 
Lậy, châu Thành, tP. Mỹ Tho, chợ gạo, gò 
công tây, Thị xã gò công, gò công đông 
đạt được những hiệu quả tích cực. năng suất 
trung bình của các ruộng sử dụng chế phẩm 
bón gốc tăng từ 227-1.900 kg/1.000m2/vụ, lợi 
nhuận trung bình tăng từ 308.000-3.466.000 
đồng/1.000m2/vụ so với ruộng đối chứng (tùy 
từng loại cây); ngoài các vi sinh vật (VsV) cố 
định định đạm, trong chế phẩm bón gốc còn 

 V Tiến tới xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững cho vùng BĐSCL
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Triển khai hiệu quả mô hình thu gom,  
xử lý rác thải tại xã Thanh Liên - Nghệ An

nhằm đẩy mạnh các phong trào BVMt 
trên địa bàn, trong thời gian qua, 
chính quyền xã Thanh Liên (Thanh 

chương - nghệ an) đã tích cực vận động nhân 
dân thực hiện mô hình xử lý rác thải tại nguồn 
nhằm giảm tải cho các bãi rác tập trung. chủ 
trương của xã được nhân dân hưởng ứng tích 
cực, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường 
nông thôn Xanh - sạch - đẹp.

trước đây, tại xã Thanh Liên có nhiều bãi 
rác tự phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
môi trường và sức khỏe của người dân. nhận 
thức được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 
rác thải, từ năm 2014, xã bắt đầu triển khai chủ 
trương mỗi gia đình, khu dân cư phải xây dựng 
1 hố rác để thu gom, tập kết và xử lý. trên cơ 
sở mẫu thiết kế mô hình hố rác của huyện, xã 
Thanh Liên đã thu nhỏ lại kích thước cho phù 
hợp với từng hộ gia đình để giảm chi phí. Mỗi 
gia đình được xã hỗ trợ 500 nghìn đồng để xây 
1 hố rác, rộng 2 m2. các cán bộ, đảng viên và 
hội viên hội Phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội 
nông dân là những người tiên phong thực hiện.

ngoài ra, xã còn đẩy mạnh các hình thức 
tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý 
thức giữ gìn vệ sinh chung, bằng các hình thức: 
treo băng rôn, pano, áp phích trên đường; 
tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội nghị; 
qua hệ thống phát thanh về các tiêu chí phân 
loại rác để hộ dân nhận biết cách thức thu gom, 
phân loại. rác hữu cơ dễ phân hủy là các loại 
thức ăn thừa, hư hỏng, vỏ trái cây…. được ủ 
thành phân hữu cơ, chất mùn thu được từ quá 
trình phân hủy, không chứa các mầm bệnh, có 
thể bón cho cây trồng, đồng ruộng; rác thải 
khó phân hủy có thể tái chế là các loại rác có 
thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến 
lại như: giấy, bìa, kim loại…; rác không có khả 
năng tái chế như nhãn chai lọ, túi ni lông… sẽ 
được thu gom và xử lý tại các khu xử lý rác thải 
tập trung theo quy định. 

 nhờ những hoạt động trên, đến nay, toàn 
xã đã xây được 1.330 hố rác tại gia. Không chỉ 
trong các khu dân cư, trên tất cả các trục đường 
giao thông nội đồng, nhiều hố rác được xây để 
bà con vứt bỏ các chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ 
thực vật trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. hiên tại, xã đang tập trung 

hoàn thiện các thủ tục xây 
dựng thêm 1 bãi rác tập trung 
của xã có quy mô 2.000 m2, dự 
kiến cuối năm nay đưa vào sử 
dụng. 

 Về xã Thanh Liên hôm 
nay, những con đường, ngõ, 
xóm đã sạch, đẹp hơn. Bà 
nguyễn Thị hòa là một trong 
những hộ đầu tiên của xã 
triển khai xây dựng hố rác tại 
gia đình chia sẻ: “từ khi thực 
hiện mô hình xử lý rác thải 
tại nguồn, tất cả rác thải sinh 
hoạt trong gia đình đều được 
thu gom, phân loại, xử lý, 
còn những loại khó tiêu hủy 
được đưa ra bãi rác tập trung 
của xã. có những hộ ngõ gần 
nhau thì 2 - 3 gia đình sử dụng 
chung một hố. chính vì vậy, 
xóm làng đã hạn chế được 
lượng rác thải phát sinh ra 
môi trường”. 

từ mô hình thành công 
ở xã Thanh Liên, đến nay 
đã được nhân rộng ra nhiều 
xã như Thanh Lĩnh, Thanh 
hưng, Thanh Dương… trên 
toàn huyện. ngay cả với vùng 
tái định cư đồng bào dân tộc ở 
xã ngọc Lâm, chủ trương xây 
dựng hố rác tại gia cũng được 

triển khai, đồng bào đã có ý 
thức hơn trong việc giữ gìn vệ 
sinh, ăn, ở sạch sẽ, không vứt 
rác bừa bãi xuống suối, sông, 
bìa rừng như trước đây.

tính đến nay đã có 40/40 
xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
Thanh chương triển khai 
hiệu quả mô hình, trong đó có 
nhiều địa phương làm tốt với 
tỷ lệ xây dựng hố rác đạt gần 
50% tổng số hộ toàn xã. tính 
chung, toàn huyện đã xây 
dựng 20.000 hố rác. 

Xây dựng hố rác và xử lý 
rác thải tại gia đình là một chủ 
trương mang lại hiệu quả thiết 
thực cho các vùng nông thôn 
ở nước ta. trong khi các địa 
phương chưa có hệ thống thu 
gom với công nghệ hiện đại thì 
việc thu gom, xử lý rác tại các 
gia đình thực sự phát huy hiệu 
quả. đây là giải pháp dễ thực 
hiện vì chi phí thấp và phát 
huy trách nhiệm của mỗi gia 
đình cũng như các đoàn thể 
ở cơ sở trong việc thực hiện 
mục tiêu BVMt, góp phần 
thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới.
 thu phương

 V Người dân xã Thanh Liên phân loại và xử lý rác tại nguồn
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Công Ty Tnhh Sơn TOA ViệT nAM: 

Vì an toàn cho môi trường  
và sức khỏe người dân

 Để phát triển bền vững, Công ty 
TNHH Sơn TOA Việt Nam (Sơn TOA 
VN) không chỉ chú trọng sản xuất 
kinh doanh, mà còn thực hiện tốt 
trách nhiệm xã hội thông qua các 
chương trình an sinh xã hội và 
BVMT. Đó là chia sẻ của ông Phạm 
Thế Kiệt - Giám đốc Nhà máy sản 
xuất của Công ty Sơn TOA VN với Tạp 
chí Môi trường tại Lễ tôn vinh Top 
50 Thương hiệu xanh 2015 do Báo 
TN&MT tổ chức.  V Ông Phạm Thế Kiệt - Giám đốc Nhà máy sản xuất 

 của Công ty Sơn TOA VN

9Bước chân vào thị trường Việt Nam 
và hoạt động thành công trong 20 năm 
qua (1995 - 2015), Công ty đã xây dựng 
chiến lược phát triển kinh doanh bền 
vững như thế nào thưa ông?

ông phạM thế Kiệt: năm 1995, 
công ty được thành lập bởi tập đoàn 
sơn toa. đây là nhãn hiệu sơn cao cấp 
của Thái Lan về lĩnh vực sơn trang trí. 
năm 1998, nhà máy đầu tiên của công ty 
đi vào hoạt động và đến năm 2006, công 
ty đã đầu tư, mở rộng nhà máy mới tại 
Kcn tân đông hiệp a, huyện Dĩ an 
(tỉnh Bình Dương), với dây chuyền sản 
xuất hiện đại hoàn toàn tự động, với các 
sản phẩm sơn trang trí, sơn công nghiệp, 
sơn gỗ, sơn xe hơi, hóa chất xây dựng... 
ngay từ khi hoạt động tại Việt nam, 
công ty sơn toa đã xác định xây dựng 
chiến lược phát triển kinh doanh bền 
vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
hướng đến người tiêu dùng và hạn chế 
tác động đến môi trường. Với mục tiêu 
đó, năm 2008, công ty sơn toa đã ứng 
dụng công nghệ nano vào sản xuất sơn 
tại Việt nam, với dòng sơn nước ngoại 
thất toa nanoshield. công nghệ nano 
đem lại tính năng kháng khuẩn đến 
99.9% và có thể lau chùi dễ dàng. sau 
thành công của toa nanoshield, năm 
2009, công ty đã đưa ra sản phẩm sơn 
nội thất cao cấp toa nanoclean, đồng 

thời, tăng vốn đầu tư 
và mở rộng nhà kho 
tại hà nội. nhằm đem 
lại những sản phẩm có 
chất lượng cao, phù hợp 
với điều kiện Việt nam, 
từ năm 2010 đến năm 
2012, công ty đã sản 
xuất các dòng sản phẩm 
toa nanoshield chống 
nóng, nanoshield, 
nanoclean và đặc biệt 
là toa Ecocare. đây là 
dòng sơn sử dụng công 
nghệ xanh, thân thiện 
môi trường, hạn chế tối 
đa hợp chất hữu cơ bay 
hơi trong sơn, góp phần 
BVMt và tránh các tác 
nhân gây ung thư. năm 
2013, công ty đưa dòng 
sản phẩm sơn Dầu cải 
tiến công thức không 
sử dụng chì và thủy 
ngân trong sản xuất sơn 
(toa 4 seasons), tích 
hợp 4 tính năng vượt 
trội giúp công trình luôn 
bền vững trước mọi điều 
kiện khắc nghiệt của 
thời tiết: chống thấm 
nước; chống kiềm hóa; 

chống phai màu; chống 
nấm mốc. tất cả những 
sản phẩm do công ty 
sơn toa sản xuất đều 
nhận được sự ủng hộ và 
hài lòng của khách hàng. 
9Là DN hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất 
sơn, một lĩnh vực tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, vậy Công ty 
đã triển khai những giải 
pháp gì để BVMT trong 
quá trình sản xuất? 

ông phạM thế 
Kiệt: sơn là ngành 
thuộc về hóa chất, nên 
công ty luôn đặt vấn 
đề môi trường lên hàng 
đầu. Vì thế, bên cạnh 
việc cải tiến không 
ngừng về chất lượng sản 
phẩm, tìm kiếm các giải 
pháp sản xuất sạch, công 
nghệ xanh, thân thiện 
với môi trường, công ty 
đã đầu tư 5 tỷ đồng để 
xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải tiên tiến, hiện 
đại, đạt tiêu chuẩn môi 
trường. ngoài ra, công 
ty cũng tuân thủ đầy đủ 
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các quy định, chính sách pháp luật 
về BVMt, an toàn phòng cháy chữa 
cháy của Việt nam, cũng như quốc 
tế. đồng thời, cử cán bộ, công nhân 
kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo, 
tập huấn về phòng chống cháy nổ, an 
toàn hóa chất và sự cố môi trường. 
nhiều năm qua, công ty đã đạt được 
các chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống 
quản lý về chất lượng Iso 9001: 2008; 
về môi trường Iso 14000; năng lượng 
Iso 50001:2011 và sức khỏe nghề 
nghiệp ohsas 18001. nhờ những 
nỗ lực không ngừng và đóng góp 
cho cộng đồng, công ty sơn toa 
Việt nam đã được người tiêu dùng 
tín nhiệm và nhận được nhiều giải 
thưởng như: “top 10 Thương hiệu 
mạnh phát triển bền vững asEan”; 
“top Brands - Thương hiệu hàng 
đầu Việt nam”; “chỉ số tín nhiệm 
doanh nghiệp - trusted Brand Index 
2015” và chứng nhận sustainable 
Development Business 2015 và mới 
đây là top 50 Thương hiệu xanh 2015. 
9Để phát triển bền vững, ngoài việc 
quan tâm đến công tác BVMT, Công 
ty đã thực hiện trách nhiệm xã hội 
với cộng đồng như thế nào?

ông phạM thế 
Kiệt: tiêu chí của công ty 
sơn toa là đặt giá trị cộng 
đồng lên hàng đầu. ngoài 
việc nỗ lực đem đến cho 
người dùng những sản phẩm 
chất lượng và an toàn cho sức 
khỏe con người, công ty còn 
trích một phần lợi nhuận cho 
các hoạt động tình nguyện. 
công ty triển khai nhiều dự 
án an sinh xã hội, tổ chức các 
chương trình từ thiện, xây 
nhà tình thương, tài trợ cho 
nhiều trường học, nhà dân ở 
Bình Dương và các tỉnh đồng 
bằng sông cửu Long... trong 
những năm qua, hai sản 
phẩm sơn dầu của công ty là 
“con Vịt” và “homecote” đã 
trở thành đại sứ của chương 
trình “Xuân yêu Thương”, 
quyên góp được hàng trăm 
triệu đồng, đem đến niềm 
vui cho cộng đồng. đặc biệt, 
nhân kỷ niệm 20 năm thành 
lập công ty, trong năm 2015, 
công ty sơn toa Việt nam 
đã triển khai nhiều chương 

trình xã hội, trong đó có Lễ 
ký kết thỏa thuận tài trợ sơn 
cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
nam trong chương trình 
“sơn hạnh phúc - Vẽ yêu 
thương”. chương trình đã 
cung cấp 71.500 lít sơn với 
tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng 
để sơn mới những công 
trình phục vụ cho trẻ em 
trên toàn quốc như: trường 
tiểu học, bệnh viện nhi, cơ 
sở nuôi dưỡng… Với việc 
luôn quan tâm đến các hoạt 
động an sinh xã hội, chăm 
lo phát triển cho trẻ em Việt 
nam, công ty sơn toa đã 
trở thành thương hiệu nhận 
được sự yêu thương và tín 
nhiệm trong lòng người tiêu 
dùng. Với thông điệp “ WE 
PaInt haPPInEss” - sơn 
toa Việt nam sẽ luôn đồng 
hành để mang yêu thương 
đến tất cả mọi người dân 
Việt nam trên khắp các vùng 
miền đất nước.
9Xin cảm ơn ông!
 h. trần (Thực hiện)

 V Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ sơn giữa Công ty Sơn TOA VN với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trong 
Chương trình “Sơn hạnh phúc - Vẽ yêu thương”
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Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi  
cứu hộ thành công nhiều loài thú quý hiếm
nguyễn hà
Tổng cục Lâm nghiệp

trạm cứu hộ động vật hoang dã 
(đVhD) củ chi (tP. hồ chí 
Minh) được thành lập năm 

2006 do chi cục Kiểm lâm tP. hồ 
chí Minh quản lý và tổ chức Bảo vệ 
đVhD (War) tài trợ về tài chính, kỹ 
thuật. hơn 10 năm đi vào hoạt động, 
trạm được biết đến như một “bệnh 
viện” cứu hộ đVhD đầu tiên tại miền 
nam, đến nay, trạm đã chăm sóc và 
thả về tự nhiên khoảng 4.000 cá thể, 
góp phần vào công tác bảo tồn các loài 
đVhD có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt 
nam.

trạm cứu hộ đVhD củ chi có 
diện tích 4.000 m2, được thiết kế như 
một khu vườn nhỏ có nhiều cây xanh, 
phân chia theo 8 khu với những chức 
năng chuyên biệt, để chăm sóc và bảo 
vệ từng loài. nhiệm vụ của trạm là tiến 
hành cứu hộ, thu nhận các loài đVhD 
do săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái 
phép đã bị tịch thu hoặc tiếp nhận từ 
các trang trại, hộ dân nuôi nhốt động 
vật không đúng quy định… các loài 
động vật sau khi được chăm sóc, điều 
trị vết thương, nuôi dưỡng và phục hồi 
bản năng tự nhiên, trạm sẽ tiến hành 
chọn lọc những cá thể đủ điều kiện để 
thả về môi trường sống tự nhiên. 

hiện tại, trạm đang nuôi dưỡng 
trên 200 cá thể thuộc hơn 50 loài động 
vật, trong đó có những loài động vật 

quý, hiếm như gấu ngựa, gấu 
chó, vượn đen má vàng, cu li 
nhỏ, khỉ đuôi lợn, rái cá lông 
mượt, tê tê java, rùa núi vàng, 
mèo rừng, hổ mang chúa…

trạm có khoảng 20 thành 
viên, với đội ngũ bác sỹ thú y 
có tay nghề cao, kinh nghiệm 
về lĩnh vực thú hoang, được 
đào tạo thường xuyên tại 
nước ngoài nên chuyên 
nghiệp trong công tác cứu 
hộ và khám chữa bệnh cho 
thú. Với tinh thần luôn sẵn 
sàng cứu hộ, khi có thông 
báo, nhân viên của trạm lên 
đường ngay. các con vật mà 
trạm tiếp nhận thường gặp 
phải những vấn đề về sức 
khỏe, cơ thể bị thương tích, 
hoặc hoảng loạn tinh thần 
do bị săn bắt, nuôi nhốt trái 
phép. Vì vậy, việc đầu tiên 

khi tiếp nhận động vật, nhân 
viên của trạm sẽ tiến hành 
xét nghiệm máu, kiểm tra 
tình hình sức khỏe để lên 
kế hoạch chăm sóc, theo dõi 
định kỳ. nhiều con vật do 
bị thương quá nặng, không 
còn khả năng tự sinh tồn nên 
trạm sẽ nuôi dưỡng suốt đời 
như những “đứa con”.

Theo các nhân viên cứu 
hộ, mỗi con vật tới trạm 
là một số phận, một câu 
chuyện buồn. có lẽ ấn tượng 
nhất là khi trạm tiếp nhận 
chú rái cá vuốt bé do Phòng 
cảnh sát phòng chống tội 
phạm về môi trường Quận 
3 tịch thu của người buôn 
bán trái phép giao cho trạm. 
Khi tiếp nhận, cá thể này bị 
khủng hoảng và suy dinh 
dưỡng nặng vì còn đang bú 

 V Nhân viên của Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi đang chữa trị 
cho chú gấu chó bị thương

WAR là một tổ chức phi Chính 
phủ có trụ sở chính tại Mỹ, 
được thành lập năm 2004 với 

mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt 
Nam thông qua việc ngăn chặn hoạt động 
nuôi nhốt buôn bán, tiêu thụ bất hợp 
pháp các loài động, thực vật hoang dã và 
hỗ trợ bảo tồn các loài bị đe dọa cũng như 
sinh cảnh sống của chúng.
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mẹ. ngay sau đó, các nhân viên đã thay 
nhau trở thành "mẹ" của chú rái cá với 
việc hàng ngày pha sữa và cho bú bằng 
bình. đến nay, chú đang dần "cai sữa" để 
ăn cá được thả trong ao nước, nơi chú 
sống. hay như chú niệc mỏ vằn do một 
người dân mua lại từ người buôn bán trái 
phép, tự nguyện giao nộp lại cho trạm. 
Lúc mới được tiếp nhận, cá thể này yếu, 
không có lông đuôi, lông cánh bị cắt nên 
không bay được, khớp chân sưng phù 
nhưng nay lông đuôi và cánh đã mọc lại. 
đáng thương hơn là hai chú gấu ngựa bị 
cụt chi, năm con tê tê bị mất chân, con 
già đẫy bị cắt gân cánh... sẽ không được 
thả về với tự nhiên.

ngoài điều trị vết thương, công tác 
chăm sóc hàng ngày các loài động vật 
cũng rất vất vả. Thức ăn phải được phân 
loại, rửa sạch, cắt gọt, chế biến phù hợp 
với từng loài và số lượng cá thể với các 
chế độ ăn khác nhau. trong đó, gấu và 
vượn là khó chăm sóc nhất, bởi việc cho 
ăn nhiều công đoạn, vệ sinh chuồng trại 
cũng tiềm ẩn nguy hiểm. trong khi đó, 
những con cu li do đặc điểm sinh học 
chỉ ăn vào ban đêm nên vào lúc chiều tối 
phải băm nhỏ các loại thức ăn rồi trộn 
đều, bỏ vào gáo dừa treo ở chuồng cho 
chúng ăn… Mặc dù, luôn bận rộn từ sáng 
đến đêm nhưng các nhân viên ở đây đều 
yêu nghề, yêu thú vật. có lẽ vì thế mà 
trong những năm qua, công việc của họ 
mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. tính 
riêng trong hai năm 2014 - 2015, nơi đây 
đã tiếp nhận 2.919 cá thể và thả về tự 
nhiên 2.350 cá thể, góp phần quan trọng 
vào việc bảo tồn các loài đVhD có nguy 
cơ tuyệt chủng ở Việt nam.

Thời gian gần đây, có nhiều người 
dân biết đến trạm cứu hộ nên tự nguyện 
giao nộp những con vật quý, hiếm. Một 
người dân do không biết nuôi dưỡng một 
“gia đình” rái cá 4 con đã mang lên trạm 
nhờ nuôi giúp và thường xuyên đến 
tài trợ thức ăn, theo dõi quá trình sinh 
trưởng của rái cá. đến khi thả rái cá về 
tự nhiên, gia đình cũng đến chia tay, xem 
con vật như thành viên trong gia đình. 
đây là niềm khích lệ tinh thần đối với 
các thành viên của trạm để tiếp tục thực 
hiện những công việc thầm lặng mà hữu 
ích cho xã hộin

Đánh giá về hiện 
trạng thực vật bậc cao 
tại núi Cấm, An Giang
nguyễn thị hải Lý, nguyễn hữu ChiếM
Đại học Cần Thơ
Lê Văn Quý
Đại học Đồng Tháp

an giang là tỉnh ở 
thượng nguồn của 
đồng bằng sông cửu 

Long, nằm giữa sông tiền 
và sông hậu với sự đa dạng 
về sinh cảnh như đồi, núi 
và đồng bằng. Với độ cao 
khoảng 710 m, núi cấm (an 
giang) là một trong những 
khu vực có sự đa dạng về thực 
vật bậc cao (tVBc), nhiều 
cây thuốc có giá trị phát triển 
tự nhiên. tuy nhiên, vào 
mùa khô, các loài thực vật 
bị thay đổi do địa hình cao 
và có nguy cơ cháy do thiếu 
nước. nhằm bảo vệ những 
giá trị tài nguyên và sinh 
thái, nhóm nghiên cứu thuộc 
trường đại học cần Thơ và 
đồng Tháp đã khảo sát, đánh 

giá tính đa dạng của tVBc 
vào mùa khô ở núi cấm, để 
có cơ sở xây dựng kế hoạch 
quản lý bền vững.

đA Dạng Về thành 
phần tVbC 

Kết quả khảo sát vào mùa 
khô theo hai tuyến sườn đông 
và tây ở núi cấm đã ghi nhận 
được 49 loài thực vật rừng 
thuộc 45 chi và 29 họ. họ có 
nhiều loài nhất là họ đậu gồm 
có 10 loài, họ có 4 loài là dâu 
tằm và cỏ. họ có số lượng cá 
thể nhiều nhất là đậu, với 108 
cá thể và lúa gồm 103 cá thể, 
họ có số lượng cá thể thấp 
nhất là họ cuồng cuồng gồm 
1 cá thể.

bảng 1. Các họ thực vật có sự đa dạng về loài
Họ Loài Tỉ lệ % trên tổng số loài

Đậu 10 20,4

Dâu tằm 4 8,2

Dầu 2 4,1

Cau Dừa 3 6,1

Xoài 2 4,1

Lúa 4 8,2

Bông 2 4,1

cũng theo kết quả khảo 
sát, cây gỗ lớn có 10 loài 
(chiếm 20,4%), cây gỗ nhỏ có 
14 loài (chiếm 28,6%), cây bụi 
và tiểu mộc có 7 loài (chiếm 
14,2%), dây leo có 9 loài 

(chiếm 18,4 %), cây dạng cỏ có 
9 loài (chiếm 18,4 %). Do địa 
hình cao, thiếu nước và tồn tại 
nhiều vật chất khô nên hệ sinh 
thái nơi đây đang đối mặt với 
nguy cơ cháy rừng. 
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đA Dạng Về Công Dụng 
các loài tVBc được khảo sát cũng đa dạng 

về công dụng. trong 47 loài thực vật được sử 
dụng có 21 loài với nhiều công dụng, trong đó 
33 loài có giá trị làm thuốc, 12 loài lấy gỗ cho 
đun nấu, 11 loài ăn trái, 10 loài được sử dụng 
trong xây dựng và vật dụng gia đình, 9 loài làm 
thực phẩm, 3 loài làm cây cảnh. trong họ lúa, 
loài tầm vong được sử dụng nhiều trong đời 
sống ở đồng bằng sông cửu Long và đây là một 
trong các loài mang lại giá trị kinh tế cho người 
dân vùng Bảy núi. 

bảng 2. Các nhóm công dụng của thực vật 
ở núi Cấm, An giang

Nhóm công dụng Loài Tỉ lệ % trên 
tổng số loài

Làm thuốc 33 67,3

Lấy gỗ cho đun nấu 12 24,5

Ăn trái 11 22,4

Xây dựng và vật dụng gia 
đình 10 20,4

Thực phẩm 9 18,4

Cây cảnh 3 6,1

núi cấm có 3 loài thực vật được xếp vào 
danh mục thực vật rừng quý, hiếm ở ba cấp đó 
là cấp đánh giá E (đang nguy cấp), cấp đánh 
giá r (hiếm) và cấp đánh giá t (bị đe dọa) theo 
sách đỏ Việt nam (2007) (bảng 3).

bảng 3. Thực vật rừng quý hiếm núi Cấm 
(theo Sách đỏ Việt nam 2007)

STT Tên Việt Nam Họ

1 Muồng đen Vang

2 Giáng hương Họ phụ của họ đậu

3 Chân chim 8 lá Cuồng cuồng

đánh giá Sự đA Dạng QuA CáC 
Chỉ Số đA Dạng Sinh họC

Ở các ô tiêu chuẩn nghiên cứu (100 m2 đối 
với cây thân gỗ và 1 m2 đối với cây thân thảo), 
số loài thấp nhất là 4 loài và cao nhất là 13 loài. 

chỉ số phong phú loài Margalef được sử 
dụng để xác định tính đa dạng hay độ phong 
phú về loài. chỉ số phong phú loài trong khu 
vực nghiên cứu trung bình là 2,45 ± 0,37, thấp 
nhất là 1,46 và cao nhất là 3,48. trong 11 ô tiêu 
chuẩn nghiên cứu có 6 ô có giá trị chỉ số phong 
phú loài cao hơn giá trị trung bình (chiếm 
54,5%). 

chỉ số shannon-Weiner được đề xuất từ 
những năm 1949, được sử dụng phổ biến để 

tính sự đa dạng loài trong một 
quần xã. chỉ số đa dạng loài 
có giá trị trung bình là 1,94 ± 
0,19, thấp nhất là 1,32 và cao 
nhất là 2,43. trong 11 ô tiêu 
chuẩn nghiên cứu có 7 ô có 
chỉ số đa dạng cao hơn giá trị 
trung bình (chiếm 63,6%), 4 ô 
có chỉ số đa dạng thấp hơn giá 
trị trung bình (chiếm 36,4%).

chỉ số tương đồng (J’) thể 
hiện sự phân bố của các cá thể 
trong các loài. chỉ số tương 
đồng đạt giá trị trung bình là 
0,94 ± 0,02, thấp nhất là 0,89 
và cao nhất là 0,98. trong 11 ô 
có 6 ô có chỉ số đồng đều cao 
hơn giá trị trung bình (chiếm 
54,5%), 1 ô có giá trị chỉ số 
đồng đều bằng giá trị trung 
bình (chiếm 9%), 4 ô có giá trị 
chỉ số đồng đều thấp hơn giá 
trị trung bình (chiếm 36,5%). 

như vậy, phần lớn diện 
tích rừng núi cấm là rừng 
trồng với các loại cây mọc 
nhanh như: Keo lá tràm, keo 
tai tượng kết hợp với các loại 
cây gỗ quý: sao, dầu, giáng 
hương và các loại cây ăn quả 
lâu năm. rừng tự nhiên có 
diện tích không nhiều nhưng 
vẫn giữ được một số loại cây 
gỗ quý như giáng hương, 
muồng đen. 

các vị trí khảo sát trên 
tuyến 2 cho thấy, các vườn 
rừng có trồng xen cây ăn trái 
lâu năm. Việc kết hợp giữa bảo 

vệ rừng và trồng cây ăn trái lâu 
năm góp phần cải thiện đời 
sống của người dân vùng núi 
giúp bảo vệ rừng nói riêng và 
BVMt nói chung. tuy nhiên, 
với áp lực kinh tế và nếu người 
dân không nhận thức được vai 
trò của rừng thì thảm thực vật 
rừng tiếp tục bị tác động. 

để bảo vệ sự đa dạng thực 
vật, chính quyền địa phương 
cần tạo các cơ hội việc làm 
cho người dân địa phương, 
không nên vì áp lực kinh tế 
mà chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất lâm nghiệp sang 
thâm canh nông nghiệp. đặc 
biệt, cần tạo cơ hội cho người 
dân hưởng lợi từ rừng và thực 
hiện trách nhiệm bảo vệ rừng 
theo quy định pháp luật hiện 
hành của nhà nước; đồng 
thời, khuyến khích người dân 
trồng, bảo vệ và khai thác 
hợp lý các loài dược liệu quý; 
nghiêm cấm các hình thức 
khai thác dược liệu mang tính 
chất hủy diệt; tuyên truyền 
nâng cao ý thức bảo vệ rừng 
của người dân địa phương, 
người hành hương và khách 
du lịch vào mùa khô.

tài nguyên thực vật rừng 
núi cấm mặc dù chỉ còn là 
rừng thứ sinh, nhưng vẫn 
có giá trị lớn trên các lĩnh 
vực khoa học, kinh tế và môi 
trường nếu được bảo vệ phát 
triển tốt trong thời gian tớin
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Cây xanh Hà Nội
tS. Lê trần Chấn

đô thị là nơi tập trung đông dân cư, có 
nền sản xuất công nghiệp nên môi 
trường sống bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm 

không khí, nước thải, rác thải… Do đó, trồng 
cây xanh trong đô thị là biện pháp hiệu quả 
nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh, khí hậu và 
BVMt. ngoài ra, cây xanh có nhiều tác dụng 
như giảm nhiệt độ, giảm bức xạ nhiệt, làm sạch 
không khí, giảm bụi và tiếng ồn…

năm 1873, kể từ khi bắt đầu chiếm đóng 
hà nội, người Pháp không ngừng phát triển đô 
thị. họ chú trọng đến việc trồng cây xanh, cây 
bóng mát, trong đó đánh dấu bằng việc thành 
lập vườn Bách Thảo hà nội vào năm 1890 với 
diện tích khoảng 33 ha. cùng với vườn Bách 
Thảo còn có một vườn ươm cây giống cạnh 
đường Thụy Khuê. trong khuôn viên của vườn 
Bách Thảo có nhiều loài cây gỗ quý, hiếm đặc 
trưng cho kiểu rừng ẩm nhiệt đới phương nam. 
số loài bản địa chiếm 2/3 tổng số loài của vườn, 
còn lại 1/3 là các loài nhập nội từ châu Mỹ, châu 
Phi, châu Âu và châu đại Dương. các loài chủ 
yếu đại diện cho các họ, bộ của hai ngành thực 
vật bậc cao có mạch là ngành hạt trần và hạt 
kín.

hiện nay, tại vườn Bách Thảo còn có các 
loài cây thân gỗ đường kính hàng mét và một 
số loài thuộc họ cau, với thân cột khổng lồ. Bên 
cạnh đó là nhóm cây có rễ phụ phát triển (đa, 
đề, si), loài dây leo thân gỗ và cây sống phụ 
sinh thuộc họ lan, ráy... đặc biệt, vườn còn có 
một số loài cây gỗ quý chỉ còn một cá thể duy 
nhất ở miền Bắc là gỗ đỏ và nhiều loài có tên 
trong sách đỏ Việt nam (2007) như gụ mật, 
giáng hương, chiêu liêu xanh, muồng chanh... 
ngoài ra, còn có 40 cây sưa trên 100 tuổi. đây 
là nguồn gen thực vật quý, hiếm cần được bảo 
vệ nghiêm ngặt. 

ngoài vườn Bách Thảo, hà nội còn có vườn 
thực vật trường đại học Dược hà nội (tiền 
thân là trường đại học đông Dương) được xây 
dựng từ thời Pháp thuộc vào đầu những thập 
niên 1900, có diện tích 10.000 m2 với 500 loài 
cây thuốc được thu thập từ các nước đông 
Dương. hiện nay, sau khi trở thành một phần 
của trường đại học Dược hà nội, ngoài nhiệm 
vụ lưu giữ, bảo tồn các loài cây thuốc, vườn 
còn có các hoạt động giáo dục, đào tạo; nghiên 
cứu khoa học, tham gia các chương trình quốc 

gia và quốc tế về bảo tồn cây 
thuốc, nguồn gen cây thuốc.

hà nội còn có hàng trăm 
ngôi chùa ở nội thành và các 
làng, xã ngoại thành. những 
ngôi chùa này, theo từng giai 
đoạn lịch sử đã đóng góp tích 
cực vào sự hưng thịnh của 
đất nước. đáng chú ý là một 
số ngôi chùa nổi tiếng đều có 
mảng cây xanh đa dạng và 
phong phú, được trồng theo 
giá trị sử dụng như cây bóng 
mát, cây cảnh trang trí, cây có 
hương sắc thờ cúng, cây phục 
vụ đời sống tăng ni...

Theo kết quả điều tra sơ 
bộ 3 ngôi chùa nổi tiếng của 
hà nội là trấn Quốc, Một cột 
và Láng: chùa trấn Quốc có 
83 loài cây, trong đó có 14 loài 
cây bóng mát, 52 loài cây trang 
trí hương sắc thờ cúng, 17 loài 
phục vụ đời sống tăng ni; chùa 
Một cột có 73 loài, trong đó 
9 loài cây bóng mát, 53 loài 
trang trí hương sắc thờ cúng, 
11 loài phục vụ đời sống tăng 
ni; chùa Láng có 81 loài, trong 
đó có 11 loài cây bóng mát, 47 
loài trang trí hương sắc thờ 
cúng và 23 loài phục vụ đời 
sống tăng ni. như vậy, các 
ngôi chùa ở hà nội không chỉ 
là những di sản văn hóa mang 
bản sắc dân tộc Việt nam mà 
còn là nơi lưu giữ nhiều loài 
cây truyền thống, bản địa, quý 
hiếm.

từ những năm đầu của 
thế kỷ XX đến nay, cây xanh 

hà nội có thể phân ra thành 
các nhóm: cây đường phố; cây 
vườn hoa, công viên; cây trong 
trường học, công sở, bệnh 
viện, đình chùa, nhà thờ; cây 
trong nhà máy, xí nghiệp, khu 
công nghiệp; cây trong chung 
cư, biệt thự, nhà riêng; cây ở 
ven sông, kênh, mương thoát 
nước. Theo kết quả điều tra 6 
nhóm cây trên, hà nội có 172 
loài cây xanh bóng mát, trong 
đó có 11 loài thuộc ngành hạt 
trần (bách tán, bụt mọc…) và 
161 loài thuộc ngành hạt kín 
(sấu, sao đen, sưa trắng...). 
đặc biệt, hà nội đang tồn tại 
khoảng 800 cây cổ thụ có tuổi 
thọ từ 100 năm trở lên. đây là 
những cây có giá trị về lịch sử, 
văn hóa gắn với đời sống tâm 
linh và là nhân chứng qua các 
thời kỳ phát triển của hà nội.

để có được hệ thống cây 
xanh với quần thể thống nhất, 
có giá trị thẩm mỹ cao, góp 
phần BVMt, cần phải đưa ra 
các tiêu chí cụ thể cho từng 
nhóm cây. những tiêu chí này 
là cơ sở khoa học để xác định 
cơ cấu, chủng loại cây trồng 
thích hợp cho từng loại hình 
cây xanh đô thị. có thể khẳng 
định, trồng cây là một hoạt 
động sinh thái nhân văn, ngoài 
trách nhiệm của công ty công 
viên cây xanh cần huy động sự 
tham gia của các chuyên gia 
kiến trúc, mỹ thuật, các nhà 
thực vật… và sự chung tay góp 
sức của cộng đồngn

 V Hàng cây sấu trên phố Phan Đình Phùng
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Nơi thiên nhiên là nguồn sống
Du lịch thân thiện với môi trường từ 
lâu đã được các nước phát triển trên 
thế giới ưa chuộng và các công ty du 
lịch Việt Nam quan tâm, hướng tới. 
Gắn liền với triết lý coi thiên nhiên 
là nguồn sống, Mai Châu Eco Lodge 
không chỉ là một sản phẩm mới, góp 
phần làm đa dạng hóa các sản phẩm 
của du lịch Mai Châu và đem lại một 
góc nhìn mới mẻ, trải nghiệm thú vị 
khi du khách đến với điểm du lịch nơi 
đây.

để xây dựng khu nghỉ dưỡng theo tiêu 
chí hài hòa với thiên nhiên và hạn chế 
tối đa tác động tới môi trường, những 

chuyên gia xây dựng Mai châu Eco Lodge đã 
nghiên cứu, khảo sát để sử dụng tối đa nguyên 
vật liệu địa phương nhằm tôn vẻ đẹp riêng cho 
khu nghỉ dưỡng. Mai châu Eco Lodge đã sử 
dụng cây loi để trang trí và cấu kiện nên các 
chi tiết trong phòng nghỉ. đây là loại cây mà 
đồng bào dân tộc thường dùng để lót dưới mái 
nhà sàn, có tác dụng chống mối mọt mà không 
cần đến các loại hóa chất gây ảnh hưởng xấu tới 
môi trường. sân vườn trong khu nghỉ dưỡng 
được lát bằng đá, tìm kiếm từ các sông suối 
trong vùng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo nét 
độc đáo, vừa tạo cảm giác thân thiện, gần gũi 
với môi trường. các viên đá ốp tường trong 
phòng được tận dụng quá trình các đơn vị xây 
dựng xẻ núi làm đường nhằm giảm chi phí…

toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài trời 
ở Mai châu Eco Lodge được sử dụng bằng 
năng lượng mặt trời, ban ngày tích điện, ban 
đêm thắp sáng. hệ thống đèn và bình nước 
nóng trong các phòng nghỉ cũng được ưu tiên 
sử dụng năng lượng mặt trời. nguồn nước 
cung cấp cho Mai châu Eco Lodge là một 
câu chuyện thú vị. để tìm được nguồn nước 
tự nhiên trên vùng núi cao này là điều không 
dễ bởi ngọn đồi Pom Pù, nơi khu nghỉ dưỡng 
tọa lạc không có mạch nước ngầm. tuy nhiên, 
sau nhiều lần khảo sát, khoan thử nghiệm, 
cuối cùng, nguồn nước sạch cung cấp cho 
khu nghỉ được dẫn về từ một giếng nước tự 
nhiên dưới chân núi đá vôi, cách nơi xây dựng 
khu nghỉ 1.000 m. nguồn nước sinh hoạt từ 

khu nghỉ dưỡng cũng được 
xử lý nghiêm ngặt, kiểm soát 
chặt chẽ trước khi xả ra môi 
trường. nhiên liệu dùng để 
nấu các bữa ăn phục vụ du 
khách trong khu nghỉ là gas 
sinh học, không gây ô nhiễm 
môi trường và tận dụng 
triệt để vật liệu sẵn có ở địa 
phương. 

tuân thủ chặt chẽ những 
nguyên tắc của du lịch bền 
vững, Mai châu Eco Lodge 
không chỉ chú trọng tới BVMt 
mà còn quan tâm tới bảo tồn 
và phát huy văn hóa truyền 
thống của các dân tộc bản địa. 
từ những việc làm nhỏ nhất 
như cung cấp miễn phí trang 
phục dân tộc cho du khách 
có nhu cầu đến tổ chức các 
chương trình biểu diễn nghệ 
thuật dân tộc vào các buổi 
tối trong tuần… Mai châu 
Eco Lodge đang góp phần gìn 
giữ, quảng bá nét đẹp văn hóa 
địa phương tới khách du lịch 
trong và ngoài nước. 

Với việc phát phiển du 
lịch địa phương, Mai châu 
Eco Lodge đã tạo việc làm cho 
60 người dân, đồng thời còn 
nâng cao nhận thức, kỹ năng 
về du lịch thân thiện với môi 
trường, từ đó tuyên truyền 

đến cộng đồng về du lịch 
homestay (cùng ăn, cùng ở, 
cùng sinh hoạt với người dân). 
Thêm vào đó, Mai châu Eco 
Lodge còn thường xuyên tổ 
chức hoạt động thiện nguyện 
như tài trợ học bổng cho học 
sinh khó khăn, giúp những 
em học sinh nghèo vượt khó 
tại các huyện miền núi, vùng 
dân tộc thiểu số; tổ chức 
“ngày làm sạch Mai châu” để 
khuyến khích du khách tham 
gia BVMt...

nằm biệt lập với thị trấn 
Mai châu đang trên đà đô 
thị hóa, Mai châu Eco Lodge 
được xây dựng trên đồi Pom 
Pù - vị trí đắc địa để du khách 
có thể phóng tầm mắt bao 
quát cả một miền núi non 
hùng vĩ, thơ mộng của thung 
lũng Mai châu. nhìn từ xa, 
Mai châu Eco Lodge giống 
như một bản làng người Thái 
nép mình giữa hoang sơ cỏ 
cây, hoa lá, với những nếp nhà 
sàn lợp mái cọ được thiết kế 
hài hòa giữa kiến trúc truyền 
thống của người dân tộc bản 
địa với nét hiện đại, tiện nghi 
của một khu nghỉ dưỡng sang 
trọngn 

trAng đào 
- nguyễn thắng

 V Không gian yên bình của Mai Châu Eco Lodge
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năm 2015 cũng ghi 
nhận, các nước đang phát 
triển vượt qua các nước phát 
triển để trở thành nhà đầu tư 
lớn nhất vào phát triển năng 
lượng xanh. Dẫn đầu xu thế 
thay đổi này là trung Quốc 
và Ấn độ - hai quốc gia đã 
đầu tư mạnh cho nguồn năng 
lượng sạch, bên cạnh việc 
duy trì phát triển kinh tế nhờ 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
chứa nhiều cácbon. trong 
đó, trung Quốc chiếm 36% 
tổng đầu tư năng lượng toàn 
cầu, tăng 17% trong gia đoạn 
2014 - 2015, lên tới 103 tỷ 
UsD. Theo Kế hoạch 5 năm 
vừa được công bố, trung 
Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào 
ngành năng lượng sạch trong 
những năm tới. 

trong khi đó, ở Mỹ, Quỹ 
đầu tư vào ngành nLtt đã 
tăng mạnh ngay khi quy định 
mới về tiết kiệm năng lượng 
có hiệu lực. Mặc dù, vốn đầu 
tư cho nLtt đã tăng 1/5, 
khoảng 44 tỷ UsD, nhưng 
vẫn chưa bằng một nửa của 
trung Quốc. tại châu Âu - 
khu vực từng đi đầu về năng 
lượng sạch, mặc dù có sự 

đầu tư tăng đột biến trong 
ngành năng lượng điện gió 
biển nhưng mức đầu tư cho 
năng lượng sạch giảm 1/5, 
với 49 tỷ UsD. tuy nhiên, 
các nhà nghiên cứu cũng 
nhấn mạnh, các chính trị 
gia đóng vai trò quan trọng 
trong việc khuyến khích phát 
triển công nghệ sạch.

đây được xem là một 
bước chuyển biến quan 
trọng và kỳ vọng sẽ tạo ra 
xu hướng mới cho tiến trình 
phát triển nLtt. Vì vậy, các 
quốc gia cần quan tâm đầu 
tư vào năng lượng sạch, đồng 
thời đánh giá tình trạng ô 
nhiễm do sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch, từ đó có hướng đi 
đúng, góp phần giảm thiểu 
những tác động của biến 
đổi khí hậu. các chuyên gia 
cho biết, đầu tư vào nLtt 
gia tăng cùng với hệ thống 
điện linh hoạt và hệ thống 
tiết kiệm năng lượng đang 
phổ biến trên toàn cầu. tuy 
nhiên, chính phủ các nước 
cần cân nhắc các yếu tố ảnh 
hưởng liên quan để đưa ra 
các chiến lược, chính sách 
nhằm duy trì tốc độ chuyển 
dịch từ năng lượng truyền 
thống sang nLtt như hiện 
nay. “chu kỳ lên xuống” 
trong phát triển nguồn 
nLtt ở châu Âu là bài học 
kinh nghiệm quý giá cho các 
quốc gia trên toàn cầu. Theo 
đó, các quốc gia cần đưa 
ra được các chiến lược dài 
hạn và bao quát hơn để duy 
trì tốc độ phát triển nguồn 
nLtt một cách ổn địnhn

Lưu trAng  
(Tổng hợp từ guardian & 

thinkprogress.org)

Phát triển năng lượng tái tạo - 
xu hướng toàn cầu

 V Việc chuyển đổi mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang NLTT là xu hướng phát 
triển nguồn năng lượng toàn cầu

theo Báo cáo “Xu hướng toàn cầu về 
đầu tư cho năng lượng tái tạo (nLtt) 
năm 2016” của Liên hợp quốc công 

bố vào tháng 3/2016, nhiều quốc gia trên thế 
giới đang đẩy mạnh phát triển nguồn nLtt. 
Việc đầu tư vào nguồn nLtt trong năm 2015 
đã đạt mức cao kỷ lục 286 tỷ UsD, nhiều hơn 
2,5% so với năm 2011 (278 tỷ UsD). đây là 
năm đầu tiên mà ngành nLtt có lượng vốn 
gấp đôi lượng vốn đầu tư vào nhà máy sản 
xuất điện, bằng than đá, khí đốt và nhiệt điện 
truyền thống. các hạng mục đầu tư phần lớn 
tập trung vào các nhà máy thủy điện, tiếp đó 
là năng lượng mặt trời, gió (đất liền và biển) 
và năng lượng sinh khối. 

Theo Liên hợp quốc, việc đầu tư vào 
năng lượng mặt trời toàn cầu đã khởi sắc 
trong đầu tư năm 2015, với mức tăng 
12%, đạt 161 tỷ uSD, trong khi đó, vốn 
đầu tư cho năng lượng gió ít hơn nhiều, 
chỉ khoảng 4%, tương đương 110 tỷ uSD. 
Các nhà máy năng lượng sinh khối và 
nhiên liệu sinh học giảm đáng kể, cũng 
như hệ thống năng lượng địa nhiệt, sóng 
và thủy triều. Đầu tư vào nhiên liệu sinh 
học giảm 35%, xuống còn 3 tỷ uSD, năng 
lượng sinh khối giảm 42% xuống còn 6 tỷ 
uSD. Bên cạnh đó, đầu tư trong ngành 
năng lượng địa nhiệt cũng giảm còn 2 
tỷ uSD, năng lượng biển giảm mạnh, 
xuống 215 triệu uSD. 
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khác công nhận, chấp nhận 
áp dụng trong quan hệ giữa 
các quốc gia. cần chú ý là 
thực tiễn quốc tế còn bao 
gồm các phán quyết trước đó 
của tòa án, cơ chế giải quyết 
tranh chấp quốc tế liên quan 
đến môi trường. các điều 
ước quốc tế về môi trường có 
tính ràng buộc đối với một 
quốc gia bao gồm các thỏa 
thuận, tuyên bố, hiệp ước 
đa phương, song phương 
và các công ước quốc tế về 
môi trường mà quốc gia đó 
là thành viên. hiện nay, hệ 
thống luật pháp quốc tế về 
môi trường đã bao trùm 
mọi lĩnh vực, là cơ sở quan 
trọng để các nước xây dựng 
hệ thống luật pháp về môi 
trường quốc gia.

hệ thống luật pháp 
quốc tế về môi trường được 
xây dựng theo 5 nguyên tắc 
(trách nhiệm chung nhưng 

có phân biệt; Bên gây ô nhiễm 
hoặc sử dụng tài nguyên, các 
dịch vụ môi trường phải trả 
tiền; Phòng ngừa; chia sẻ lợi 
ích công bằng giữa các thế 
hệ; Phát triển bền vững).

các văn kiện quốc tế 
mang tính toàn cầu về môi 
trường bao gồm các tuyên 
bố chung, công ước quốc 
tế và thỏa thuận toàn cầu 
khác… trong đó có nhiều 
công ước quốc tế liên quan 
tới quản lý, BVMt và các 
hst biển. điển hình là công 
ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển 1982 (UncLos), công 
ước quốc tế về trách nhiệm 
dân sự đối với thiệt hại do 
ô nhiễm dầu 1992 (cLc 
1992), công ước MarPoL 
về phòng ngừa ÔnMt biển 
do tàu gây ra, công ước về 
ngăn chặn ÔnMt biển do 
các hoạt động nhận chìm, 
công ước quốc tế về hợp tác, 
chuẩn bị và ứng phó sự cố 
tràn dầu (oPrc), công ước 
quốc tế về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại gây ra do 
vận chuyển các chất độc hại 
trên biển (hns), công ước 
đa dạng sinh học (cBD). 
các công ước này có những 
quy định cụ thể về bảo tồn, 
BVMt và hst biển mà các 
quốc gia thành viên phải 
tuân theo.

ngoài các điều ước quốc 
tế nêu trên, các quy định luật 
pháp của nhiều quốc gia có 
thể được tham khảo và sử 
dụng trong việc xây dựng 
hệ thống luật pháp của Việt 
nam về môi trường biển 
như: Luật Quản lý vùng bờ, 
Luật Quản lý môi trường 

Bảo vệ môi trường biển trong luật pháp 
quốc tế và một số quốc gia trên thế giới 
pgS. tS. Vũ thAnh CA
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

tổng QuAn pháp Luật QuốC tế 
Về Môi trường biển

Biển là không gian liên thông, ô nhiễm 
môi trường (ÔnMt) biển có thể lan truyền 
trên diện rộng trong thời gian ngắn. ngoài ra, 
các hệ sinh thái (hst) biển có quy mô khác 
nhau và có thể bao trùm vùng biển của nhiều 
quốc gia, thậm chí toàn bộ đại dương thế 
giới. các hoạt động của con người trên đất 
liền cũng ảnh hưởng rất mạnh đến biển, như 
chất thải trên lưu vực từ sông ra biển hoặc khí 
nhà kính do con người thải ra quá mức vào 
khí quyển sẽ được biển hấp thu và làm xuất 
hiện hiện tượng “a-xít hóa” đại dương. Vì vậy, 
vấn đề BVMt biển nói riêng và BVMt nói 
chung cần sự nỗ lực của toàn cầu. đây chính 
là những lý do về sự tồn tại của hệ thống luật 
pháp quốc tế về môi trường.

hệ thống luật pháp quốc tế về môi trường 
bao gồm các điều ước quốc tế về môi trường, 
hoặc liên quan đến môi trường và các tập 
quán quốc tế, hình thành trên cơ sở thực tiễn 
của một số quốc gia và được một số quốc gia 

 V Hoạt động giao thông đường thủy là một trong những tác nhân gây ÔNMT biển
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biển (hàn Quốc); Luật Quản lý các khu vực 
biển, Luật BVMt biển (trung Quốc); Luật 
Kiểm soát ô nhiễm biển (đài Loan); Luật 
Phòng chống ô nhiễm và thiên tai biển (nhật 
Bản); Luật Quản lý vùng bờ và các đảo nhỏ 
(Inđônêxia); Luật Quản lý vùng bờ (Mỹ) và 
Luật Quản lý tổng hợp vùng bờ (nam Phi)…

nghiên Cứu Luật pháp QuốC 
tế để Xây Dựng CáC Quy định 
pháp Luật Về bVMt Và CáC hSt 
biển Việt nAM

Theo quy định của luật pháp Việt nam, 
nếu có quy định trong luật pháp Việt nam 
trái với điều ước quốc tế mà nước ta là thành 
viên thì áp dụng điều ước quốc tế. Do vậy, tất 
cả nội dung của các tuyên bố về môi trường 
và phát triển nêu trên, cũng như các công 
ước quốc tế mà Việt nam là thành viên cần 
được nghiên cứu và nội luật hóa một cách 
phù hợp trong hệ thống luật pháp phục vụ 
bảo tồn, BVMt biển ở Việt nam.

Do tính chất đặc thù của biển là không 
gian liên thông và lan truyền nhanh của 
ô nhiễm, các nước phát triển ven biển nói 
chung đều có các luật riêng về quản lý môi 
trường, BVMt hay kiểm soát ÔnMt biển. 

trong hệ thống pháp luật của Việt nam, 
ngoài Luật BVMt còn có Luật Biển Việt nam 
và một số luật ngành có đề cập đến vấn đề 
BVMt, đa dạng sinh học (đDsh) biển như 
Bộ Luật hàng hải Việt nam, Luật đDsh. tuy 
vậy, vấn đề kiểm soát ô nhiễm, BVMt biển 
trong các luật này vẫn mang tính nguyên tắc, 
cần được cụ thể hóa trong một hoặc một số 
đạo luật riêng biệt. như vậy, việc quy định 
một cách cụ thể, chi tiết các hoạt động kiểm 
soát ô nhiễm, BVMt biển và hải đảo là nhiệm 
vụ của Luật tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo.

các quy định về phòng ngừa và kiểm soát 
ÔnMt biển và hải đảo được xây dựng trên 
cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bao 
gồm các quy định trong các tuyên bố về môi 
trường và phát triển, công ước quốc tế và luật 
pháp của các nước. những nội dung chính 
được thể hiện như sau:

Kiểm soát ônMt biển 
đây là nội dung quan trọng của luật pháp 

liên quan tới quản lý, BVMt biển, kiểm soát 
ÔnMt biển của tất cả các nước và vùng lãnh 
thổ. các nước đề cập và giải quyết vấn đề này 
thông qua các tuyên bố quốc tế về phát triển 

bền vững, công ước Luật 
Biển Liên hợp quốc về BVMt 
biển, công ước MarPoL... 
nguyên tắc, nội dung kiểm 
soát ÔnMt biển được các 
nước quy định rất cụ thể: 
Luật Quản lý môi trường 
biển của hàn Quốc quy định 
về nguyên tắc trách nhiệm 
của người gây ô nhiễm; Luật 
Biển canađa quy định về 
nguyên tắc phòng ngừa trong 
kiểm soát ÔnMt biển; Luật 
BVMt biển trung Quốc 
cũng quy định về các nguyên 
tắc BVMt biển nhưng tại 
các điều khác nhau. các Luật 
BVMt biển của nhật Bản, 
đài Loan, Mỹ có các nguyên 
tắc tương tự như trong dự 
thảo Luật. các luật liên quan 
tới quản lý, BVMt biển, 
kiểm soát ÔnMt biển của 
các nước và vùng lãnh thổ 
như trung Quốc, hàn Quốc, 
nhật Bản, đài Loan đều có 
một chương về các vấn đề 
liên quan tới nội dung kiểm 
soát ÔnMt biển…

phân vùng rủi ro ônMt 
biển 

Việc phân vùng rủi 
ro ÔnMt biển cho phép 
xác định khả năng xảy ra 
ÔnMt biển, mức độ thiệt 
hại do ÔnMt biển gây ra 
để làm cơ sở cho việc xây 
dựng các quy định pháp 
luật và chuẩn bị nguồn lực 
ứng phó, ngăn chặn ÔnMt, 
giảm thiểu thiệt hại môi 
trường do ô nhiễm biển gây 
ra, tức là giảm rủi ro ÔnMt 
biển tới mức thấp nhất. các 
luật, văn bản dưới luật của 
các nước và hướng dẫn của 
các tổ chức quốc tế đều có 
nội dung này. để thuận tiện 
cho việc đánh giá rủi ro và 
lập các bản đồ rủi ro ÔnMt 
biển, các nước tiên tiến đều 
có những quy định về cấp 
rủi ro ÔnMt biển.

đánh giá kết quả hoạt 
động kiểm soát ônMt biển

Vì quản lý tổng hợp là 
một quá trình lâu dài và liên 
tục, theo các chu trình tiến 
triển, việc đánh giá kết quả 
hoạt động kiểm soát ÔnMt 
biển là rất quan trọng, tạo cơ 
sở điều chỉnh các chính sách, 
pháp luật hiện hành và xây 
dựng các quy định pháp luật 
mới phục vụ bảo vệ tốt hơn 
môi trường biển. Do vậy, các 
luật và văn bản dưới luật của 
các nước đều có quy định về 
vấn đề này. 

báo cáo hiện trạng môi 
trường biển

Do tính chất đặc thù của 
môi trường biển, ngoài Báo 
cáo hiện trạng môi trường 
quốc gia cần phải xây dựng 
Báo cáo hiện trạng môi 
trường biển. đây là một nội 
dung quan trọng của công 
tác quản lý, BVMt biển. tất 
cả các luật liên quan tới quản 
lý, BVMt biển, kiểm soát ô 
nhiễm biển của các nước và 
vùng lãnh thổ như trung 
Quốc, hàn Quốc, nhật Bản, 
đài Loan, canađa, Mỹ đều 
có nội dung này. 

ứng phó, khắc phục sự 
cố tràn dầu, hóa chất độc 
hại trên biển

sự cố tràn dầu, hóa chất 
độc hại trên biển là những sự 
cố có khả năng gây ô nhiễm 
và tác hại lớn tới môi trường 
biển. Vấn đề ứng phó, khắc 
phục sự cố tràn dầu, hóa 
chất độc hại trên biển là 
một nội dung rất quan trọng 
của BVMt biển. Do biển là 
không gian liên thông với 
sự tồn tại của các quá trình 
động lực như sóng, dòng 
chảy nên chất ô nhiễm lan 
truyền rất nhanh trên biển 
và có thể có ảnh hưởng rất 
rộng lớn. Vì vậy, việc ứng 
phó, khắc phục sự cố tràn 
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dầu, hóa chất độc hại trên biển được quy định tại 
nhiều luật pháp quốc tế và luật các nước. nguyên tắc 
ứng phó, khắc phục, phân cấp, trách nhiệm ứng phó, 
xác định thiệt hại, phục hồi môi trường sau sự cố và 
trách nhiệm bồi thường sự cố tràn dầu, hóa chất độc 
hại trên biển được quy định trong một số văn bản 
luật pháp quốc tế và pháp luật của nhiều nước như 
công ước MarPoL, công ước cLc 1992, oPrc, 
hns, Luật Kiểm soát ÔnMt biển của nhiều nước 
khác. Việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế 
hoạt động, tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở gây 
sự cố là những nội dung quan trọng trong ứng phó 
sự cố, giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra, được quy 
định trong luật pháp của nhiều nước.

nhận chìm ở biển
đây là một nội dung không thể thiếu trong 

BVMt biển. có rất nhiều chất thải, vật thải như bùn 
cát nạo vét khi xây dựng cảng, duy trì luồng tàu, tàu 
thuyền cũ, hỏng… không thể thải ở trên bờ mà phải 
nhận chìm ở biển. Do vậy, việc nhận chìm ở biển là 
cho phép trong luật pháp quốc tế và luật pháp của 
nhiều nước, vùng lãnh thổ. các công ước quốc tế 
quy định các vấn đề liên quan tới hoạt động nhận 
chìm ở biển là công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 
1982, công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ các 
hoạt động đổ thải ở biển. Quy định trong luật của 
các quốc gia và vùng lãnh thổ đều phù hợp với hai 
công ước trên. các quy định về yêu cầu đối với việc 
nhận chìm ở biển, quy định về vật, chất nhận chìm 
ở biển, giấy phép nhận chìm ở biển, quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép nhận 
chìm ở biển, kiểm tra, giám sát các hoạt động nhận 
chìm ở biển, nhận chìm, đổ chất thải ngoài vùng 
biển Việt nam gây ảnh hưởng tới môi trường, hst 
vùng biển trong dự thảo Luật được soạn thảo trên cơ 
sở tham khảo các quy định trong luật pháp của một 
số nước trên thế giới và phù hợp với các quy định 
trong công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, 
công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ các hoạt 
động đổ thải ở biển.

Luật pháp quốc tế về BVMt và các hst biển, đảo 
là cơ sở rất quan trọng và đóng vai trò như những 
nguyên tắc cơ bản để các quốc gia ven biển xây dựng 
những quy định luật pháp của nước mình về vấn đề 
liên quan.

để xây dựng các quy định trong Luật tài nguyên, 
môi trường biển và hải đảo Việt nam về BVMt và 
các hst biển, bảo đảm tính hiện đại và khả thi, 
ngoài việc nghiên cứu các quy định của luật pháp 
quốc tế để nội luật hóa, cần tham khảo luật pháp về 
BVMt và các hst biển của các nước khác.

các quy định về BVMt biển và hải đảo trong 
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã 
được xây dựng theo các nguyên tắc nêu trênn

Lũ lụt là thiên tai thảm khốc nhất đối với 
nhân loại, ảnh hưởng trên phạm vi rộng 
hơn bất cứ thảm họa thiên nhiên nào. 

nhằm giảm thiểu thiệt hại của lũ lụt đến đời 
sống con người, việc áp dụng các công cụ tiên 
tiến để đánh giá và dự báo hiện trạng lũ lụt là 
rất cần thiết. đây cũng là nội dung chính được 
đề cập trong chủ đề của ngày Khí tượng thế 
giới (23/3):“đối mặt với tương lai: nóng hơn, 
khô hơn, mưa lũ nhiều hơn”. chủ đề cũng nhấn 
mạnh, người dân cần nâng cao nhận thức, đối 
phó với các ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí 
hậu (BđKh) một cách chủ động và hiệu quả 
hơn nữa.

nghiên cứu về hiện trạng lũ lụt toàn cầu của 
Viện tài nguyên thế giới (WrI) mới đây cho 
thấy, trung bình khoảng 21 triệu người trên thế 
giới phải gánh chịu tác động từ lụt ven sông mỗi 
năm. con số này có thể tăng lên 54 triệu người 
vào năm 2030 do BđKh và hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội của con người.

Dựa trên đánh giá 164 quốc gia về số lượng 
người bị ảnh hưởng bởi lụt ven sông (năm 
2013), nghiên cứu của WrI đã chỉ ra trên 80% 
dân số thế giới bị ảnh hưởng mỗi năm, chủ yếu 
từ 15 quốc gia. trong đó, đứng đầu là Ấn độ 
(4,48 triệu người), tiếp theo là Băng-la-đét (3,48 
triệu người), trung Quốc (3,28 triệu người), 
Việt nam (0,93 triệu người), Pakistan (0,71 triệu 
người), Inđônêxia (0,64 triệu người), ai cập 
(0,46 triệu người), Mianma (0,39 triệu người), 
Áp-ga-ni-xtan (0,33 triệu người), nigeria (0,29 
triệu người), Braxin (0,27 triệu người), Thái Lan 
(0,25 triệu người), cộng hòa dân chủ công-
gô (0,24 triệu người), Irắc (0,19 triệu người), 
campuchia (0,19 triệu người), các quốc gia còn 
lại chiếm 4,24 triệu người.

ảnh hưởng CủA Lụt VEn Sông 
đến gDp

tổng gDP thiệt hại do lụt ven sông trung 
bình hàng năm vào khoảng 96 tỷ UsD. Theo 
phân tích của WrI, top 20 nước có tỷ lệ gDP 
bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lụt ven sông đều là 
các nước kém phát triển nhất trong số các nước 
phát triển và đang phát triển. trong đó, Ấn độ 
có gDP bị ảnh hưởng nặng nề nhất (14,3 tỷ 
UsD), tiếp theo là Băng-la-đét (5,5 triệu UsD), 
Việt nam (2,7 triệu UsD). Theo các nhà nghiên 
cứu của WrI, thiệt hại về gDP do lụt ven sông 
đồng nghĩa với thiệt hại đến nền kinh tế quốc 
gia. trên thực tế, trung Quốc và Braxin lần lượt 
đứng ở vị trí đầu tiên và thứ 5 trên danh sách 
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nhìn ra thẾ gIớI

Top 15 quốc gia phải gánh chịu thảm họa 
từ lụt ven sông

xếp hạng. tuy nhiên, thu nhập của 2 quốc gia 
này bù lại được phần thiệt hại do lũ lụt nên 
không nằm trong bảng xếp hạng.

các chuyên gia của WrI cũng cho biết, 
tại các nước thu nhập thấp và trung bình, 
khu vực phát triển kinh tế - xã hội thường 
tập trung nhiều người, nhiều tòa nhà, cơ sở 
hạ tầng… trong khu vực dễ bị tổn thương. 
Vì vậy, các nước đang phát triển sẽ bị ảnh 
hưởng bởi lụt ven sông nhiều hơn các nước 
phát triển vào năm 2030.

Xét trường hợp của Ấn độ, quốc gia này 
phải đối mặt với nhiều rủi ro từ lụt ven sông 
đến gDP hơn bất kỳ nước nào khác. Theo 
công cụ phân tích lũ lụt toàn cầu, ước tính, 
mức thiệt hại hiện nay của Ấn độ có thể 
tăng gấp hơn 10 lần, đạt 154 tỷ UsD vào năm 
2030. Khoảng 60% trong số đó là do hoạt 
động phát triển kinh tế - xã hội.

Với trường hợp các nước phát triển, 
Ôxtrâylia, crô-a-ti-a, Phần Lan, Bồ đào nha, 
và Israel, gDP cũng được dự đoán là bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng bởi lụt ven sông trong 
năm 2030, chủ yếu là do sự phát triển kinh 
tế - xã hội. ngược lại, các nước như hà Lan, 
slovenia, Bỉ, ai-len và Thụy sĩ, gDP bị ảnh 
hưởng bởi lụt ven sông, chủ yếu là do BđKh.

bđKh LàM giA tăng Lụt VEn 
Sông

BđKh có sức ảnh hưởng lớn, làm mở 
rộng phạm vi vùng ngập lũ, khiến cho lũ 
lụt xảy ra ở các khu vực thường xuyên hơn 
và không phân biệt các nước phát triển hay 
đang phát triển. tại ai-len là nước phát 
triển, hiện có khoảng 2.000 người phải đối 
mặt với rủi ro từ lũ lụt. Dự kiến, đến năm 
2030, số lượng này tăng lên 48.500 người 
(87%) do ảnh hưởng của BđKh. trong khi 
đó, tại Pakistan là nước đang phát triển, 
hiện có 715.000 người phải đối mặt với 
thảm họa lũ lụt, thì tới năm 2030, số lượng 
này tăng lên 2 triệu người (70%) cũng do 
BđKh.

Theo dự đoán của WrI, đến năm 2030, 
số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ tăng lên 

 V Lụt ven sông Yamuna do các trận mưa lớn kéo 
dài tại New Delhi, Ấn Độ tháng 6/2013

2,6 lần so với năm 2010 (từ 
21 lên 54 triệu người), 2/3 
trong số đó là do BđKh, yếu 
tố kinh tế - xã hội chiếm 1/3.

Công Cụ hữu íCh 
để giảM thiểu rủi 
ro từ Lũ Lụt

công cụ phân tích tình 
trạng lũ lụt toàn cầu được 
WrI nghiên cứu và phát 
triển, dưới sự hỗ trợ của Bộ 
Xây dựng và Môi trường hà 
Lan. đây là một phần mềm 
trực tuyến nhằm định lượng 
và mang lại cái nhìn trực 
quan về tình hình lũ lụt thực 
tế toàn cầu (ảnh hưởng của 
lũ lụt đến gDP, dân số…). 
công cụ giúp nâng cao nhận 
thức của từng cá nhân và 
cộng đồng về tình trạng lũ 
lụt hiện tại và trong tương 
lai, từ đó giúp họ có thể ngăn 

chặn và ứng phó kịp thời với 
thiệt hại thảm khốc do lũ 
lụt. Việc tiếp cận với thông 
tin đúng và kịp thời giúp 
các nhà hoạch định chính 
sách đưa ra phương án giảm 
thiểu rủi ro và các dự án 
thích ứng BđKh hiệu quả, 
tiết kiệm nhất. Việc bảo vệ 
hàng chục triệu người khỏi 
lụt ven sông, ven biển là rất 
tốn kém và phải mất hàng 
thập kỷ. nhưng với sự trợ 
giúp từ công cụ phân tích 
tình trạng lũ lụt toàn cầu, các 
nhà hoạch định chính sách, 
tổ chức cứu trợ quốc tế, công 
ty tái bảo hiểm, công ty đa 
quốc gia và nhiều tổ chức 
khác sẽ dễ dàng hơn trong 
việc xây dựng phương án tối 
ưu để bảo vệ con người và cơ 
sở hạ tầng khỏi lũ lụtn
trung thảo (Theo WRI)
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