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tế tại Việt Nam

[34] NGUYỄN HỮU HÙNG: Thúc đẩy mô hình đối tác 
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[19] NGUYỄN THANH HÀ: New points of Circular 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT on 

medical waste management
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Thực hiện ý tưởng “Biến rác thải thành tài nguyên” 

NHìN RA THế GIớI
[52] LÊ MINH SANG: Kinh nghiệm của một số quốc gia 
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[41] HOÀNG VĂN TÂM: Calculator 2050 - Công cụ hữu ích trong 
tính toán giảm phát thải khí nhà kính 

GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ XANH 

48

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIểN
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tế tại Việt Nam
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Việt Nam - ĐaN mạch: 
Đẩy MạNH HợP TÁC TRONG ứNG PHó 
vớI bIếN ĐỔI kHí Hậu vÀ TăNG TRƯởNG XANH

Ngày 19/5/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đan Mạch tại Việt 
Nam Charlotte Laursen.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà đánh giá cao những hỗ trợ của Đan 
Mạch cho Việt Nam trong ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh (TTX). 
Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẽ tham dự Diễn 
đàn TTX Toàn cầu (3GF) được tổ chức từ ngày 
6 - 7/6/2016 tại Copenhagen, Đan Mạch. Bộ 
trưởng mong muốn, Đan Mạch sẽ tiếp tục trao 
đổi thông tin và kết nối với các bên liên quan, 
đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp tham gia 
3GF để huy động nguồn lực giúp Việt Nam ứng 
phó với BĐKH, TTX.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đan Mạch tại 
Việt Nam Charlotte Laursen khẳng định, Đan 
Mạch luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, nhất 
là trong lĩnh vực TTX và BĐKH. Nhân dịp 
kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt Nam - Đan Mạch (1971 
- 2016), Đan Mạch sẽ phối 
hợp với Bộ TN&MT, UBND 
TP. Hạ Long (quảng Ninh) tổ 
chức Hội thảo về công nghệ 

khai khoáng hiện đại và thân 
thiện với môi trường; Hội 
nghị tổng kết Chương trình 
Mục tiêu quốc gia ứng phó với 
BĐKH. v.n

HộI NGHị TỔNG kếT CHƯơNG TRìNH kHOA HọC 
vÀ CÔNG NGHỆ CấP quốC GIA

Ngày 20/5/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương 

trình khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc 
Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với 
biến đổi khí hậu (KHCN-BĐKH/11 - 15) và 
Chương trình Nghiên cứu khắc phục hậu quả 
lâu dài chất da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong 
chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con 
người Việt Nam (KHCN-33/11 - 15).

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT và Bộ 
KH&CN đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương và các tổ chức triển 
khai thực hiện Chương 
trình KHCN-BĐKH/11 - 
15, KHCN-33/11 - 15 cấp 
quốc gia, trong đó có 48 
đề tài thuộc Chương trình 
KHCN-BĐKH/11 - 15 và 
13 đề tài thuộc Chương 
trình KHCN-33/11 - 15, 
góp phần quan trọng vào 
sự phát triển chính trị, 
kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế của Việt Nam, huy 
động được sự phối hợp liên 
ngành của các nhà khoa 
học. Đồng thời, cung cấp cơ 
sở khoa học cho việc hoạch 
định chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước 
về chủ động ứng phó với 
BĐKH, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMT cũng 

như chế độ chính sách, 
chăm sóc sức khỏe và khắc 
phục ô nhiễm môi trường 
do chất da cam/dioxin…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà đánh 
giá cao những kết quả đã đạt 
được của 2 chương trình. Bộ 
trưởng nhấn mạnh, trong 
thời gian tới, các Bộ, ngành 
và địa phương cần đẩy mạnh 
chuyển giao, áp dụng thành 
tựu KH&CN đã đạt được tại 
Việt Nam cũng như trên thế 
giới. Ngoài ra, tăng cường 
phối hợp giữa các nhà quản 
lý, khoa học, doanh nghiệp và 
người dân nhằm đánh giá, áp 
dụng và nhân rộng các kết quả 
nghiên cứu khoa học vào thực 
tế…
 Phạm Đình
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bẢO TồN vÀ sử DụNG bềN vữNG ĐA DạNG sINH HọC 
PHụC vụ PHÁT TRIểN sINH kế CộNG ĐồNG
Chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh 
học (ĐDSH) năm 2016 là “Bảo tồn ĐDSH 
để ổn định cuộc sống và sinh kế cộng 
đồng” với ý nghĩa nhấn mạnh vai trò và 
giá trị quan trọng của ĐDSH cũng như 
các thành phần của ĐDSH (hệ sinh thái, 
loài, nguồn gen) trong việc duy trì cuộc 
sống và sinh kế của cộng đồng.

Nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH 
22/5 và chuỗi các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, 

ngày 20/5/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi 
trường phối hợp với Chương trình Phát triển 
của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo 
“Bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH phục vụ 
phát triển sinh kế cộng đồng”. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Môi trường Mai Thanh Dung đã 
nhấn mạnh những giá trị quan trọng của ĐDSH 
đối với đời sống con người. Theo đó, ĐDSH là cơ 
sở để đảm bảo an ninh lương thực; duy trì nguồn 
gen vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây 
dựng và các nguồn nhiên liệu, dược liệu. ĐDSH 
cũng tạo nên các cảnh quan thiên nhiên, là cội 
nguồn của nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp của 
dân tộc Việt Nam. Các hệ sinh thái của ĐDSH 
còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài 
nguyên đất, nước, điều hòa khí hậu, giảm nhẹ tác 
hại do ô nhiễm và thiên tai. 

Trong những năm qua, Việt Nam đã tích 
cực tham gia và thực hiện các Công ước quốc 
tế về bảo tồn ĐDSH như Công ước ĐDSH 
(năm 1994), Công ước ramsar về bảo tồn các 
vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế 
(năm 1989), Công ước quốc tế về buôn bán các 
loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES, 
1994)… Để quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên 
ĐDSH, Tổng cục Môi trường đã tổ chức triển 
khai thực hiện Luật ĐDSH (năm 2008) và xây 
dựng các văn bản hướng dẫn triển khai đưa 
Luật vào cuộc sống, góp phần bảo tồn và phát 
huy giá trị của ĐDSH.

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản 
lý ĐDSH nhưng tài nguyên ĐDSH của Việt Nam 
vẫn đang bị suy giảm và suy thoái dưới áp lực của 
gia tăng dân số, khai thác quá mức tài nguyên sinh 
vật... Những số liệu thống kê cho thấy, diện tích 
rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng tăng qua 

các năm, diện tích rừng nguyên 
sinh, rừng ngập mặn tiếp tục bị 
suy giảm, ô nhiễm môi trường, 
sự du nhập của các loài ngoại lai 
xâm hại và nạn cháy rừng… đã 
và đang gây ra những tác động 
không nhỏ tới việc suy giảm tài 
nguyên ĐDSH của quốc gia, 
cũng như tác động tiêu cực đến 
ổn định sinh kế của nhiều cộng 
đồng dân cư sống phụ thuộc 
vào thiên nhiên. 

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận về 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen thông qua việc chia 
sẻ một số kết quả đạt được 
từ hoạt động bảo tồn nguồn 
gen, tri thức truyền thống về 
nguồn gen, một số mô hình 
kinh doanh hiệu quả từ nguồn 
nguyên liệu thiên nhiên. Đồng 
thời trao đổi một số vấn đề cần 
được quan tâm trong thời gian 
tới để đưa hoạt động bảo tồn 
và sử dụng tài nguyên ĐDSH 
nói chung, nguồn gen nói 
riêng bền vững và mang lại 
nhiều lợi ích cho cộng đồng. 

Cùng ngày, Tổng cục Môi 
trường đã phối hợp với Tổng 
cục Lâm nghiệp và Hội Bảo 
vệ Thiên nhiên và Môi trường 
Việt Nam tổ chức Tọa đàm 
Xây dựng Diễn đàn đối tác 
về bảo tồn ĐDSH và sử dụng 

bền vững dịch vụ hệ sinh thái 
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 
các Bộ, ngành và các bên liên 
quan trong lĩnh vực bảo tồn 
ĐDSH. Trong khuôn khổ buổi 
Tọa đàm, Cục Bảo tồn ĐDSH 
(Tổng cục Môi trường) đã 
trình bày sáng kiến thiết lập 
diễn đàn về bảo tồn ĐDSH và 
sử dụng bền vững các hệ sinh 
thái nhằm vận động sự ủng 
hộ, tham gia của các đối tác 
trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tư 
vấn chính sách, nâng cao năng 
lực và huy động nguồn lực. 

Trong thời gian qua, Việt 
Nam đã nhận được sự hỗ trợ 
về mặt kỹ thuật, tài chính 
từ các tổ chức hợp tác đa 
phương, song phương như 
UNDP, Ngân hàng thế giới, 
Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc (UNEP), 
Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB)… và từ các Chính phủ 
Đức, Mỹ, Pháp, Đan Mạch… 
để thực hiện các mục tiêu về 
bảo tồn ĐDSH và phát triển 
bền vững. qua đó, góp phần 
quan trọng trong việc hoàn 
thiện khung chính sách, pháp 
luật, nâng cao nhận thức trong 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSH, BVMT, cải thiện sinh 
kế cho người dân.
 n. hằng
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HƯởNG ứNG NGÀy MÔI TRƯỜNG THế GIớI vÀ
TuầN lỄ bIểN vÀ HẢI ĐẢO vIỆT NAM NăM 2016

Ngày 25/5/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã 
tổ chức họp báo thông báo một số hoạt 

động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6), 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 - 8/6), 
Ngày Đại dương thế giới (8/6). Thứ trưởng 
Nguyễn Linh Ngọc chủ trì buổi họp báo.

Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 
2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động 
của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho 
nhân loại hướng tới lối sống thân thiện với 
môi trường, giảm áp lực lên các hệ sinh thái tự 
nhiên của Trái đất. 

Để tăng cường hiệu quả truyền thông, góp 
phần nâng cao nhận thức về BVMT cho toàn 
xã hội, năm 2016, Bộ TN&MT đổi mới hình 
thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới thông qua việc huy động 
nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn 
chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật 
hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa 
dạng sinh học (ĐDSH), đe dọa sự sống còn của 
các loài động vật trên thế giới. Hiện nay, việc 
buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ động, 
thực vật hoang đã làm suy thoái hệ sinh thái và 
đẩy những giống loài đến gần sự tuyệt chủng. 
Vì thế, cần phải bảo tồn ĐDSH, bảo vệ động, 
thực vật hoang dã góp phần vào nỗ lực phát 
triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội. Trong 
đó, Bộ phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam, Trung ương Hội Người Cao 
tuổi Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh tại Lào Cai 
với các hoạt động như: Truyền hình trực tiếp Lễ 
phát động “Tháng hành động vì môi trường”; 

tổ chức lễ thả động vật về rừng 
và trồng cây xanh; Hội thảo 
“Vai trò của Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam trong bảo tồn 
ĐDSH và bảo vệ các loài nguy 
cấp, quý, hiếm tại Việt Nam”; 
Diễn đàn quốc gia về môi 
trường và phát triển; Lễ tổng 
kết “Tháng hành động vì môi 
trường” và tổ chức Giải chạy 
bộ “Hành trình Việt Nam 
xanh”…

Hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm nay, Bộ 
TN&MT đề nghị các Bộ, ban/
ngành, đoàn thể Trung ương, 
địa phương treo băng rôn, panô, 
áp phích, khẩu hiệu chủ đề môi 
trường, bảo tồn ĐDSH, chống 
buôn bán động vật hoang dã ở 
những nơi công cộng; Tổ chức 
ngày hội ra quân thực hiện công 
tác bảo tồn ĐDSH; Trồng rừng, 
trồng cây xanh đô thị; ra quân 
làm vệ sinh môi trường, thu 
gom xử lý chất thải, rác thải; 
Tổ chức biểu dương và khen 
thưởng kịp thời những cá nhân, 
doanh nghiệp, tổ chức có nhiều 
thành tích trong BVMT, bảo 
tồn ĐDSH…

Về Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam năm 2016, với chủ 

đề “Vì một Đại dương xanh”, 
Lễ mít tinh quốc gia hưởng 
ứng được tổ chức tại khu du 
lịch biển Thịnh Long, Hải Hậu, 
Nam Định vào ngày 8/6/2016. 
Ngoài ra, tại đây cũng diễn ra 
Lễ ra quân lực lượng thanh 
niên tình nguyện làm sạch môi 
trường bãi biển và diễu hành 
xe đạp hưởng ứng Tuần lễ Biển 
và Hải đảo năm 2016. qua đó, 
tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức về vị trí, tầm 
quan trọng của biển, hải đảo 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những 
giá trị của đại dương đối với sự 
sống của nhân loại. 

Đặc biệt, để hưởng ứng 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam năm 2016, Bộ TN&MT 
tích cực phối hợp với Trung 
tâm tin tức VTV24, Đài 
Truyền hình Việt Nam phát 
động Chiến dịch làm sạch 
biển tại 28 tỉnh, TP có biển 
của nước ta. Đây là Chiến dịch 
có tính thiết thực, góp phần 
đẩy mạnh phong trào vì môi 
trường, vì sự bền vững của 
biển đảo nước ta trong thời 
gian tới. 
 hồng nhung
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Hoạt động quan trắc môi trường biển  
tại một số tỉnh miền Trung thời gian qua
hoàng Dương Tùng, nguyễn nguyệT Ánh 
Tổng cục Môi trường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ 
về việc xác định nguyên nhân cá chết 
bất thường tại khu vực ven biển miền 

Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế vào 
một số ngày trong tháng 4/2016, Bộ TN&MT 
giao Tổng cục Môi trường tổ chức thực hiện 
chương trình quan trắc môi trường biển các 
tỉnh ven biển khu vực miền Trung để cung 
cấp số liệu phục vụ đánh giá chất lượng môi 
trường biển. Theo đó, chương trình quan trắc 
chất lượng môi trường biển miền Trung đã 

được xây dựng và triển khai 
thực hiện thời gian qua với 
hàng trăm vị trí điểm quan 
trắc thuộc vùng biển 8 tỉnh/
thành phố từ Thanh Hóa đến 
quảng Nam với các thành 
phần môi trường gồm nước 
biển (vùng ven bờ, gần bờ và 
xa bờ), trầm tích đáy và thực 
vật phù du.

Thông tin về hoạt động 
quan trắc do các đơn vị thực 
hiện như sau:

1. Quan Trắc môi 
Trường nước biển 
ven bờ

Kể từ ngày 29/4/2016, 
các địa phương quảng Bình, 
quảng Trị, Thừa Thiên -Huế, 
Hà Tĩnh thực hiện quan trắc 
chất lượng nước biển ven bờ 
tại 24 bãi tắm với các thông 
số được quy định trong quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước biển ven 
bờ cho vùng bãi tắm và thể 
thao dưới nước (qCVN 10-
MT:2015/BTNMT). Liên tục 
từ ngày 6/5/2016 đến nay, 
các địa phương tiếp tục thực 
hiện quan trắc tại 19 bãi tắm 
với tần suất từ 1- 4 lần/ngày 
và gửi báo cáo kết quả quan 
trắc về Tổng cục Môi trường. 
Các kết quả đã được công bố 
hàng ngày trên Cổng thông 
tin điện tử Bộ TN&MT 
(www.monre.gov.vn), Tổng 
cục Môi trường (www.vea.
gov.vn); đồng thời gửi đến 
các phương tiện thông tin đại 
chúng để kịp thời thông báo 
tới quần chúng nhân dân. 
Các kết quả cho thấy, chất 
lượng nước biển ven bờ đều 
đạt dưới ngưỡng cho phép 
của qCVN 10, đảm bảo an 
toàn cho hoạt động thể thao 
du lịch tại các bãi tắm ở một 
số tỉnh nêu trên.

Bên cạnh đó, liên tục từ 
ngày 5 đến 19/5/2016, Tổng 
cục Môi trường đã tiến hành 
quan trắc nước biển ven 
bờ tại 31 điểm (các điểm 
cách bờ 1,5 km, vuông góc 
với bờ) trên địa bàn 8 tỉnh: 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, quảng Bình, quảng  V Sơ đồ vị trí các điểm quan trắc chất lượng môi trường biển 
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Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và 
quảng Nam; tần suất quan trắc 2 
lần/tuần, trong 2 tuần liên tục. Các 
kết quả cũng cho thấy, tất cả thông 
số đều đạt dưới ngưỡng cho phép 
của quy chuẩn.

Như vậy, trong thời gian vừa 
qua, Trung tâm quan trắc Môi 
trường thuộc Tổng cục Môi trường 
đã phối hợp với 4 Trung tâm quan 
trắc Môi trường của 4 Sở TN&MT 
Hà Tĩnh, quảng Bình, quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế thực hiện quan 
trắc tại 50 điểm ven bờ dọc vùng 
biển 8 tỉnh/thành phố miền Trung 
với tần suất khá dày đặc. Đây là các 
đơn vị có chức năng nhiệm vụ thực 
hiện quan trắc môi trường, đã được 
chứng nhận đủ điều kiện thực hiện 
quan trắc và phân tích môi trường 
theo Nghị định số 127/2014/NĐ-
CP của Chính phủ. Các đơn vị này 
định kỳ hàng năm thực hiện quan 
trắc môi trường đất, nước, không 
khí; trong đó có quan trắc tại một 
số điểm quan trắc vùng cửa sông 
ven biển, các bãi tắm và cảng biển 
phục vụ công tác quản lý, BVMT ở 
cấp quốc gia và địa phương. 

2. Quan Trắc môi 
Trường gần bờ (cÁch 
bờ 15 km)

Chương trình quan trắc môi 
trường gần bờ (cách bờ 15 km) 
do 3 đơn vị thuộc Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam (Viện TN&MT 
Biển; Viện Cơ học; Viện Hải 
dương học Nha Trang) tiến hành 
quan trắc tại các tỉnh từ Thanh 
Hóa đến quảng Nam với 27 điểm 
quan trắc gần bờ, tần suất 2 lần/
tuần, trong 2 tuần liên tục từ ngày 
9 đến ngày 26/5/2016. Mẫu nước 
được lấy tại 27 điểm ở tầng mặt 
và tầng đáy, mẫu trầm tích được 
lấy tại 14/27 điểm. Đây là các đơn 
vị thuộc mạng lưới quan trắc môi 
trường quốc gia, nhiều năm qua 
đều được Bộ TN&MT giao nhiệm 
vụ quan trắc môi trường biển. 
Hiện nay, các đơn vị trên đã hoàn 
thành nhiệm vụ lấy mẫu quan trắc 
khu vực gần bờ và đang gấp rút 
thực hiện phân tích tại các phòng 
thí nghiệm để kịp thời cung cấp 
số liệu, kết quả quan trắc báo cáo 
Bộ TN&MT. 

3. Quan Trắc nước biển 
xa bờ (cÁch bờ 45km)

Chương trình quan trắc do 
4 đơn vị thực hiện: Trung tâm 
Điều tra Tài nguyên Môi trường 
Biển; Trung tâm Hải văn (Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam); 
Trung tâm quan trắc và Phân 
tích Môi trường biển (Bộ Tư 
lệnh Hải quân, Bộ quốc phòng); 
Trung tâm quan trắc Môi trường 
Biển (Viện Nghiên cứu Hải sản, 
BộNN&PTNT). Trong đó, các 
đơn vị triển khai thực hiện quan 
trắc tại 16 điểm xa bờ tần suất 2 
lần/tuần, trong thời gian 2 tuần 
liên tục. Trong số 4 đơn vị, 2 
đơn vị thuộc Tổng cục Biển và 
Hải đảo Việt Nam đã có nhiều 
kinh nghiệm trong hoạt động 
khảo sát, điều tra và nghiên 
cứu cơ bản trên biển. Các đơn 
vị còn lại thuộc mạng lưới quan 
trắc môi trường quốc gia, nhiều 
năm qua được Bộ TN&MT giao 
nhiệm vụ quan trắc môi trường 
biển. Số liệu kết quả quan trắc 
đang được các đơn vị tổng hợp 
để gửi về Bộ TN&MT.

 V Cán bộ Trung tâm Quan trắc Môi trường 
thực hiện quan trắc hiện trường tại bãi biển 
gần Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

 V Hoạt động lấy mẫu trên biển miền Trung
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Có thể thấy, hoạt động quan 
trắc môi trường biển tại các tỉnh/
thành phố ven biển miền Trung 
đã được thực hiện một cách kịp 
thời, với các điểm, thông số và tần 
suất đủ để đánh giá khách quan 
khoa học môi trường biển. Việc 
lấy mẫu để phân tích tại vùng 
biển là một việc làm không dễ 
so với lấy mẫu tại sông hồ; hoạt 
động quan trắc trên biển lại liên 
tục dài ngày khiến cho các đơn vị 
thực hiện gặp nhiều khó khăn về 
nguồn lực con người, tài chính, 
trang thiết bị, đặc biệt trong một 
số ngày có điều kiện thời tiết trên 
biển không thuận lợi. Tuy nhiên, 
là các đơn vị có kinh nghiệm 
trong hoạt động quan trắc, khảo 
sát, điều tra cơ bản trên biển và 
với sự điều phối, hướng dẫn kỹ 
thuật của Bộ TN&MT nên công 
việc được triển khai một cách 
bài bản. Toàn bộ hoạt động quan 
trắc môi trường biển miền Trung 
được các đơn vị thực hiện tuân 
thủ theo đúng quy định của Bộ 
TN&MT, phối hợp với nhau chặt 
chẽ, thường xuyên thống nhất 
trao đổi chuyên môn về địa điểm 
lấy mẫu, cách lấy và bảo quản 
mẫu, phân tích mẫu tại phòng thí 
nghiệm, đảm bảo chất lượng kiểm 
tra chất lượng (qA/qC) nhằm 
cung cấp các số liệu đảm bảo chất 
lượng, khoa học, khách quan. 
Điều này thể hiện trách nhiệm và 
sự quyết tâm của cả cơ quan quản 
lý, BVMT ở Trung ương (các đơn 
vị thuộc Bộ TN&MT, Bộ quốc 
phòng, Bộ NN&PTNT, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam) và địa 
phương (Hà Tĩnh, quảng Bình, 
quảng Trị và Thừa Thiên - Huế). 
Các kết quả quan trắc môi trường 
đã được các đơn vị liên tục cập 
nhật để Tổng cục Môi trường 
tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT để 
Bộ báo cáo Chính phủ. Ngoài ra, 
các kết quả quan trắc được công 
bố hàng ngày trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để cung 
cấp kịp thời cho người dânn

HÀ TĩNH:  
RA MắT TRuNG TâM quAN TRắC  
Tự ĐộNG GIÁM sÁT XẢ THẢI

Thực hiện chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính 

phủ, ngày 18/5/2016, Sở 
TN&MT tỉnh Hà Tĩnh 
đã chính thức ra mắt 
Trung tâm quan trắc tự 
động giám sát việc xả 
thải của Công ty TNHH 
Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa thuộc Khu kinh 
tế Vũng Áng, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng điều hành 
Trung tâm quan trắc tự 
động được đặt tại trụ sở 
của Trung tâm quan trắc 
và Kỹ thuật môi trường 
Hà Tĩnh. Các dữ liệu 
đầu vào của Trung tâm 
được kết nối trực tiếp từ 
điểm xả thải của Công ty 
TNHH Gang thép Hưng 
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
đến Trung tâm quan trắc 
tự động của Sở TN&MT 
với mục đích kiểm soát 
các hoạt động môi trường 
của doanh nghiệp này.

Hiện tại, Trung tâm 
quan trắc tự động của Sở 
TN&MT giám sát 6 thông 
số gồm: COD (nhu cầu 
ôxy hóa học), SS (chất 
rắn lơ lửng), nhiệt độ, lưu 
lượng, pH và tổng nitơ. 
Hoạt động quan trắc được 
thực hiện 24/24h và liên 
tục cập nhật 2 phút/lần. 
Nếu các thông số vượt 
ngưỡng hoặc có dấu hiệu 
bất thường Sở TN&MT 
sẽ lập tức lấy mẫu về kiểm 
tra.

Theo Bí thư Tỉnh ủy 
Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, 
Trung tâm quan trắc tự 
động giám sát xả thải của 
Formosa ra đời là việc làm 
cấp bách, nhằm kết nối 
hệ thống quan trắc của 
doanh nghiệp với cơ quan 
quản lý nhà nước sau sự 
cố về môi trường khiến 
cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh 
ven biển miền Trung.
 P.Linh

 V Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phòng 
điều hành Trung tâm quan trắc
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nâng cấp, xây dựng bổ sung hệ 
thống xử lý nước thải đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp trước 
khi thải vào mương thoát 
nước ra sông Bưởi… Ngoài 
ra, phải lắp đặt hệ thống quan 
trắc nước thải tự động, liên 
tục đối với nước thải sau xử 
lý trước khi thải ra ngoài môi 
trường. Cửa xả nước thải ra 
mương thoát (nơi tiếp nhận 
nước thải) phải được đặt ở 
vị trí thuận lợi cho việc kiểm 
tra, giám sát theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 101 Luật BVMT 
năm 2014.

Đồng thời, Công ty 
TNHH MTV Tân Hiếu Hưng 
phải có biện pháp giảm thiểu 
ô nhiễm mùi, xử lý khí thải 
đảm bảo khí thải phát sinh 
phải được xử lý đạt quy chuẩn 
kỹ thuật theo quy định của 
qCVN19:2009/BTNMT; Cải 
tạo khu lưu giữ chất thải công 
nghiệp không nguy hại, chất 
thải nguy hại theo quy định 
hiện hành.

Liên quan đến tình trạng 
cá chết trên sông Bưởi, Công ty 
CP Mía đường Hòa Bình bị xử 
phạt 1.783.332.600 đồng và đình 

chỉ hoạt động trong thời hạn 6 
tháng kể từ ngày 20/5/2016 do 
các hành vi: Không lập, phê duyệt 
Kế hoạch quản lý môi trường 
theo quy định; Không thực hiện 
chương trình quan trắc, giám 
sát môi trường theo quy định; 
Không xây lắp công trình BVMT 
theo quy định; Đổ, thải chất thải 
rắn thông thường từ 5 m3 (hoặc 
tấn) đến dưới 10 m3 (hoặc tấn) 
trái quy định; Xả nước thải vượt 
quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 
từ 05 lần đến dưới 10 lần trong 
trường hợp thải lượng nước thải 
từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 
400 m3/ngày (24 giờ)…

Bên cạnh đó, Công ty phải 
lập thiết kế cơ sở đối với các 
công trình BVMT theo quy 
định và xây dựng Trạm xử lý 
nước thải tập trung trước khi 
thải vào mương thoát nước 
ra sông; Cải tạo, nâng cấp hệ 
thống thu gom nước thải riêng 
biệt với hệ thống thu gom 
nước mưa; Lập nhật ký vận 
hành, sổ theo dõi hóa chất và 
nguyên vật liệu sử dụng; Lắp 
đặt hệ thống quan trắc nước 
thải tự động, liên tục đối với 
nước thải sau xử lý trước khi 
thải ra ngoài môi trường…

Vụ cá chết trêN sôNg Bưởi:

Bài học đắt giá cho sự xem nhẹ về  
môi trường, coi thường luật pháp

Sau khi tiếp nhận thông tin có hiện tượng 
cá chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề 
cho nhân dân trên sông Bưởi (đoạn từ xã 

Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chảy 
xuôi về địa bàn xã Thạch Lâm (huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 4 - 7/5/2016, 
Bộ TN&MT đã ban hành quyết định số 1508/
qĐ-BTNMT ngày 10/5/2016 thanh tra việc 
chấp hành pháp luật BVMT đối với các cơ sở 
trên địa bàn xã Tân Mỹ (huyện Lạc Sơn, tỉnh 
Hòa Bình). Kết quả khảo sát, kiểm tra, phân 
tích mẫu cho thấy, nguyên nhân cá chết là do 
nguồn nước sông Bưởi bị ô nhiễm bởi các chất 
hữu cơ và dinh dưỡng từ nước thải sản xuất của 
Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng, Công ty 
CP Mía đường Hòa Bình, Cơ sở chăn nuôi lợn 
của ông Nguyễn Ngọc Sáng. Ngày 17/5/2016, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban 
hành các quyết định số 174, 175, 176/qĐ-
XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực BVMT đối với các tổ chức, cá nhân 
nêu trên với tổng số tiền 3.904.165.200 đồng.

Theo kết luận của Đoàn thanh tra, Công 
ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng: Không thực 
hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu 
trong kết luận, kiểm tra, thanh tra về BVMT 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không 
thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi 
trường theo quy định; Thực hiện không đúng 
một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đã được phê duyệt; Báo cáo 
không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về tình hình quản lý chất thải nguy 
hại; Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về 
chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải 
lượng nước thải từ 1.500 m3/ngày (24 giờ) đến 
dưới 2.000 m3/ngày (24 giờ)… Với các hành 
vi vi phạm đó, Công ty bị phạt 1.926.666.300 
đồng và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 
12 tháng kể từ ngày 20/5/2016.

Cũng theo quyết định, Công ty phải khắc 
phục hậu quả vi phạm do các hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt 
thực hiện ngay các biện pháp khắc phục: Lập 
bổ sung thiết kế cơ sở đối với các công trình 
BVMT theo quy định và khẩn trương cải tạo, 

 V Các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng  
Nhà máy đường Hòa Bình
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sở tN&mt thaNh hóa:
Tích cực vào cuộc tìm 
nguyên nhân  
cá chết trên sông Bưởi
Lê văn bình
Chi cục BVMT Thanh Hóa

Sáng ngày 4/5/2016, 
trên sông Bưởi, 
đoạn từ xã Ân 

Nghĩa, huyện Lạc Sơn, 
tỉnh Hòa Bình chảy về 
địa bàn xã Thạch Lâm, 
huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hóa xuất hiện 
hiện tượng nước sông 
đổi màu đen lục, sủi bọt, 
có mùi hôi, khiến cá tự 
nhiên và cá nuôi lồng của 
nhân dân chết hàng loạt. 
Từ ngày 5 -7/5/2016, 
dòng nước ô nhiễm chảy 
xuống các xã nằm ở vùng 
hạ lưu sông Bưởi như 
Thạch quảng, Thành 
Mỹ, Thành Vinh… làm ô 
nhiễm môi trường nước 
và ảnh hưởng trực tiếp 
đến hệ sinh thái sông 
Bưởi, các loài tôm cá tự 
nhiên và cá nuôi lồng 
bè của nhân dân bị chết 
hàng loạt. Số liệu thống 

kê cho thấy, khối lượng 
cá lồng bị chết là 17.555 
kg (có 74/109 lồng cá bị 
chết hoàn toàn của 34/49 
hộ), khối lượng cá tự 
nhiên sông Bưởi bị chết 
là 4.093 kg.

Trước thực trạng 
trên, ngày 5/5/2016, Sở 
TN&MT tỉnh Thanh 
Hóa đã phối hợp với 
Sở NN&PTNT kiểm 
tra thực tế tại các lồng 
bè. qua kiểm tra cho 
thấy, các lồng cá không 
có dấu hiệu dịch bệnh, 
nguyên nhân cá chết 
là do nguồn nước bị ô 
nhiễm. Sở TN&MT đã 
phối hợp với UBND 
huyện Thạch Thành rà 
soát toàn bộ tuyến sông 
Bưởi trên địa phận tỉnh 
Thanh Hóa, tuy nhiên 
không có nguồn xả thải 
nào vào sông. Theo báo 

 V Cán bộ Sở TN&MT Thanh Hóa lấy mẫu nước 
sông Bưởi

 Trường hợp Cơ sở chăn nuôi lợn của ông 
Nguyễn Ngọc Sáng, mức phạt là 194.166.300 đồng và 
bị đình chỉ hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm môi 
trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 
20/5/2016 với các hành vi: Không thực hiện chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; 
Xây lắp không đúng, không vận hành thường xuyên 
hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công 
trình xử lý môi trường theo nội dung cam kết BVMT 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; 
Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 
từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước 
thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày 
(24 giờ).

Bộ TN&MT cũng yêu cầu cơ sở phải bổ sung thiết 
kế cơ sở đối với các công trình BVMT theo quy định 
và xây dựng bổ sung hệ thống xử lý nước thải đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước 
khi thải vào mương thoát nước ra sông Bưởi; Cải tạo, 
nâng cấp hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ 
thống thu gom nước mưa; Chi trả kinh phí trưng cầu 
giám định, đo đạc, phân tích 1 mẫu nước thải vượt quy 
chuẩn kỹ thuật theo định mức đơn giá hiện hành…

quyết định xử phạt cũng buộc các Công ty, Cơ 
sở chăn nuôi trên có trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại về kinh tế cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường gây ra. Đồng thời, phải bồi 
thường thiệt hại về môi trường do hành vi gây ô 
nhiễm môi trường; Thực hiện các biện pháp khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi 
do hành vi vi phạm hành chính của công ty, cơ sở 
chăn nuôi gây ra. 

Kế hoạch khắc phục xong các hậu quả vi phạm 
nêu trên và hồ sơ thiết kế xây dựng phải được gửi về 
Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường 
trước ngày 20/6/2016; hoàn thành việc khắc phục các 
hậu quả vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở 
TN&MT tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Môi trường trước 
ngày 30/9/2016 để kiểm tra, giám sát và xác nhận hoàn 
thành theo quy định. Trước ít nhất 15 ngày làm việc 
kể từ thời điểm hết thời hạn đình chỉ hoạt động sản 
xuất, các đơn vị trên phải có văn bản báo cáo, kèm theo 
các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đã khắc phục xong 
hậu quả vi phạm gửi cho Sở TN&MT tỉnh Hoà Bình 
và Tổng cục Môi trường để được kiểm tra, xác nhận đã 
khắc phục xong hậu quả vi phạm trước khi đi vào hoạt 
động trở lại theo quy định.

qua vụ việc trên cho thấy, nếu doanh nghiệp 
hiểu rõ được việc làm sai trái, biết giữ gìn môi trường 
thì chắc chắn sẽ không phải chịu hậu quả nặng nề 
như ngày hôm nay. Đây là bài học đắt giá cho những 
cá nhân, tổ chức chỉ chạy theo lợi nhuận mà xem nhẹ 
về môi trường, coi thường pháp luậtn
 hương mai
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cáo của UBND huyện Thạch Thành 
và thông tin cung cấp của nhân dân, 
nguồn nước bị ô nhiễm là do các 
nhà máy thuộc tỉnh Hòa Bình xả thải 
vào. Ngay trong ngày 5/5/2016, Sở 
TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với 
Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình kiểm tra 
việc xả thải của các nhà máy sản xuất 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại địa 
bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh 
Hòa Bình có 3 đơn vị, Nhà máy đường 
Hòa Bình (Công ty CP Mía đường 
Hòa Bình), Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn xuất khẩu (Công ty TNHH MTV 
Tân Hiếu Hưng) và Trang trại chăn 
nuôi lợn của ông Nguyễn Ngọc Sáng. 
Tại thời điểm kiểm tra, Nhà máy chế 
biến tinh bột sắn đã dừng hoạt động 
từ ngày 19/3/2016, toàn bộ lượng 
nước thải sản xuất hiện được lưu giữ 
trong các hồ chứa, Nhà máy Đường 
Hòa Bình mới dừng hoạt động từ ngày 
25/4/2016, Nhà máy chưa xây dựng 
công trình xử lý nước thải sản xuất. 
Lãnh đạo Công ty CP Mía đường 
Hòa Bình đã thừa nhận, từ ngày 15/3 
- 25/4, Nhà máy đã xả trực tiếp nước 
thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi với 
lưu lượng 250 - 300 m3/ngày, đêm. 

Từ thực tế trên, ngày 8/5/2016, 
Sở TN&MT Thanh Hóa đã tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ về tình hình cá chết tại sông Bưởi, 
huyện Thạch Thành và đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT, 
NN&PTNT, Công an khẩn trương 
kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và hỗ 
trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục sự cố 
môi trường; Sở đã ban hành các văn 
bản báo cáo Bộ TN&MT, Tổng cục 
Môi trường và đề nghị Bộ TN&MT 
phối hợp kiểm tra, xác định nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, từ ngày 5 - 15/5/2016, Sở 
TN&MT đã tiến hành lấy mẫu quan 
trắc liên tục chất lượng nước sông 
Bưởi. Kết quả phân tích trong 3 ngày 
(từ 5 - 8/5/2016) cho thấy, nguồn nước 
sông Bưởi bị ô nhiễm bởi các chất hữu 
cơ và các chất dinh dưỡng, nhiều chỉ 
tiêu vượt quy chuẩn cho phép nhiều 
lần. Sở TN&MT đã có văn bản thông 
báo cho huyện Thạch Thành, Vĩnh 

Lộc khẩn trương di chuyển 
các lồng cá đến vùng nước 
an toàn, không sử dụng 
nguồn nước sông Bưởi làm 
nước sinh hoạt và sản xuất. 
Từ ngày 10/5/2016, chất 
lượng nước sông Bưởi cơ 
bản đã trở về trạng thái bình 
thường, các chỉ tiêu phân 
tích nằm trong giới hạn cho 
phép theo quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt phục vụ sinh hoạt 
và tưới tiêu, thủy lợi. 

Trong thời gian xảy ra sự 
cố môi trường, Sở TN&MT 
đã huy động 20 cán bộ 
chuyên môn, hướng dẫn 
chính quyền địa phương thu 
gom, tiêu hủy cá chết theo 
đúng quy định về BVMT và 
liên tục bám sát địa bàn để 
theo dõi diễn biến chất lượng 
nước sông Bưởi.

Theo đề nghị của Sở 
TN&MT Thanh Hóa, Bộ 
TN&MT đã thành lập Đoàn 
Thanh tra thanh tra việc 
chấp hành pháp luật BVMT 
tại Nhà máy mía đường 
Hòa Bình (Công ty CP Mía 
đường Hòa Bình), Nhà máy 
sản xuất tinh bột sắn (Công 
ty TNHH MTV Tân Hiếu 
Hưng) và Trang trại chăn 
nuôi lợn hộ gia đình ông 
Nguyễn Ngọc Sáng nằm 
trong cụm công nghiệp Lạc 
Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Lạc 
Sơn, tỉnh Hòa Bình. qua 
thanh tra cho thấy, các đơn 
vị trên đều chưa chấp hành 
đầy đủ các quy định theo 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường đã được phê 
duyệt; chưa đầu tư đầy đủ 
công trình xử lý chất thải; 
chưa có giấy phép xả nước 
thải ra môi trường; không 
có giấy xác nhận việc đã 
thực hiện các công trình, 
biện pháp BVMT phục vụ 
giai đoạn vận hành của dự 

án. Ngày 17/5/2016, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Môi 
trường đã ban hành các 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 
BVMT đối với Công ty 
CP Mía đường Hòa Bình, 
Công ty TNHH MTV Tân 
Hiếu Hưng và Cơ sở chăn 
nuôi lợn của ông Nguyễn 
Ngọc Sáng với tổng số tiền 
3.904.165.200 đồng và đình 
chỉ hoạt động từ 3-12 tháng. 
quyết định xử phạt cũng 
yêu cầu các đơn vị có trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại 
về kinh tế cho các hộ gia 
đình bị thiệt hại, khắc phục 
tình trạng ô nhiễm môi 
trường nước sông Bưởi. 

Đến nay, Công ty CP 
Mía đường Hòa Bình đã 
thực hiện hỗ trợ thiệt hại 
cho nhân dân huyện Thạch 
Thành với số tiền hơn 1,4 tỷ 
đồng.

Như vậy, tình trạng cá 
chết hàng loạt trên sông 
Bưởi là sự cố môi trường rất 
nghiêm trọng, gây thiệt hại 
lớn về kinh tế, ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất và đời sống của người 
dân. Sở TN&MT Thanh 
Hóa đã tích cực, chủ động 
trong việc điều tra, nghiên 
cứu, nhanh chóng tìm ra 
nguyên nhân và xác định 
đúng đối tượng gây ô nhiễm 
môi trường. Bên cạnh đó, 
Sở đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp nhằm khắc 
phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường, phòng ngừa, 
giảm thiểu thiệt hại cho 
nhân dân. Kết quả trên thể 
hiện sự nỗ lực của Lãnh đạo 
Sở, sự vào cuộc tích cực của 
các phòng ban chuyên môn, 
được chính quyền và nhân 
dân huyện Thạch Thành ghi 
nhậnn



11Số 5/2016

LUậT PHÁP - CHíNH SÁCH

CầN THơ: TíCH CựC THựC HIỆN CÔNG TÁC quẢN lý CHấT THẢI y Tế

 V Phấn đấu đến năm 2020, 100% cơ sở y tế thực 
hiện xử lý chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn,  
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản chỉ 
đạo về việc tăng cường công tác quản 
lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ 
đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công 

tác quản lý chất thải y tế theo 
đúng quy định hiện hành; 
tham mưu UBND thành phố 
triển khai chương trình mục 
tiêu hỗ trợ xử lý triệt để các 
cơ sở y tế gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng thuộc 
đối tượng công ích giai đoạn 
2016 - 2020 theo yêu cầu của 
Bộ Y tế; đồng thời, tham mưu 
UBND thành phố xem xét, 
ban hành kế hoạch thực hiện 
Đề án 2038 giai đoạn 2016 - 
2020, đảm bảo đến năm 2020, 
100% cơ sở y tế thực hiện xử 
lý chất thải y tế bảo đảm tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ 
trì, phối hợp với Sở TN&MT 
và các cơ quan có liên quan 

thực hiện đúng mục tiêu, tiến 
độ xử lý triệt để các cơ sở y 
tế gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng theo quyết 
định số 1788/qĐ-TTg ngày 
1/10/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định về quản lý chất thải y 
tế; xử lý nghiêm theo quy định 
các trường hợp vi phạm; trình 
UBND thành phố xem xét, 
ban hành Kế hoạch thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải y 
tế nguy hại trên địa bàn thành 
phố trong tháng 6/2016; tổ 
chức tuyên truyền, tập huấn 
để nâng cao nhận thức, nâng 
cao năng lực đội ngũ cán bộ 
làm công tác quản lý chất thải 
y tế. huyền Trang

TỔ CHứC THu GOM, Xử lý TIêu Hủy CÁ CHếT 
ĐẢM bẢO vỆ sINH MÔI TRƯỜNG

Từ ngày 6 - 18/4/2016, tại khu vực ven 
biển thuộc địa phận các tỉnh: Hà Tĩnh, 

quảng Bình, quảng Trị, Thừa Thiên - Huế 
đã xảy ra hiện tượng thủy sản nuôi trồng và 
thủy, hải sản tự nhiên chết bất thường. Trong 
lúc các cơ quan chức năng đang điều tra, xác 
định nguyên nhân, Bộ Y tế đã có Công văn số 
2751/ATTP-NĐ gửi Văn phòng UBND tỉnh 
và Sở Y tế các tỉnh Hà Tĩnh, quảng Bình, 
quảng Trị, Thừa Thiên - Huế về việc tăng 
cường các biện pháp phòng ngừa sử dụng 
thực phẩm không an toàn.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người 
dân, các địa phương cần phổ biến tuyên truyền 
và khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử 
dụng cá chết không rõ nguyên nhân để chế biến 
làm thực phẩm; Ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân thu gom, 
thu mua cá chết trên địa bàn 
để buôn bán, kinh doanh làm 
thực phẩm; Tổ chức thu gom, 
xử lý tiêu hủy cá chết đảm bảo 
vệ sinh môi trường, tránh hiện 

tượng gây ô nhiễm và bùng 
phát dịch bệnh; Chuẩn bị sẵn 
sàng nhân lực, vật tư, thiết bị, 
hóa chất để xử lý khi có sự cố 
về an toàn thực phẩm xảy ra 
trên địa bàn.  Tố uyên
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Lồng ghép đa dạng sinh học trong các 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
nguyễn ngọc Linh 
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học 
Tổng cục Môi trường

Đa Dạng sinh học Là nền 
Tảng của sự sống 

Đa dạng sinh học (ĐDSH) là nền 
tảng cho sinh kế của người dân và sự phát 
triển bền vững của các lĩnh vực như nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch... 
Sản xuất lương thực phụ thuộc vào ĐDSH 
và các dịch vụ hệ sinh thái. Hàng nghìn 
các giống cây trồng và vật nuôi được phát 
hiện từ các nguồn gen phong phú của các 
loài trong tự nhiên. ĐDSH là cơ sở cho sự 
phì nhiêu của đất, sự thụ phấn, kiểm soát 
dịch hại và các vấn đề quan trọng khác đối 
với sản xuất lương thực của thế giới. 

Cung cấp nước sạch và an toàn cũng 
phụ thuộc vào ĐDSH. Chức năng hệ sinh 
thái được ví như cơ sở hạ tầng tự nhiên về 
nước với chi phí thấp hơn các giải pháp 
công nghệ. rừng bảo vệ nguồn nước, đất 
ngập nước điều tiết lũ và nguồn đất tốt 
cũng làm tăng lượng nước và dinh dưỡng 
cho cây trồng, giúp giảm tác động phi 
nông nghiệp. 

ĐDSH và các chức năng sinh thái 
cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu 
cho lĩnh vực y tế. ĐDSH còn là nền tảng 
của y học cổ truyền. Theo thống kê của Tổ 
chức Y tế thế giới, có đến 80% người dân 
ở châu Phi dựa vào các loại thuốc truyền 
thống. Một số lượng lớn các loại thuốc 
chứa thành phần có nguồn gốc từ ĐDSH 
như thủy tùng Thái Bình Dương có thể 
tiêu diệt tế bào ung thư …

Tri thức truyền thống về ĐDSH cũng 
rất quan trọng và có giá trị không chỉ đối với 
cuộc sống con người mà còn đối với ngành 
công nghiệp và nông nghiệp hiện đại. Giá 
trị kinh tế trên toàn thế giới của các dịch vụ 
được cung cấp bởi côn trùng thụ phấn trong 
năm 2005 ước tính khoảng 190 triệu USD 
cho các loại cây trồng chính trên thế giới.

Lồng ghéP ĐDsh 
Trong cÁc kế 
hoạch PhÁT Triển

Trong các tài liệu hướng 
dẫn của Công ước ĐDSH, 
“lồng ghép” được hiểu là sự 
tích hợp của các vấn đề về 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSH trong các kế hoạch 
liên ngành như phát triển bền 
vững, xóa đói giảm nghèo, 
thích ứng/giảm nhẹ biến đổi 
khí hậu, thương mại và hợp 
tác quốc tế… cũng như trong 
các lĩnh vực cụ thể như nông 
nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, 
khai khoáng, năng lượng, du 
lịch, giao thông vận tải... “Lồng 
ghép” được hiểu là sự thay đổi 
trong việc nhìn nhận, đánh giá 
các vấn đề về ĐDSH trong quá 
trình xây dựng các chiến lược, 
kế hoạch chứ không phải là 
việc tạo ra các quy trình và hệ 
thống song song với quá trình 
xây dựng. Thông qua việc lồng 
ghép, những vấn đề cần quan 
tâm của ĐDSH sẽ được tính 
đến trong quá trình xây dựng 
và thực hiện các chiến lược, kế 
hoạch của các ngành kinh tế, 
đặc biệt là các chiến lược phát 

triển của quốc gia, qua đó cải 
thiện chất lượng môi trường 
và năng suất, đời sống và sinh 
kế cộng đồng đảm bảo cho sự 
phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày 
quốc tế ĐDSH năm 2016, 
Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
Ban-Ki-Moon đã nhấn 
mạnh: “ĐDSH là một vấn đề 
xuyên suốt, quan trọng trong 
Chương trình phát triển bền 
vững đến năm 2030 của Liên 
hợp quốc (Agenda 2030). Vai 
trò to lớn của ĐDSH trong 
xóa đói giảm nghèo, cung cấp 
thực phẩm và cải thiện điều 
kiện sống cũng được khẳng 
định trong các mục tiêu khác 
của Agenda 2030. Điều quan 
trọng là chúng ta cần phải tạo 
ra những bước tiến trong việc 
lồng ghép ĐDSH và thay đổi 
cách xã hội đánh giá và quản 
lý ĐDSH”. 

Tình trạng suy giảm 
ĐDSH tiếp tục gia tăng trên 
toàn thế giới mặc dù các quốc 
gia đã có cam kết để xử lý tình 
trạng này. Theo đánh giá của 
Công ước ĐDSH, chỉ có 15% 
các nước đang đi đúng hướng 

 V ĐDSH là nền tảng của sự phát triển bền vững
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để đạt được các mục tiêu 
Aichi về ĐDSH trong giai 
đoạn từ nay đến năm 2020. 
Ngoài ra, sự tăng trưởng 
trong các lĩnh vực vốn phụ 
thuộc vào ĐDSH như nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và nuôi trồng thủy 
sản cũng sẽ là một thách thức 
trong cuộc chiến chống lại 
việc mất ĐDSH vào những 
thập kỷ tới. Để đảo ngược xu 
hướng này, Liên hợp quốc 
kêu gọi tất cả các Chính phủ 
và các bên liên quan cùng 
hành động để bảo tồn và sử 
dụng bền vững ĐDSH trên 
Trái đất vì lợi ích của các thế 
hệ hiện tại và tương lai.

Nằm trong khu vực 
nhiệt đới gió mùa, Việt 
Nam được biết đến như là 
một trong số các trung tâm 
ĐDSH của thế giới với các 
hệ sinh thái tự nhiên phong 
phú và đa dạng. Bảo tồn 
ĐDSH ngày càng được sự 
quan tâm của Nhà nước 
và cộng đồng, đồng thời 
đã và đang từng bước được 
“lồng ghép” vào các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch 
liên ngành và đơn ngành. 
Bảo vệ ĐDSH cũng trở 
thành yêu cầu khi xem xét 
các hoạt động phát triển. 
Có thể thấy, quy định lồng 
ghép bảo tồn ĐDSH trong 
đánh giá tác động môi 
trường của các dự án phát 
triển, trong các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch liên 
ngành và đơn ngành như 
nông nghiệp, đất đai… đã 
được ban hành. Như vậy, 
bảo tồn ĐDSH để ổn định 
cuộc sống và sinh kế cộng 
đồng là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng của công tác 
bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam. 
Giá trị ĐDSH là nền tảng 
của phát triển bền vững và 
mang lại lợi ích thiết thực 
cho người dânn

Toyota bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu

Ngày 10/5/2016, Tổng công ty 
ô tô Toyota (Toyota) tuyên 
bố hợp tác với Liên minh 

Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) 
trong 5 năm (2016 - 2020) nhằm đánh 
giá hiện trạng của 28.000 loài có nguy 
cơ tuyệt chủng. Hiện hành tinh của 
chúng ta đang phải đối mặt với tốc 
độ tuyệt chủng các loài ở mức nhanh 
nhất trong lịch sử, nên việc điều tra 
tình trạng hiện tại của các loài là cần 
thiết vì sự sinh tồn của chúng ảnh 
hưởng lớn tới sự phát triển bền vững 
của xã hội loài người.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ cung 
cấp một lộ trình bảo tồn thông qua một 
loạt các hành động cụ thể. Đây là dự án 
đầu tiên của Toyota nằm trong Kế hoạch 
“Đối mặt với thách thức môi trường tới 
năm 2050 của Toyota” (Công bố năm 
2015) nhằm giảm tác động của ngành 
công nghiệp ô tô tới môi trường. Kế 
hoạch sẽ tập trung giải quyết đồng thời 
hai lĩnh vực, BĐKH và đa dạng sinh học. 
Trong năm 2016, công ty sẽ cung cấp các 
khoản tài trợ khoảng 1,2 triệu USD. Giám 
đốc IUCN Inger Andersen cho biết, với 
sự hỗ trợ từ Toyota, các nhà nghiên cứu 
IUCN có đủ tiềm lực để đạt được mục 
tiêu - hoàn thiện việc đánh giá hiện trạng 
của 160.000 loài vào năm 2020, từ đó, góp 
phần thực hiện “Mục tiêu phát triển bền 
vững” được toàn bộ các thành viên của 
Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015.

Theo Phó chủ tịch Toyota Didier 
Leroy, khi giải quyết các mối đe dọa 
đối với môi trường toàn cầu, điều 
quan trọng là phải hành động sớm 
và quyết liệt với những bước cụ thể 
nhằm tạo nên những chuyển biến rõ 
rệt. Toyota đã làm điều đó vào năm 

1997 thông qua việc cải tiến công 
nghệ, từ động cơ chạy xăng sang 
động cơ kết hợp linh hoạt xăng - điện 
(công nghệ Hybrid), với việc ra đời 
dòng xe Prius tiết kiệm nhiên liệu, ít 
gây ô nhiễm môi trường. Năm 2015, 
hãng tiếp tục giới thiệu dòng xe Mirai 
chạy bằng pin nhiên liệu, không thải 
khí CO2, thân thiện với môi trường, 
tối ưu nhiên liệu sử dụng. Bên cạnh 
việc cải tiến công nghệ để làm giảm 
phát thải khí độc hại của ô tô tới môi 
trường, Toyota cũng nỗ lực góp phần 
bảo tồn đa dạng sinh học thông qua 
việc hợp tác với IUCN, cùng hướng 
tới một xã hội tương lai phát triển hài 
hòa với thiên nhiên. Ngoài ra, Toyota 
đang lên kế hoạch toàn cầu hóa 
chương trình trợ cấp môi trường lâu 
dài cho các dự án bảo tồn xuyên quốc 
gia thông qua hợp tác với các tổ chức 
môi trường trên quy mô toàn cầu.

Giám đốc IUCN Jane Smart cho 
biết, bằng cách tăng gấp đôi phạm vi 
các loài trong Sách đỏ, nhiều loài sẽ 
thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Những 
cam kết của Toyota sẽ giúp tăng cường 
vai trò của Sách đỏ trong việc định 
hình các chính sách bảo tồn, theo dõi 
tiến độ làm giảm sự mất đa dạng sinh 
học, cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu 
khoa học và nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về các loài.

Sách đỏ của Liên hợp quốc đánh 
giá nguy cơ tuyệt chủng của các loài 
hoang dã dựa trên các mối đe dọa trong 
quá khứ, hiện tại và trong tương lai. 
Cho đến nay, 79.837 loài đã được đánh 
giá và hơn 23.000 đã được tìm thấy có 
nguy cơ tuyệt chủngn 

hồng Điển (Theo IUCN)
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Triển khai kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Dương Thị Thanh xuyến
Phó Chánh văn phòng
Tổng cục Môi trường

Ngày 1/10/2013, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký ban hành quyết định số 1788/
qĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt 

để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (ÔNMTNT) đến năm 2020 (Kế hoạch). 
Với mục tiêu “rà soát, phát hiện và tập trung 
xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ÔNMTNT 
trên phạm vi cả nước; hoàn thiện đồng bộ các 
cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về 
xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT và phấn 
đấu đến năm 2020 không để phát sinh cơ sở 
mới”. Nội dung của Kế hoạch chia làm 2 giai 
đoạn: Đến năm 2015, tập trung xử lý triệt để, 
dứt điểm 229 cơ sở gây ÔNMTNT đã được phê 
duyệt danh mục và biện pháp xử lý; Đến năm 
2020, tập trung xử lý triệt để, dứt điểm 249 cơ 
sở gây ÔNMTNT đã được phê duyệt danh mục 
cùng biện pháp xử lý và các cơ sở mới phát 
sinh, phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở 
gây ÔNMTNT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ TN&MT đã tích cực triển khai các 
hoạt động liên quan được giao tại quyết định 

số 1788/qĐ-TTg và các văn 
bản liên quan, cụ thể: Chủ 
động phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan kiện toàn 
nhân sự Ban Chỉ đạo liên 
ngành xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMTNT. Đồng thời, 
hoàn thiện quy chế tổ chức 
và hoạt động của Ban Chỉ đạo 
liên ngành, theo nguyên tắc 
phân công cụ thể, làm rõ trách 
nhiệm của các Bộ, ngành 
trong công tác quản lý nhà 
nước đối với ngành, lĩnh vực 
quản lý, góp phần tăng cường 
đôn đốc, chỉ đạo việc thực 
hiện Kế hoạch theo đúng tiến 
độ đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

Đến nay, Bộ TN&MT 
đã ban hành nhiều văn bản 
hướng dẫn, đôn đốc, đề nghị 
các Bộ, ngành và địa phương 

báo cáo tình hình triển khai 
Kế hoạch. Trên cơ sở đó, nhiều 
địa phương đã chủ động, tích 
cực xây dựng Kế hoạch triển 
khai quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ (Cao Bằng); 
lồng ghép nội dung triển khai 
quyết định số 1788/qĐ-TTg 
trong các chương trình, kế 
hoạch về BVMT theo từng 
giai đoạn (An Giang); ban 
hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn, đôn đốc triển khai 
xử lý ô nhiễm triệt để theo 
quyết định số 1788/qĐ-TTg 
(Bạc Liêu). 

Hoàn thiện các quy định 
pháp luật về xử lý triệt để cơ sở 
gây ÔNMTNT, thể hiện trong 
Luật BVMT năm 2014 và các 
văn bản quy định chi tiết thi 
hành, tạo hành lang pháp lý 
đồng bộ cho công tác này. 

 V Công ty Giấy Bãi Bằng đã có nhiều giải pháp giảm thiểu ÔNMT 
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Xây dựng, trình ban hành văn bản quy định 
một số chính sách về tài chính, đất đai nhằm 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở gây 
ÔNMTNT khi di dời hoặc thực hiện biện pháp 
xử lý ô nhiễm triệt để tại Chương VII, 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. Bổ sung các quy định về 
chế tài xử lý đối với cơ sở gây ÔNMTNT trong 
dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 
về trong lĩnh vực BVMT... 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương có 
liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách 
nhằm giải quyết nguồn vốn cho các dự án xử 
lý ÔNMTNT. Đến nay đã xây dựng, gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục 
tiêu hỗ trợ xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT 
thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020. 
Về phía các địa phương, một số tỉnh/TP trực 
thuộc Trung ương đã ban hành chính sách hỗ trợ 
cho các cơ sở triển khai xử lý ô nhiễm triệt để như: 
chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp phải 
di dời vào Khu công nghiệp (tỉnh Nam Định)... 
Tiếp tục tổng hợp danh mục dự án, phối hợp với 
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết 
định hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để 
xử lý ô nhiễm triệt để đối với các đối tượng thuộc 
khu vực công ích theo quyết định số 58/2008/
qĐ-TTg, quyết định số 38/2011/qĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Bộ, ngành 
và địa phương đẩy mạnh hoạt động thanh 
tra, kiểm tra liên ngành về BVMT cùng với 
hướng dẫn, giám sát thực hiện tại các cơ sở gây 
ÔNMTNT. Từ năm 2014 đến nay, phối hợp 
với Thanh tra Bộ TN&MT thực hiện thanh 
tra, kiểm tra trách nhiệm đối với 13 UBND cấp 
tỉnh về BVMT, trong đó có nội dung về xử lý 
triệt để cơ sở gây ÔNMTNT; kiểm tra, thanh 
tra tại 113 cơ sở gây ÔNMTNT hầu hết được 
lồng ghép vào đoàn thanh tra, kiểm tra công 
tác BVMT chung của Bộ TN&MT, xử phạt 74 
cơ sở với số tiền phạt gần 12,7 tỷ đồng, chủ yếu 
tập trung đối với các cơ sở có hành vi chậm xử 
lý ô nhiễm triệt để theo tiến độ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Một số địa phương 
đã chủ động thành lập các Đoàn liên ngành 
để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ 
sở gây ÔNMTNT (Cao Bằng, quảng Nam...); 
đồng thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc đối với các cơ sở nhằm đẩy nhanh 

tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để 
trên địa bàn. 

Thông qua đó, tỷ lệ các 
cơ sở hoàn thành biện pháp 
xử lý ô nhiễm triệt để đã có 
nhiều chuyển biến tích cực; 
các cơ sở đã có ý thức trong 
việc triển khai quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, nhiều 
cơ sở gây ÔNMTNT đã chủ 
động thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm, qua đó đã 
góp phần giảm thiểu tác động 
tới cộng đồng. Trong tổng 
số 439 cơ sở gây ÔNMTNT 
theo quyết định số 64/2003/
qĐ-TTg, tính đến nay đã có 
395/439 cơ sở đã hoàn thành 
biện pháp xử lý ô nhiễm triệt 
để, không còn gây ÔNMTNT, 
chiếm tỷ lệ 90%; còn lại 44 cơ 
sở chưa hoàn thành các biện 
pháp xử lý ô nhiễm triệt để, 
chiếm tỷ lệ 10%. Đối với 186 
cơ sở gây ÔNMTNT có thời 
hạn xử lý đến 31/12/2015 
trong 435 cơ sở có tên theo 
quyết định số 1788/qĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, 
đến nay đã có 81 cơ sở cơ bản 
đã hoàn thành xử lý triệt để, 
không còn gây ÔNMTNT, 
chiếm tỷ lệ 44%. Bên cạnh đó, 
đã có 86 cơ sở có thời hạn xử 
lý trong giai đoạn 2016 - 2020 
cơ bản hoàn thành xử lý triệt 
để, không còn gây ô nhiễm. 
Như vậy, tiến độ hoàn thành 
xử lý triệt để ÔNMT tính đến 
30/3/2016 là 167/435 cơ sở, 
đạt tỷ lệ 38,4%. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, việc xử lý triệt để các 
cơ sở gây ÔNMTNT còn một 
số tồn tại, hạn chế, cụ thể là 
khu vực công ích (như bãi rác, 
bệnh viện, trung tâm bảo trợ 
xã hội...) do việc áp dụng các 
biện pháp đóng cửa, tạm đình 
chỉ hoạt động là không khả 
thi; thiếu kinh phí đầu tư xử lý. 
Một số địa phương còn thiếu 
quyết liệt trong việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch của Thủ 
tướng Chính phủ đối với các 
cơ sở trên địa bàn; không đưa 
các cơ sở công ích (như bãi 
rác, bệnh viện) vào kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra hàng năm 
do tâm lý e ngại ảnh hưởng 
đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương mặc dù 
hàng năm Bộ TN&MT đều 
có văn bản chỉ đạo, đôn đốc; 
chưa quan tâm bố trí kinh 
phí từ ngân sách địa phương 
để thực hiện xử lý các cơ sở 
thuộc khu vực công ích, còn 
tư tưởng trông chờ vào sự hỗ 
trợ từ Trung ương. Nhiều dự 
án đã được đầu tư, hỗ trợ kinh 
phí từ ngân sách Trung ương 
nhưng tiến độ triển khai còn 
chậm; chưa thực hiện tốt công 
tác quy hoạch, dẫn tới tình 
trạng các nhà máy, cơ sở sản 
xuất nằm xen kẽ trong các khu 
dân cư kéo theo nhiều khó 
khăn, vướng mắc khi thực 
hiện công tác di dời; các cơ 
sở thuộc khu vực công ích, 
đặc biệt là các cơ sở y tế tuyến 
huyện hiện nay rất khó khăn 
về kinh phí vận hành, duy tu, 
bảo dưỡng hệ thống xử lý chất 
thải. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ 
xử lý triệt để các cơ sở gây 
ÔNMTNT theo quyết định 
số 1788/qĐ-TTg, trong thời 
gian tới, Bộ TN&MT tiếp tục 
phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương tập trung thanh 
tra, kiểm tra đối với các cơ sở 
chậm hoàn thành biện pháp 
xử lý ÔNMT, xử lý nghiêm 
đối với các trường hợp vi 
phạm; ưu tiên bố trí kinh 
phí từ ngân sách nhà nước 
hỗ trợ xử lý triệt để các cơ 
sở gây ÔNMTNT thuộc khu 
vực công ích; có cơ chế hỗ 
trợ kinh phí vận hành, duy 
tu, bảo dưỡng, vận hành hệ 
thống xử lý chất thải đã được 
ngân sách nhà nước đầu tưn
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LUậT PHÁP - CHíNH SÁCH

Chủ trương, chính sách của Đảng  
và Nhà nước về quản lý chất thải y tế 
Ts. nguyễn Thị Liên hương 
Cục trưởng - Cục Quản lý môi trường y tế

Trong những năm qua, công tác quản lý 
môi trường của ngành y tế đã đạt được 
những tiến bộ quan trọng, đặc biệt là 

hoàn thiện về thể chế và xây dựng các văn bản 
chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất 
thải y tế (CTYT). Năm 2014 đánh dấu sự thay đổi 
quan trọng về các quy định pháp luật liên quan 
đến BVMT nói chung và BVMT trong ngành y tế 
nói riêng. Luật BVMT số 55/2014/qH13 đã được 
quốc hội thông qua ngày 23/6/2014 và chính 
thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Ngay sau đó, 
Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn 
thi hành Luật và các Bộ, ngành liên quan đã ban 
hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 
của Chính phủ liên quan trong lĩnh vực BVMT 
và quản lý CTYT.

Theo Luật BVMT năm 2014, tại Chương 
XIV, Điều 142 đã quy định trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý nhà nước về BVMT, trong đó 
có quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT, 
Bộ Y tế, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, 
UBND các cấp. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ 
trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai thực 
hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động y tế, 
tổ chức việc thống kê nguồn thải, đánh giá mức 
độ ô nhiễm, xử lý chất thải của bệnh viện (BV), 
cơ sở y tế (CSYT) và hoạt động khác trong lĩnh 
vực quản lý.

Trong quản lý CTYT, tại Điều 72, Chương 
VII của Luật BVMT năm 2014 quy định, các 
BV và CSYT phải tổ chức thực hiện thu gom, 
xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường; Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn; 
thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử 
lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường; Có kế hoạch, trang thiết 
bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do 
CTYT gây ra; CTYT phải được xử lý sơ bộ 
loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước 
khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập 
trung; Xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường. Đặc biệt, Luật quy định, chủ đầu 

tư BV, CSYT có trách nhiệm 
bố trí đủ kinh phí để xây dựng 
công trình vệ sinh, hệ thống 
thu gom, lưu giữ, xử lý chất 
thải và đáp ứng yêu cầu về 
BVMT, đồng thời quy định 
người đứng đầu BV, CSYT 
phải có trách nhiệm thực hiện 
yêu cầu về BVMT và quy định 
pháp luật liên quan.

Để hướng dẫn thi hành 
Luật BVMT năm 2014, Chính 
phủ cũng đã ban hành Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 về quản lý chất 
thải và phế liệu, trong đó tại 
Điều 49 đã nêu: Bộ trưởng 
Bộ TN&MT quy định chi tiết 
việc vận chuyển, xử lý CTYT; 
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, 
phối hợp với Bộ trưởng Bộ 
TN&MT quy định chi tiết 
việc phân loại, lưu giữ, quản lý 
CTYT trong phạm vi khuôn 
viên các CSYT. Để quản lý 
chất thải từ hoạt động y tế, 
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 
quy định, CTYT (trừ nước 
thải được đưa vào hệ thống 
xử lý nước thải của CSYT) 
phải được phân loại tại nguồn 
thành CTYT nguy hại (Chất 
thải lây nhiễm; chất thải nguy 
hại không lây nhiễm; chất thải 
phóng xạ) và CTYT thông 
thường (chất thải rắn thông 
thường; sản phẩm thải lỏng 
không nguy hại). Đặc biệt, 
chất thải lây nhiễm phải được 
quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt 
với cấp độ cao nhất trong các 
CSYT, bảo đảm không phát 
tán mầm bệnh gây ảnh hưởng 
đến môi trường và sức khỏe 
con người. Trường hợp để lẫn 
chất thải lây nhiễm vào chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải 
thông thường thì hỗn hợp 
chất thải đó phải được quản 
lý theo quy định về chất thải 
nguy hại. Đối với việc xử lý 
CTYT nguy hại thì ưu tiên 
lựa chọn các công nghệ không 
đốt, thân thiện với môi trường 
và bảo đảm việc xử lý đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường; 
Chất thải lây nhiễm sau khi 
khử khuẩn thì được xử lý như 
đối với chất thải thông thường 
bằng phương pháp phù hợp. 

 Ngày 3/6/2013, tại Hội 
nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI đã ban 
hành Nghị quyết số 24-Nq/
TW về chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMT, 
trong đó đưa ra mục tiêu 
về BVMT đến năm 2020 là 
không để phát sinh và xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng 
(ÔNMTNT); tiêu hủy, xử lý 
trên 85% chất thải nguy hại, 
100% CTYT… Ngay sau đó, 
ngày 1/10/2013, Chính phủ đã 
phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt 
để các cơ sở gây ÔNMTNT 
đến năm 2020, trong đó yêu 
cầu các cơ sở gây ÔNMTNT 
phải được xử lý triệt để. Trong 
thời gian xử lý triệt để, cơ sở 
gây ÔNMTNT phải áp dụng 
ngay các biện pháp giảm thiểu 
ô nhiễm và chịu sự kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ của cơ quan 
quản lý nhà nước về môi 
trường và của cộng đồng. 
Theo Kế hoạch, Thủ tướng 
Chính phủ giao trách nhiệm 
cho UBND cấp tỉnh là cơ quan 
chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở 
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 V Chất thải y tế sắc nhọn được phân loại tại nguồn trong các 
bệnh viện

gây ÔNMTNT và có trách nhiệm bố trí hỗ trợ 
vốn từ ngân sách của địa phương để xử lý triệt 
để cơ sở gây ÔNMTNT thuộc khu vực công 
ích; Bố trí kịp thời kinh phí từ nguồn sự nghiệp 
môi trường cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, 
rà soát lập danh mục cơ sở gây ÔNMTNT mới 
phát sinh hàng năm; hoạt động thanh tra, kiểm 
tra việc thực hiện xử lý triệt để đối với các cơ sở 
gây ÔNMTNT trên địa bàn.

Bộ TN&MT với vai trò là cơ quan chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống 
nhất quản lý nhà nước về BVMT trên phạm vi 
toàn quốc và có trách nhiệm chủ trì xây dựng, 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn 
bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án 
quốc gia về BVMT; Chủ trì xây dựng, ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 
ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật theo 
thẩm quyền… Trong thời gian qua, Bộ đã ban 
hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại, trong 
đó đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản 
lý chất thải nguy hại, các quy định về đăng ký 
chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Bộ TN&MT 
chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý việc vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại trong đó có 
CTYT nguy hại. Ngoài ra, Bộ TN&MT cũng 
đã ban hành các quy chuẩn Việt Nam (qCVN) 
về CTYT gồm qCVN 28:2010/BTNMT-quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; 
qCVN 02:2012/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế; qCVN 
55:2013/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về thiết bị hấp CTYT.

Để tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế 
và ngành TN&MT trong quản lý nhà nước về 
BVMT đối với CSYT, Bộ Y tế đã phối hợp với 
Bộ TN&MT xây dựng và ban hành Thông tư 
liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 
22/12/2014, trong đó quy định rõ trách nhiệm 
và cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ TN&MT, 
Sở Y tế, Sở TN&MT. Ngày 31/12/2015, Bộ Y tế 
và Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư liên tịch 
số 58/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản 
lý CTYT. Thông tư đã quy định rõ việc phân 
loại, thu gom, lưu giữ tạm thời, vận chuyển, xử 
lý CTYT, trách nhiệm của người đứng đầu BV, 
các CSYT và các cơ quan liên quan trong quản 
lý CTYT. 

Bộ Y tế cũng đã chủ động xây dựng và 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

tổng thể xử lý CTYT giai đoạn 
2011-2015 và định hướng đến 
2020. Trong đó mục tiêu đến 
năm 2020, 100% các CSYT 
thực hiện xử lý CTYT đạt quy 
chuẩn về môi trường. Nhằm 
đẩy mạnh hơn nữa công tác 
quản lý CTYT trong BV, Bộ 
Y tế đã ban hành Chỉ thị số 
05/CT-BYT ngày 6/7/2015. 
Theo Chỉ thị, các BV phải giao 
trách nhiệm quản lý chất thải, 
BVMT cho một khoa, phòng 
cụ thể; Bổ nhiệm một cán bộ 
phụ trách về quản lý chất thải, 
BVMT để giúp Giám đốc BV 
về công tác quản lý CTYT; 
Bố trí kinh phí để mua sắm 
các dụng cụ, phương tiện 
phục vụ việc phân loại thu 
gom, vận chuyển, lưu giữ tạm 
thời chất thải trong BV đúng 
chủng loại, kinh phí mua hóa 
chất phục vụ việc xử lý CTYT, 
kinh phí chi trả cho các hoạt 
động dịch vụ để xử lý CTYT 
của BV theo đúng quy định; 
Thường xuyên kiểm tra, giám 
sát công tác quản lý chất thải 
rắn y tế, không để tình trạng 
lọt chất thải rắn y tế nguy hại 
ra ngoài; Xử lý nghiêm các cá 
nhân, đơn vị vi phạm các quy 

định hiện hành về phân loại, 
thu gom, vận chuyển, xử lý 
CTYT; Đưa kết quả thực hiện 
về quản lý CTYT, BVMT vào 
nội dung thi đua khen thưởng 
hàng năm.

 Nhằm tăng cường huy 
động đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư, giảm gánh 
nặng ngân sách nhà nước, 
Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 15/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015 về đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư. Để triển 
khai Nghị định này, Bộ Y tế 
đang xây dựng cơ chế đặc thù 
và cơ chế đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư trong quản lý 
CTYT. Chính phủ cũng đã ban 
hành Nghị định số 85/2012/
NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ 
chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y 
tế công lập và giá dịch vụ khám, 
chữa bệnh của các cơ sở khám, 
chữa bệnh công lập, trong đó 
đến năm 2018 trở đi, giá dịch vụ 
khám, chữa bệnh sẽ được tính 
đúng, tính đủ chi phí cho xử lý 
chất thải, vệ sinh môi trường.

 Nhìn chung, hệ thống 
các văn bản pháp luật về môi 
trường và quản lý CTYT đã 
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từ 1-10% tỷ lệ suy dinh dưỡng 
của trẻ dưới 5 tuổi nếu cha mẹ 
thường xuyên rửa tay cho trẻ 
với xà phòng. Trên thực tế, tỷ 
lệ người dân rửa tay thường 
xuyên với xà phòng còn thấp, 
kể cả các cơ sở y tế. Theo thống 
kê tại Việt Nam chỉ 23% người 
dân có thói quen rửa tay bằng 
xà phòng và nước sạch trước 
khi ăn, 36% rửa tay bằng xà 
phòng sau khi đi nhà vệ sinh. 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim 

Tiến hy vọng không chỉ 10 
triệu bàn tay sạch mà hơn 90 
triệu người dân Việt Nam sẽ 
luôn có bàn tay sạch, dần dần 
đưa việc rửa tay với xà phòng 
trở thành thói quen, nếp sống 
văn minh và nét đẹp văn hóa 
của dân tộc.

Trong những năm qua, 
công tác chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân đã có 
chuyển biến tích cực; công tác 
phòng chống dịch bệnh được 
triển khai có hiệu quả. Bên 
cạnh đó, công tác vệ sinh môi 
trường, vệ sinh cá nhân luôn 
được chú trọng nhằm tạo thói 
quen và những hành vi có lợi 
cho sức khỏe của nhân dân, 
đặc biệt là đối tượng trẻ em, 
học sinh. Thời gian phát động 
chiến dịch bắt đầu từ tháng 
5/2016 và duy trì các hoạt 
động đến hết tháng 10/2016. 
Sau lễ phát động, các hoạt 
động truyền thông sâu rộng 
tại cộng đồng, trường học, 
cũng như trên các phương 
tiện thông tin đại chúng sẽ 
được tổ chức trên toàn quốc.
 nam việT

khá đầy đủ. Để công tác quản lý CTYT đạt hiệu 
quả cao, cần triển khai đồng bộ các giải pháp:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách liên 
quan đến quản lý CTYT, đặc biệt là cơ chế, 
chính sách đặc thù, cơ chế đối tác công tư 
trong quản lý CTYT và đề xuất sửa đổi các 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về môi trường 
liên quan đến quản lý CTYT cho phù hợp với 
Luật BVMT năm 2014 và điều kiện thực tế.

Huy động nguồn lực tài chính để đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý CTYT, bao gồm các 
nguồn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục 
tiêu cho địa phương; Ngân sách địa phương; 
Kinh phí từ các dự án ODA trong đó có dự 
án Hỗ trợ xử lý CTYT vay vốn của WB và các 
nguồn vốn hợp pháp khác; Triển khai đối tác 
công tư trong quản lý và xử lý CTYT nhằm 
huy động sự tham gia của các nguồn lực xã 
hội (PPP) để tăng tính chuyên môn hóa trong 

xử lý CTYT và giảm gánh 
nặng ngân sách nhà nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm 
tra liên ngành việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về BVMT 
đối với CSYT; Kiên quyết xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm 
pháp luật về BVMT trong CSYT, 
gắn với trách nhiệm của người 
đứng đầu BV; quy định trách 
nhiệm cụ thể cho lãnh đạo các 
CSYT trong việc thực hiện quản 
lý CTYT tại đơn vị; Đưa kết quả 
thực hiện về quản lý chất thải, 
BVMT vào nội dung thi đua khen 
thưởng hàng năm của CSYT; 
Gắn trách nhiệm thực hiện quản 
lý CTYT vào tiêu chí đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của lãnh đạo đơn vị. Lãnh đạo 
các CSYT phải chịu trách nhiệm 
về những sai phạm trong công tác 
quản lý CTYT của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác 
truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 
nhằm phổ biến pháp luật về 
BVMT trong CSYT, nâng cao 
nhận thức của các cấp, các 
ngành, của cán bộ y tế, người 
bệnh và người nhà bệnh 
nhân; đồng thời có chính 
sách khen thưởng và nhân 
rộng những BV, địa phương 
thực hiện tốt công tác quản 
lý CTYT, BVMT và xử lý 
nghiêm những hành vi vi 
phạm pháp luật về BVMTn

Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 
“Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Ngày 15/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo, quỹ Unilever 

Việt Nam tổ chức phát động Chiến dịch truyền 
thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”. Chiến 
dịch được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào 
vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân với 
thông điệp “Giữ đôi bàn tay sạch vì thế hệ tương 
lai” với các nội dung khuyến cáo nhân dân thường 
xuyên rửa tay với xà phòng hàng ngày, nhất là các 
thời điểm quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cho 
chính mình và những người xung quanh.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y 
tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, có thể giảm 

 V Các đại biểu tham gia rửa tay hưởng ứng Lễ Phát động
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Những điểm mới của Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT quy định quản lý chất thải y tế 
nguyễn Thanh hà 
Phó Cục trưởng - Cục Quản lý môi trường y tế

Bảo vệ môi trường (BVMT) nói 
chung và BVMT trong các cơ sở y 
tế (CSYT) nói riêng có vai trò quan 

trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, 
nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống 
của con người. Trong những năm qua, để 
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày 
càng tăng, hệ thống mạng lưới CSYT không 
ngừng được mở rộng về số lượng và quy 
mô hoạt động, nên đã làm phát sinh lượng 
chất thải y tế (CTYT). Để quản lý hiệu quả 
CTYT tại các CSYT, ngày 31/12/2015, Bộ 
TN&MT và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 
liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
quy định quản lý CTYT (Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT). Thông tư 
số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT đáp ứng 
các yêu cầu về quản lý CTYT theo quy định 
của Luật BVMT năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tháo 
gỡ được những khó khăn, tồn tại và nâng 
cao hiệu quả trong công tác quản lý CTYT.

1. nội Dung Thông Tư số 
58/2015/TTLT-byT-bTnmT

Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT chính thức có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1/4/2016 và thay thế quyết định số 
43/2007/qĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y 
tế về ban hành quy chế quản lý CTYT. Với 
bố cục gồm 5 Chương và 27 Điều, Thông tư 
số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT đã đưa ra 
các quy định cụ thể về quản lý CTYT từ khâu 
phát sinh cho đến khâu xử lý. 

Trong phân định CTYT có sự khác nhau 
giữa quy định tại Thông tư số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT và quyết định số 43/2007/qĐ-
BYT của Bộ Y tế. Theo Thông tư số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT quy định, các chất thải 
sắc nhọn phát sinh trong CSYT không có các 
yếu tố lây nhiễm hoặc nguy hại được quản 
lý như chất thải thông thường. Đối với các 
loại dược phẩm thải bỏ không thuộc nhóm 
thuốc gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo 
nguy hại từ nhà sản xuất được quản lý như 

chất thải thông thường. Tuy 
nhiên, theo quyết định số 
43/2007/qĐ-BYT, các chất 
thải sắc nhọn phát sinh trong 
CSYT có yếu tố lây nhiễm và 
không lây nhiễm; các loại 
dược phẩm quá hạn sử dụng 
khi thải bỏ đều được quản 
lý như chất thải nguy hại 
(CTNH).

Như vậy, việc quy định 
rõ trong phân định CTYT 
tại Điều 4 của Thông tư 
số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT đã giúp các CSYT 
phân loại đúng và chính xác 
các CTYT phát sinh tại đơn 
vị; đồng thời khắc phục một 
số bất cập trong việc phân 
định CTYT theo quyết định 
số 43/20017/qĐ-BYT. qua 
đó giúp các CSYT giảm thiểu 
đáng kể chi phí trong quản lý 
và xử lý CTYT phát sinh.

quy định về bao bì, dụng 
cụ, thiết bị trong phân loại, 
thu gom và lưu giữ CTYT 
cũng đã khắc phục được 
những tồn tại, bất cập trong 
quyết định số 43/2007/qĐ-
BYT. Cụ thể chỉ quy định về 
các yêu cầu đảm bảo an toàn 
trong phân loại, thu gom và 

lưu giữ CTYT, không quy 
định về độ dầy của túi hay 
vạch 3/4 trên các bao bì, 
dụng cụ phân loại, thu gom 
và lưu giữ CTYT. 

Việc phân loại CTYT 
quy định tại Điều 6 của 
Thông tư đã thống nhất với 
Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT ngày 30/6/2015 của 
Bộ TN&MT quy định quản 
lý CTNH, đồng thời cũng 
khắc phục những bất cập tại 
quyết định số 43/2007/qĐ-
BYT, cụ thể là các loại CTYT 
nguy hại khác nhau nhưng 
không có tương tác, phản 
ứng với nhau và áp dụng 
cùng một phương pháp xử 
lý thì được phân loại chung 
vào cùng một bao bì, dụng 
cụ hoặc thiết bị lưu chứa.

Đối với hoạt động thu 
gom CTYT được quy định 
cụ thể tại Điều 7 của Thông 
tư số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT. Theo đó, các cơ sở 
quy mô nhỏ có lượng chất 
thải lây nhiễm phát sinh dưới 
5 kg/ngày được phép thu 
gom với tần suất tối thiểu là 
1 tháng/lần đối với chất thải 
lây nhiễm sắc nhọn. Trong 

 V Các loại dược phẩm thải bỏ không thuộc nhóm thuốc gây 
độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất 
được quản lý như chất thải thông thường
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LUậT PHÁP - CHíNH SÁCH

khi tại quyết định số 43/2007/qĐ-BYT, tần 
suất thu gom CTYT ít nhất 1 lần/ngày hoặc 
khi cần cho tất cả các loại hình CSYT với các 
quy mô khác nhau. quy định này chưa phù 
hợp cho các cơ sở quy mô nhỏ trong thu gom 
chất thải sắc nhọn, đặc biệt là các kim tiêm 
thải bỏ. 

Trong công tác lưu giữ chất thải, tại 
Điều 8 của Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT cũng đã có quy định cụ thể cho các 
loại chất thải khác nhau, loại hình CSYT khác 
nhau. Cụ thể, thời gian lưu giữ chất thải lây 
nhiễm trong điều kiện bình thường là 2 ngày 
(riêng đối với cơ sở phát sinh dưới 5 kg/ngày, 
thời gian lưu giữ là 3 ngày). Tuy nhiên, khi 
CSYT trang bị thiết bị bảo quản lạnh <08oC 
thì thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm cho 
phép đến 1 tuần. Đối với các CSYT thực hiện 
xử lý CTYT cho cụm CSYT và cơ sở xử lý 
CTYT nguy hại tập trung, CTYT vận chuyển 
từ các CSYT khác về phải ưu tiên xử lý ngay 
trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay 
trong ngày thì phải lưu giữ trong điều kiện 
bảo quản lạnh <20oC và thời gian lưu giữ tối 
đa là 2 ngày.

Để quản lý hiệu quả chất thải lây nhiễm 
sau khi xử lý đáp ứng các yêu cầu của qCVN 
55:2013/BTNMT, tại Điều 10 của Thông tư 
số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT đã quy định 
CSYT phải lập Sổ theo dõi chế độ khử khuẩn 
cho từng mẻ và Sổ bàn giao chất thải cho các 
cá nhân đơn vị thu mua loại chất thải này 
phục vụ cho mục đích tái chế. 

Đối với các quy định trong vận chuyển 
CTYT nguy hại cũng được cụ thể hóa tại 
các Điều 11 và Điều 12 của Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Vận chuyển 
CTYT trong mô hình cụm CSYT không bắt 
buộc phải sử dụng loại xe chuyên dụng để 
vận chuyển CTYT nguy hại và được phép 
sử dụng các loại phương tiện khác để vận 
chuyển CTYT nguy hại. CSYT có thể tự vận 
chuyển hoặc thuê đơn vị khác vận chuyển 
CTYT nguy hại trong phạm vi xử lý CTYT 
theo mô hình cụm và phải được UBND cấp 
tỉnh phê duyệt trong Kế hoạch thu gom, vận 
chuyển và xử lý CTYT nguy hại trên địa bàn 
tỉnh. Đặc biệt đối với vận chuyển chất thải 
lây nhiễm, trong Thông tư quy định trước 
khi vận chuyển, đơn vị vận chuyển phải thực 
hiện đóng gói chất thải lây nhiễm trong các 
thùng, hộp hoặc túi kín đảm bảo không bị 
bục vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận 

chuyển. Đồng thời trong quá 
trình vận chuyển CTYT từ 
CSYT về cụm để xử lý, nếu xảy 
ra các sự cố cháy nổ, tràn đổ 
chất thải hoặc các sự cố khác, 
người vận chuyển CTYT có 
trách nhiệm thực nhiện ngay 
các biện pháp ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường theo 
quy định của pháp luật.

Đối với việc xử lý CTYT 
nguy hại, tại Điều 13 của 
Thông tư quy định các CSYT 
ưu tiên công nghệ không đốt, 
thân thiện với môi trường. 
Đồng thời hình thức xử lý 
CTYT nguy hại được áp dụng 
ưu tiên theo trình tự: Xử lý 
CTYT tại cơ sở xử lý CTYT 
nguy hại tập trung hoặc tại cơ 
sở xử lý CTNH tập trung có 
hạng mục xử lý CTYT; Xử lý 
CTYT nguy hại theo mô hình 
cụm CSYT (CTYT nguy hại 
trong một cụm CSYT được 
thu gom và xử lý tập trung 
tại một hệ thống, thiết bị xử 
lý của một CSYT trong cụm); 
Tự xử lý tại công trình xử lý 
CTYT nguy hại trong khuôn 
viên CSYT. Đối với CSYT áp 
dụng xử lý CTYT nguy hại 
theo mô hình cụm CSYT phải 
được UBND cấp tỉnh phê 
duyệt trong kế hoạch thu gom, 
vận chuyển và xử lý CTYT 
nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Tại Điều 14 của Thông 
tư quy định về quản lý nước 
thải y tế, trong đó nêu rõ nước 
thải y tế phải được quản lý, 
xử lý theo nội dung Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, 
Kế hoạch BVMT và Đề án 
BVMT. Việc quy định này bảo 
đảm phù hợp với thực tế của 
từng loại hình và quy mô của 
các CSYT tại các địa phương, 
đồng thời bảo đảm sự thống 
nhất giữa các văn bản pháp 
luật liên quan về BVMT. 

Để bảo đảm xử lý hiệu 
quả CTYT và nâng cao tuổi 

thọ cho các công trình, thiết 
bị xử lý CTYT trong cơ sở y 
tế, tại Điều 15 của Thông tư đã 
có quy định về quản lý và vận 
hành hệ thống xử lý CTYT. 
Cụ thể, các thiết bị, công trình 
xử lý CTYT phải được vận 
hành thường xuyên và bảo 
trì, bảo dưỡng đúng theo quy 
định của nhà sản xuất. CSYT 
có trách nhiệm ghi đầy đủ các 
thông tin vào sổ nhật ký vận 
hành theo quy định tại Phụ 
lục 5 của Thông tư.

Thông tư cũng quy định 
cụ thể chế độ báo cáo, mẫu 
biểu báo cáo và các hồ sơ 
liên quan đến quản lý CTYT 
tại các Điều 16 và Điều 17. 
Do mẫu biểu báo cáo quản lý 
CTYT được thiết kế phù hợp 
với mẫu biểu báo cáo quản 
lý CTNH theo quy định của 
Bộ TN&MT, nên CSYT thực 
hiện báo cáo quản lý CTYT 
theo quy định của Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
và không phải thực hiện báo 
cáo theo quy định tại Thông tư 
số 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ TN&MT về 
quản lý CTNH.

Thông tư cũng quy định rõ 
trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý liên quan và người 
đứng đầu CSYT trong công 
tác quản lý CTYT. Các nội 
dụng liên quan đến quy định 
này được nêu cụ thể từ Điều 
18 đến Điều 24 của Thông tư.

Trong Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
không có các quy định liên 
quan đến quản lý chất thải 
phóng xạ, khí thải, chất thải từ 
hoạt động mai táng, hỏa táng 
và các quy định liên quan đến 
việc xả thải nước thải y tế. Do 
các quy định liên quan đến 
quản lý chất thải trong các 
lĩnh vực này đã được quy định 
tại các văn bản pháp luật liên 
quan khác, cụ thể:
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- quy định về quản lý chất 
thải phóng xạ đã được quy định 
cụ thể tại Thông tư số 22/2014/
TT-BKHCN ngày 28/6/2014 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) về quản lý chất thải 
phóng xạ và nguồn phóng xạ 
đã qua sử dụng và Thông tư 
liên tịch số 13/2014/TTLT 
-BKHCN-BYT ngày 29/6/2014 
của Bộ KH&CN và Bộ Y tế quy 
định về đảm bảo các điều kiện 
an toàn bức xạ trong y tế;

- quy định về quản lý khí 
thải đã được nêu trong một 
số điều của Luật BVMT năm 
2014 cũng như trong Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 về quản lý chất thải 
và phế liệu. Cụ thể khí thải từ 
các lò đốt CTYT theo quy định 
tại qCVN 02:2012/BTNMT 
hoặc khí thải phát sinh tại các 
phòng xét nghiệm, thiết bị hấp 
chất thải lây nhiễm có hơi hóa 
chất sẽ áp dụng theo qCVN 
19:2009/BTNMT hoặc qCVN 
20:2009/BTNMT tùy theo 
từng trường hợp cụ thể để lựa 
chọn áp dụng;

- Đối với quy định về đảm 
bảo vệ sinh môi trường trong 
hoạt động mai táng, hỏa táng 
đã được quy định cụ thể tại 
Thông tư số 02/2009/TT-BYT. 

- Đối với các quy định về 
xả nước thải vào nguồn nước 
đã có Nghị định số 201/2013/
NĐ-CP ngày 27/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Tài nguyên nước và Thông tư 
số 27/2014/TT-BTNMT ngày 
30/5/2014 của Bộ TN&MT 
quy định việc đăng ký khai 
thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ 
cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp 
lại giấy phép tài nguyên nước.

- Một số loại CTNH khác 
không thuộc chất thải đặc 
thù của ngành y tế được quy 
định cụ thể trong Thông tư 
số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ TN&MT về 
quản lý CTNH.

Như vậy, ngoài các quy 
định liên quan đến quản 
lý chất thải tại Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, 
các CSYT cần phải cập nhật 
các quy định liên quan về quản 
lý CTYT tại các văn bản pháp 
luật khác, căn cứ vào thực tế 
yêu cầu quản lý chất thải phát 
sinh tại đơn vị để tuân thủ các 
quy định về BVMT trong quá 
trình hoạt động của đơn vị.

2. cÁc giải PhÁP 
Triển khai hiệu 
Quả công TÁc Quản 
Lý cTyT 

Để triển khai có hiệu 
quả các quy định về quản lý 
CTYT cần có sự phối hợp 
đồng bộ giữa ngành Y tế và 
ngành TN&MT trong công 
tác hướng dẫn triển khai thực 
hiện Thông tư số 58/2015/
TTLT-BYT-BTNMT tại các 
địa phương trên cả nước với 
một số giải pháp chính:

- Bộ TN&MT cần có văn 
bản hướng dẫn Sở TN&MT 
tại các địa phương trong công 
tác phối hợp với Sở Y tế trên 
địa bàn để xây dựng kế hoạch 
thu gom, vận chuyển và xử lý 
CTYT nguy hại trên địa bàn 
tỉnh và trình UBND tỉnh/
thành phố trực thuộc Trung 
ương phê duyệt;

- Bộ Y tế triển khai công 
tác phổ biến Thông tư số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
cho các Sở Y tế, các CSYT trực 
thuộc và hướng dẫn Sở Y tế 
công tác triển khai thực hiện 
Thông tư tại các địa phương.

- Các đơn vị liên quan của 
hai Bộ tổng hợp thông tin phản 
hồi từ các địa phương trong quá 
trình triển khai thực hiện Thông 
tư để kịp thời có các hướng dẫn 
nhằm thực hiện hiệu quả công 
tác quản lý CTYTn

HộI NGHị PHỔ bIếN 
THÔNG TƯ lIêN TịCH 
số 58/2015/TTlT-byT-
bTNMT về quẢN lý CHấT 
THẢI y Tế

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục quản lý 
môi trường y tế - Bộ Y tế phối 

hợp với Ban quản lý dự án Hỗ trợ 
xử lý chất thải bệnh viện tổ chức 
Hội nghị phổ biến Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 
ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ 
TN&MT quy định về quản lý chất 
thải y tế (Thông tư số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT) nhằm nâng cao hiệu 
quả trong công tác quản lý chất thải y 
tế tại các cơ sở y tế.

Thông tư số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT được ban hành đã 
đáp ứng các yêu cầu về quản lý 
chất thải y tế theo quy định của 
Luật BVMT năm 2014; Nghị định 
số 38/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về quản lý chất thải 
và phế liệu và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận những điểm 
mới trong Thông tư liên tịch số 
5 8 / 2 0 1 5 / T T LT- B Y T- BT N M T. 
Đồng thời trao đổi các nội dung 
về việc phân định, phân loại, thu 
gom, lưu giữ, giảm thiểu, tái chế 
chất thải y tế và chế độ báo cáo, hồ 
sơ quản lý, trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong quản 
lý chất thải y tế cũng như các văn 
bản pháp luật liên quan đến đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM), 
kế hoạch BVMT và đề án BVMT…
 nam hưng
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ  
môi trường trong các bệnh viện

Bảo vệ môi trường (BVMT) trong các 
bệnh viện đã và đang là vấn đề quan 
tâm của toàn xã hội nói chung, bởi nếu 

không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, chất 
thải y tế (CTYT) tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro, 
lây nhiễm các mầm bệnh, gây ảnh hưởng tới 
sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng 
đồng.

Theo Điều 159 của Luật BVMT năm 
2014, Bộ TN&MT có trách nhiệm tổ chức, 
chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về BVMT theo 
quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước. 
Cơ quan công an, cơ quan thanh tra chuyên 
ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan khác 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra 
TN&MT trong việc thực hiện quyền thanh 
tra và phòng ngừa, phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về TN&MT, trong 
đó BVMT ngành y tế. Theo đó, Bộ Y tế có 
trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ ngành 
liên quan thực hiện thanh tra trong công tác 
BVMT ngành y tế.

Trong những năm qua, Bộ Y tế đã chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 
xây dựng cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý CTYT. 
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng tăng cường chỉ 
đạo triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý CTYT, 
từng bước nâng cao nhận thức và ý thức thực 
hành của các bệnh viện. 

Tình hình Thực hiện cÁc Quy 
Định của PhÁP LuậT về bvmT Tại 
cÁc bệnh viện

Năm 2015, Cục quản lý môi trường y tế 
(Bộ Y tế) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành môi trường tại 25 bệnh viện 
trực thuộc Bộ Y tế về việc thực hiện các thủ 
tục hành chính BVMT; công tác phân loại, 

thu gom, vận chuyển, lưu trữ 
và xử lý chất thải rắn y tế; hồ 
sơ quản lý CTYT; công tác 
thu gom và xử lý nước thải 
tại các bệnh viện. 

qua kiểm tra 25 bệnh 
viện trong việc thực hiện các 
thủ tục hành chính BVMT, 
có 23/25 bệnh viện (chiếm 
92%) đã được các cơ quan 
chức năng có thẩm quyền 
cấp Sổ chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại theo quy định 
tại Thông tư số 12/2011/TT-
BTNMT ngày 14/4/2011 của 
Bộ TN&MT; 92% các bệnh 
viện kiểm tra được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM) hoặc Đề án 
BVMT chi tiết, còn 2 bệnh 
viện đã lập Báo cáo ĐTM 
hoặc Đề án BVMT chi tiết, 
đang trình các cơ quan chức 
năng xem xét để thẩm định. 
Về giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước, có 4 bệnh 
viện chưa được cấp phép xả 
nước thải hiện đang làm các 

thủ tục cấp phép xả thải vào 
nguồn nước gửi Sở TN&MT 
xem xét, phê duyệt. Đối 
với công tác quan trắc môi 
trường định kỳ, đa số các 
bệnh viện đã thực hiện tốt và 
thường xuyên làm báo cáo 
giám sát môi trường. Các 
bệnh viện được kiểm tra đã 
xây dựng, triển khai, thực 
hiện kế hoạch về quản lý 
CTYT hàng năm. Tuy nhiên, 
một số bệnh viện chưa chú 
trọng tới việc lập kế hoạch, 
kế hoạch còn chung chung, 
chưa cụ thể, đầy đủ thông tin 
để quản lý CTYT được tốt 
hơn.

Đối với công tác phân 
loại, thu gom, lưu giữ và 
vận chuyển chất thải rắn y 
tế, đa số các bệnh viện đã 
thực hiện phân loại, thu gom 
chất thải ngay tại nguồn phát 
sinh, vận chuyển tạm giữ và 
quản lý chất thải đảm bảo 
theo quy chế quản lý CTYT. 
Tuy nhiên một số bệnh 
viện tổ chức phân loại, thu 

bùi khÁnh Toàn
Cục Quản lý môi trường y tế

 V Kiểm tra công tác thu gom, phân loại chất thải y tế 
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gom, vận chuyển, lưu giữ và quản 
lý CTYT chưa được đảm bảo như 
thiếu thùng đựng CTYT; phân loại 
sai chất thải và túi đựng, nơi lưu giữ 
chưa đạt yêu cầu.

Trong công tác xử lý chất thải 
rắn y tế, 100% các bệnh viện đã thực 
hiện xử lý chất thải rắn y tế đảm bảo, 
trong đó có 23/25 bệnh viện thuê xử 
lý chất thải rắn y tế nguy hại. Các 
bệnh viện đã tiến hành ký hợp đồng 
với đơn vị có chức năng để vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn y tế, 
thực hiện việc ghi chép chứng từ 
giao nhận chất thải đảm bảo thường 
xuyên theo quy định; 2/25 bệnh 
viện tự xử lý CTYT bằng lò đốt của 
bệnh viện. Đối với các chất thải có 
khả năng tái chế, các bệnh viện đã 
tiến hành phân loại, thu gom và hợp 
đồng với đơn vị có chức năng xử lý 
chất thải theo quy định.

 Đối với công tác xử lý nước 
thải y tế, có 22/25 bệnh viện (chiếm 
88%) có hệ thống xử lý nước thải tại 
chỗ hoặc cụm bệnh viện theo quy 
định. Tuy nhiên, trong số đó có 1 
bệnh viện có hệ thống xử lý không 
đạt yêu cầu; 3/25 bệnh viện (chiếm 
12%) không có hệ thống xử lý nước 
thải theo quy định. Tại thời điểm 
kiểm tra, ba bệnh viện này đang 
triển khai đầu tư xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải trong khuôn khổ Dự 
án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 
của Bộ Y tế sử dụng nguồn vốn vay 
của WB. 

Nhìn chung, các bệnh viện đã 
thực hiện tương đối đầy đủ các thủ 
tục hành chính về BVMT theo quy 
định như đăng ký sổ chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại; lập và trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt Báo 
cáo ĐTM, Đề án BVMT chi tiết; lập 
hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải 
ra môi trường. Đồng thời tiến hành 
phân loại chất thải rắn y tế ngay 
tại nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ 
tạm thời các CTYT nguy hại đảm 
bảo đúng thời gian; triển khai xử 
lý chất thải rắn, nước thải theo các 
quy định hiện hành. Trong tổ chức 
hệ thống quản lý chất thải, các bệnh 

viện đã thành lập Khoa/
phòng kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Hội đồng kiểm soát 
nhiễm khuẩn hoặc giao cho 
một đơn vị trong bệnh viện 
đảm nhận các công việc về 
quản lý, xử lý chất thải, đồng 
thời xây dựng kế hoạch hoạt 
động và báo cáo quản lý chất 
thải hàng năm. 

Bên cạnh đó, công tác 
BVMT tại các bệnh viện tồn 
tại những bất cập. Hiện vẫn 
còn một số bệnh viện chưa có 
hệ thống xử lý nước thải đảm 
bảo theo quy định; dụng cụ 
thu gom chất thải rắn y tế chưa 
đúng và chưa đủ về số lượng; 
nơi lưu giữ CTYT chưa đảm 
bảo. Ngoài ra có một số bệnh 
viện chưa tuân thủ đầy đủ các 
thủ tục hành chính về BVMT 
mặc dù đã làm hồ sơ gửi các cơ 
quan chức năng; còn có hiện 
tượng để CTYT lọt ra bên 
ngoài. Công tác tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp 
luật về quản lý CTYT cho cán 
bộ, nhân viên bệnh viện chưa 
được thường xuyên. Lãnh đạo 
nhiều bệnh viện còn chưa 
quan tâm đến công tác quản 
lý CTYT. Nhiều địa phương 
chưa bố trí đủ kinh phí để đầu 
tư xây dựng, vận hành thường 
xuyên hệ thống xử lý chất thải 
cho các bệnh viện.

mộT số Đề xuấT, 
kiến nghị nhằm 
bvmT Trong cÁc 
bệnh viện

Hoàn thiện hệ thống các 
văn bản quy phạm luật phù 
hợp với Luật BVMT năm 
2014, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các bệnh viện thực hiện 
tốt các quy định của nhà 
nước về BVMT. Đồng thời 
tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra liên ngành, phát 
hiện kịp thời các sai phạm để 
kịp thời chấn chỉnh đối với 

các bệnh viện gây ô nhiễm 
môi trường, đi đôi với việc 
áp dụng các chế tài, xử phạt 
nghiêm khắc có tác dụng răn 
đe, ngăn ngừa vi phạm.

Các bệnh viện khẩn 
trương thực hiện các thủ tục 
hành chính về BVMT theo 
quy định. Chủ động thực hiện 
công tác quan trắc, giám sát 
môi trường định kỳ và báo 
cáo kết quả về các cơ quan 
quản lý; Xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch quản lý 
chất thải, kế hoạch ứng phó 
với sự cố môi trường; Bố 
trí kinh phí mua túi, thùng 
và các dụng cụ cần thiết để 
đảm bảo phân loại, thu gom 
chất thải rắn y tế; Thực hiện 
phân loại thu gom, xử lý chất 
thải rắn, nước thải đảm bảo 
theo các quy định hiện hành 
trước khi thải ra môi trường; 
Phối hợp với các đơn vị, 
cơ quan chức năng để đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các 
dự án đầu tư xây dựng mới 
các hệ thống xử lý chất thải 
đảm bảo hiệu quả và đúng 
theo quy định; Tăng cường 
kiểm tra giám sát về công tác 
quản lý chất thải trong bệnh 
viện, tránh không để xảy ra 
tình trạng thất thoát chất 
thải ra bên ngoài; Thực hiện 
xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm pháp luật về quản lý 
chất thải, BVMT.

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm 
của các bệnh viện trong quản 
lý CTYT và thực hiện các quy 
định về BVMT. Đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, chủ 
trương, pháp luật, các thông 
tin về BVMT cho cán bộ y 
tế, người bệnh… trong các 
bệnh việnn



24 Số 5/2016
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Một số tồn tại, khó khăn trong triển khai 
Quyết định số 1788/QĐ-TTg tại các cơ sở  
y tế và đề xuất phương hướng giải quyết

nguyễn Thị Thúy hà
Bộ Y tế
Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng 13.511 cơ sở y tế (CSYT). Sự phát triển hệ thống 
các CSYT trong những năm qua đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả chăm sóc 
sức khỏe của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, 
sự phát triển đó cũng đã đặt ra những thách thức đối với công tác BVMT tại các CSYT, 
trong đó có vấn đề xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
(ÔNMTNT).

Trong những năm qua, Bộ Y tế 
đã đẩy mạnh công tác quản lý 
môi trường trong các CSYT. 

Bộ đã ban hành các hướng dẫn, văn 
bản chỉ đạo địa phương tăng cường 
công tác quản lý chất thải y tế (CTYT) 
nhằm hạn chế phát sinh các cơ sở gây 
ÔNMTNT. 

Ngày 1/10/2013, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành quyết định số 1788/
qĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý 
triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đến 
năm 2020 (quyết định số 1788/qĐ-
TTg). Để triển khai quyết định này, 
Bộ Y tế đã tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Phối 
hợp với Bộ TN&MT và các Bộ, ngành 
có liên quan sửa đổi, bổ sung ban 
hành các văn bản chính sách pháp luật 
nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ 
các CSYT xử lý triệt để ÔNMTNT; 
Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về 
BVMT, tổ chức họp và triển khai kế 
hoạch thực hiện về quản lý môi trường 
trong ngành Y tế; Tăng cường công tác 
chỉ đạo các địa phương trong công tác 
quản lý chất thải, BVMT nhằm hạn chế 
phát sinh các cơ sở gây ÔNMTNT; Chỉ 
đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch xử 
lý triệt các cơ sở gây ÔNMTNT; Xây 
dựng các dự án huy động nguồn lực để 
hỗ trợ địa phương trong xử lý CTYT, 
trong đó có dự án sử dụng nguồn vốn 
vay của Ngân hàng Thế giới với tổng 
kinh phí 150 triệu USD và các dự án, 
công trình có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ cũng 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành tổ chức thanh tra, 
kiểm tra giám sát công tác 
quản lý CTYT. Trong 6 tháng 
đầu năm 2015 đã thanh tra, 
kiểm tra tiến độ thực hiện xử 
lý triệt để ÔNMTNT tại các 
CSYT trên địa bàn các tỉnh: 
Hà Nam, Thanh Hóa, Bắc 
Giang, An Giang, Đắc Lắc và 
Gia Lai; đồng thời chỉ đạo Sở 
Y tế các tỉnh, thành phố tăng 
cường kiểm tra, giám sát các 
CSYT trên địa bàn quản lý. 
Ngoài ra, Bộ tiến hành kiểm 
tra, giám sát công tác quản lý 

CTYT tại 25 bệnh viện/viện 
trực thuộc Bộ Y tế. 

Theo quyết định số 
1788/qĐ-TTg, có 172 CSYT 
gây ÔNMTNT, trong đó 10 
CSYT còn tồn đọng từ quyết 
định số 64/2003/qĐ-TTg 
ngày 22/4/2003 phê duyệt Kế 
hoạch xử lý triệt để các cơ 
sở gây ÔNMTNT. Trong số 
172 cơ sở gây ÔNMTNT có 1 
Bệnh viện tuyến Trung ương 
thuộc Bộ Y tế quản lý (Bệnh 
viện Đa khoa Trung ương 
Thái Nguyên) (chiếm 1%), 62 
bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 
36%) và 109 bệnh viện tuyến 

 V Khu lưu giữ chất thải tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
Thái Nguyên - đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành 
xử lý triệt để ÔNMTNT
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huyện (chiếm 63%). Trong số 
10 cơ sở tồn đọng từ quyết định 
số 64/2003/qĐ-TTg mới chỉ có 
2 cở sở đó là Bệnh viện Đa khoa 
Trung ương Thái Nguyên và 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hóa đã được cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành xử lý triệt để 
ÔNMTNT theo quy định, còn 
8 đơn vị đang lập dự án và tìm 
nguồn vốn đầu tư.

Theo thống kê đến nay đã có 
38/172 bệnh viện (chiếm 22%) 
đã được cấp chứng nhận hoàn 
thành xử lý triệt để ÔNMTNT 
theo quy định; 57/172 (chiếm 
33%) cơ sở đã hoàn thành việc 
xây dựng hệ thống xử lý chất 
thải theo quy định, hiện đang 
làm thủ tục ra khỏi danh sách 
gây ÔNMTNT; 23/172 cơ sở 
(chiếm 14%) đã được phê duyệt 
các hạng mục đầu tư xây dựng, 
cải tạo hệ thống xử lý CTYT; 
40/172 cơ sở (chiếm 23%) 
đang triển khai dự án đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý CTYT 
nhằm khắc phục tình trạng 
ÔNMTNT; 14/172 (chiếm 8%) 
chưa triển khai đầu tư xây dựng 
hệ thống xử lý chất thải theo 
quy định.

Trong số các địa phương 
hoàn thành việc xử lý các cơ sở 
gây ÔNMTNT, có tỉnh Phú Thọ 
(7 đơn vị) và tỉnh Thanh Hóa 
(5 đơn vị) có CSYT đã ra khỏi 
danh sách ÔNMTNT, đạt 100% 
yêu cầu theo quy định. Trong 
khi đó, một số địa phương chưa 
có cơ sở nào ra khỏi danh sách 
gây ÔNMTNT như tỉnh Sơn La 
có 14 cơ sở (2 cơ sở từ quyết 
định số 64/2003/qĐ-TTg), Tây 
Ninh 9 cơ sở; An Giang 9 cơ sở, 
Đắc Nông 7 cơ sở, Cao Bằng 6 
cơ sở; Bình Thuận 4 cơ sở; Hà 
Giang 8 cơ sở… 

Bên cạnh đó, một số địa 
phương đã đầu tư hệ thống xử 
lý chất thải cho các CSYT và 
đi vào hoạt động, kết quả quan 
trắc môi trường đạt yêu cầu quy 

định nhưng do vướng mắc 
về việc làm thủ tục ra khỏi 
danh sách gây ÔNMTNT 
nên chưa được cấp chứng 
nhận hoàn thành, cụ thể như 
tỉnh Thái Bình (7/16 cơ sở), 
Gia Lai (5/6 cơ sở), Đắc Lắc 
(8/18 cơ sở), Cao Bằng (4/6 
cơ sở)… Ngoài ra có một số 
địa phương đang triển khai 
dự án đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý CTYT như Đắc 
Lắc có 8/18 cơ sở, Nam Định 
có 13/16 cơ sở.

qua kết quả trên cho 
thấy, bên cạnh các kết quả đạt 
được vẫn còn nhiều khó khăn 
trong việc thực hiện quyết 
định số 1788/qĐ-TTg như 
kinh phí đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý CTYT chưa đáp 
ứng nhu cầu để xây dựng, cải 
tạo các hệ thống xử lý CTYT. 
Tại một số CSYT, hệ thống 
xử lý chất thải xuống cấp, 
quá tải trong khi giá thành 
đầu tư hệ thống xử lý chất 
thải cao. Thêm vào đó, đa số 
CSYT là đơn vị công ích làm 
dịch vụ công nên thu không 
đủ chi; Các CSYT còn thiếu 
kinh phí cho việc vận hành 
và bảo dưỡng thường xuyên 
hệ thống xử lý chất thải; chi 
phí cho xử lý chất thải chưa 
được cấu thành trong giá thu 
viện phí. Một số địa phương 
chưa quyết liệt nên việc bố 
trí nguồn vốn cho xử lý và 
vận hành hệ thống xử lý chất 
thải theo quy định còn chậm.

Mặt khác, việc lựa chọn 
mô hình, công nghệ xử lý 
CTYT đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường với 
chi phí đầu tư, vận hành 
phù hợp với nguồn ngân 
sách của các CSYT còn gặp 
khó khăn; Sự quan tâm xử lý 
CTYT tại một số CSYT chưa 
thường xuyên, chưa đáp ứng 
yêu cầu. Nhiều địa phương 

không có xe chuyên dụng 
để vận chuyển chất thải rắn 
y tế. Đặc biệt, có địa phương 
không có doanh nghiệp đủ 
điều kiện hành nghề xử lý 
CTYT nguy hại.

Để đảm bảo việc hoàn 
thành xử lý triệt để các cơ 
sở gây ÔNMTNT theo đúng 
tiến độ đề ra, các Bộ, ngành 
và địa phương cần đẩy mạnh 
hoạt động thanh tra, kiểm 
tra liên ngành về BVMT 
cùng với hướng dẫn, giám 
sát thực hiện tại các cơ sở 
gây ÔNMTNT. Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính phối 
hợp với Bộ Y tế xây dựng 
các văn bản, hướng dẫn thực 
hiện chính sách ưu tiên hỗ 
trợ trong đầu tư xử lý CTYT; 
Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT 
phối hợp với Bộ Y tế trong 
việc rà soát thực hiện quy 
hoạch xử lý CTYT, áp dụng 
và lựa chọn công nghệ phù 
hợp, đảm bảo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn môi trường; Đẩy 
mạnh triển khai hình thức 
đối tác công - tư trong quản 
lý CTYT.

UBND các tỉnh, thành 
phố quan tâm và ưu tiên bố 
trí kinh phí để đầu tư cho các 
CSYT thuộc danh mục các 
cơ sở gây ÔNMTNT. Đồng 
thời chỉ đạo rà soát và có kế 
hoạch thay thế dần các lò 
đốt CTYT không đảm bảo 
tiêu chuẩn môi trường. Bên 
cạnh đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp 
với các địa phương xây dựng 
bộ tài liệu mẫu, tập huấn, 
đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực cho cán bộ y tế 
quản lý CTYT.

Tăng cường huy động 
các nguồn vốn trong nước và 
nguồn vốn ODA, nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ, nguồn 
vốn xã hội hóa để đầu tư cho 
việc xây dựng hệ thống xử lý 
CTYTn



26 Số 5/2016
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Nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí 
môi trường trong xây dựng nông thôn mới
nguyễn hoàng Ánh
Phó Cục trưởng - Cục Kiểm soát ô nhiễm
Tổng cục Môi trường

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương 
trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới tại nhiều địa phương, công tác 

BVMT đã được quan tâm và có những chuyển 
biến tích cực: Hệ thống cấp nước sạch được đầu 
tư và vận hành; cảnh quan khu vực nông thôn 
được cải tạo, nâng cấp; có mô hình tốt trong 
xây dựng môi trường nông thôn… Bên cạnh 
đó, công tác BVMT của các cơ sở sản xuất kinh 
doanh dịch vụ, cơ sở chăn nuôi, khu cụm công 
nghiệp và làng nghề được tăng cường kiểm tra, 
quản lý. Tuy nhiên, kết quả và hiệu quả thực 
hiện tiêu chí môi trường còn nhiều hạn chế so 
với yêu cầu đặt ra.

Theo thống kê đến hết tháng 4/2016, cả 
nước đã có 1.834 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(chiếm khoảng 20,5% tổng số xã trên toàn 
quốc) và 23 huyện được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, trong đó có 42,38% số xã đạt 
tiêu chí về môi trường. Đây là một trong những 
tiêu chí đạt tỷ lệ thấp nhất hiện nay. Tuy nhiên, 
qua quá trình làm việc, khảo sát thí điểm một 
số xã điển hình đạt chuẩn nông thôn mới, thực 
tế cho thấy, tỷ lệ các xã đạt đủ và đúng 5 chỉ tiêu 
của tiêu chí môi trường còn thấp hơn nhiều so 
với số liệu báo cáo.

Về chỉ tiêu tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch 
hợp vệ sinh theo quy định đạt mức quy định 
của vùng, về cơ bản tại các xã đã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới, con số này đạt 
yêu cầu của tiêu chí, tuy nhiên về chất lượng 
nước sạch cần có kết quả kiểm chứng của Bộ Y 
tế và Bộ NN&PTNT. Bên cạnh đó, cũng chưa 
kiểm chứng lượng nước sạch hợp vệ sinh được 
cung cấp cho các hộ gia đình khu vực nông 
thôn đã đảm bảo nhu cầu sử dụng. 

Đối với chỉ tiêu 90% cơ sở sản xuất - kinh 
doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường 
(10% còn lại tuy có vi phạm nhưng đang khắc 
phục), kết quả thẩm tra tại các địa phương chỉ 
mới đề cập đến số lượng cơ sở sản xuất, kinh 
doanh có hồ sơ thủ tục về môi trường (cam 
kết BVMT, đánh giá tác động môi trường, đề 
án BVMT…). Bên cạnh đó, hầu hết các địa 

phương đều không có thông 
tin về tình hình xử lý chất thải 
tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn. Ngoài 
ra, hầu hết các cơ sở sản xuất 
hoạt động trên địa bàn khu 
vực nông thôn đều chưa thực 
hiện nghiêm túc các quy định 
về BVMT, đặc biệt là các cơ sở 
nhỏ, lẻ, quy mô hộ gia đình.

Về chỉ tiêu đường làng, ngõ 
xóm, cảnh quan Xanh - Sạch - 
Đẹp, không có hoạt động làm 
suy giảm môi trường, nhiều địa 
phương thường xuyên tổ chức 
các ngày chủ nhật xanh, trồng 
cây, vệ sinh, gắn kết cộng đồng… 
Tuy nhiên, do đây là chỉ tiêu 
không được định tính, chủ yếu về 
cảm quan nên thực tế triển khai 
và công tác đánh giá tại các địa 
phương không đồng đều.

Đối với chỉ tiêu nghĩa 
trang có quy hoạch và quản 
lý theo quy hoạch, đa số các 
địa phương đã quan tâm thực 
hiện. Song, do tập quán sinh 
hoạt và quan niệm về tâm 
linh, nên nhiều địa phương 
chưa quy tập được các ngôi 
mộ về khu vực đã quy hoạch.

riêng về chỉ tiêu chất thải, 
nước thải được thu gom và xử 
lý theo quy định, kết quả triển 
khai trên thực tế còn hạn chế. 

Đa số các địa phương chỉ dừng 
lại ở mức độ “có quy hoạch 
thoát nước” và đầu tư hệ 
thống thoát nước, chưa quan 
tâm đầu tư biện pháp, công 
trình về xử lý nước thải; chất 
thải cơ sở chăn nuôi chưa xử lý 
đạt quy chuẩn theo quy định; 
tỷ lệ thu gom chất thải rắn tập 
trung tại nhiều địa phương 
còn thấp (dưới 50%). Một số 
địa phương áp dụng các biện 
pháp xử lý chưa hợp vệ sinh 
như chôn lấp không an toàn, 
đốt quy mô nhỏ, đốt lộ thiên 
(nhiều địa phương tại đồng 
bằng sông Cửu Long). Trong 
khi đó, theo quy định tại 
qCVN 61-MT:2016/BTNMT 
về lò đốt chất thải rắn sinh 
hoạt đã quy định công suất 
lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 
không nhỏ hơn 300 kg/h.

Những nguyên nhân 
chính dẫn đến tồn tại trên 
là do nguồn lực hạn chế, 
các địa phương thường ưu 
tiên triển khai các tiêu chí 
hạ tầng, đầu tư xây dựng cơ 
bản, thay đổi mô hình sản 
xuất… nên chưa ưu tiên thực 
hiện tiêu chí môi trường; 
Do áp lực về thời gian nên 
nhiều hoạt động mang tính 
chất thời điểm, chưa được 

 V Phong Điền (Cần Thơ) - huyện được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới
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kiểm tra, hậu thẩm thường 
xuyên, liên tục trong quá 
trình các địa phương duy 
trì và nâng cao chất lượng. 
Bên cạnh đó, một số chỉ 
tiêu của tiêu chí môi trường 
đối với cấp xã không định 
lượng được; tiêu chí công 
nhận huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới chưa được đánh 
giá đầy đủ chỉ áp dụng theo 
phương pháp cộng dồn xã 
đạt chuẩn. Đa số người dân 
nông thôn chỉ tập trung 
phát triển kinh tế, mở rộng 
sản xuất theo nhu cầu của 
thị trường và coi việc thu 
gom, xử lý chất thải là trách 
nhiệm của nhà nước. Trong 
khi đó, chính quyền địa 
phương chưa thực sự chú 
trọng, ưu tiên cho công tác 
BVMT nông thôn…

Để tăng cường hiệu quả 
công tác BVMT nông thôn 
thông qua việc thực hiện 
các chỉ tiêu của tiêu chí môi 
trường trong Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới, trong 
thời gian tới, cần tập trung 
vào các giải pháp cụ thể: 

Tăng cường công tác 
BVMT trong xây dựng nông 
thôn mới; hướng dẫn, kiểm 
tra tình hình thực hiện tại 
các địa phương để nâng cao, 
phát huy vai trò của các Sở 
TN&MT. 

Bổ sung hướng dẫn cụ 
thể về tiêu chí môi trường 
làm cơ sở cho các xã, huyện 
triển khai và quy định trách 
nhiệm hướng dẫn, theo dõi, 
đánh giá việc triển khai thực 
hiện tiêu chí này của cơ quan 
quản lý nhà nước về môi 
trường tại địa phương.

Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cơ quan TN&MT 
các cấp trong quá trình 
hướng dẫn, theo dõi và 
đánh giá tiêu chí môi trường 
trong công nhận nông thôn 

mới; Tổ chức hậu thẩm, tiền 
thẩm đối với các địa phương 
đã được công nhận và đang 
trong quá trình công nhận 
xã/huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Tăng cường công tác kiểm 
tra, đánh giá về môi trường 
đối với các xã, huyện đã được 
công nhận đạt chuẩn quốc gia 
nhằm duy trì, nâng cao các kết 
quả đã đạt được đối với môi 
trường nông thôn.

Bổ sung, sửa đổi các nội 
dung của tiêu chí số 17 về môi 
trường và các quy định chi tiết 
về chỉ tiêu thực hiện. Theo đó, 
khuyến khích phát triển các 
nghề tạo sản phẩm thủ công 
truyền thống và thân thiện với 
môi trường; không khuyến 
khích mô hình “mỗi làng một 
nghề” đối với các loại hình 
sản xuất, sử dụng hóa chất có 
nguy cơ ô nhiễm môi trường 
cao như tái chế phế liệu, thuộc 
da... Đối với các làng nghề 
truyền thống thân thiện với 
môi trường sẽ được ưu tiên 
xem xét công nhận, các làng 
nghề tái chế gây ô nhiễm 
môi trường yêu cầu phải có 
kế hoạch xử lý ô nhiễm, coi 
đó làm căn cứ xem xét, công 
nhận nông thôn mới.

Môi trường nông thôn 
từ nhiều năm nay chịu áp 
lực của các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, sinh 
hoạt, làng nghề… nên để có 
thể giải quyết triệt để luôn 
là thách thức lớn. Do vậy, 
cần có sự nỗ lực của chính 
quyền các cấp từ Trung 
ương đến địa phương, đặc 
biệt là sự phối hợp chặt chẽ, 
sự thống nhất về quan điểm, 
phương thức thực hiện giữa 
các Bộ, ngành liên quan 
và địa phương. Bên cạnh 
đó, nâng cao ý thức, trách 
nhiệm và huy động sự tham 
gia tích cực của người dân 
khu vực nông thônn

ĐÀ NẵNG: CHú TRọNG  
CÔNG TÁC ĐÀO TạO NâNG 
CAO NHậN THứC về quẢN lý 
CHấT THẢI y Tế

Là thành phố trung tâm khu vực miền 
Trung, trong những năm qua, ngành 

Y tế Đà Nẵng luôn chú trọng công tác đào 
tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý 
chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên trong và 
ngoài ngành. qua đó, vấn đề chất thải y tế 
được quản lý chặt chẽ, góp phần tạo nên môi 
trường trong sạch, nâng cao chất lượng sống 
cho người dân.

Sở Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các 
sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn thành 
phố tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các 
quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, 
lưu giữ chất thải y tế cho các cán bộ y tế tại 
các cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời thực 
hiện truyền thông nâng cao nhận thức, phổ 
biến thông tin về quản lý, xử lý chất thải y tế, 
những tác hại do chất thải y tế gây nên bằng 
áp phích, tờ rơi, hình ảnh theo từng nhóm 
đối tượng khác nhau. 

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã phối hợp với Sở 
TN&MT, Sở KH&CN chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu 
hủy chất thải y tế, các loại chất thải y tế nguy 
hại khác. Kết quả kiểm tra cho thấy, các bệnh 
viện trên địa bàn đã tổ chức tốt việc phân 
loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo 
quy định của Bộ Y tế; Tất các các cơ sở khám 
chữa bệnh đã hợp đồng với các Công ty Môi 
trường đô thị Đà Nẵng thực hiện vận chuyển 
và xử lý chất thải rắn.
 châu Loan
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LạNg sơN: 

Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường 
trong xây dựng nông thôn mới

phấn đấu có thêm 59 xã đạt 
NTM.

Để thực hiện tốt tiêu 
chí môi trường trong xây 
dựng NTM trên địa bàn, 
ngành TN&MT được Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ tham mưu thực 

hiện công tác xây dựng NTM. 
Năm 2015, Sở đã tổ chức 
21 lớp tập huấn về công tác 
BVMT và hướng dẫn thực 
hiện tiêu chí môi trường trong 
xây dựng NTM cho 2.095 cán 
bộ cấp huyện, xã, thôn, các cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở 
thường xuyên kiểm tra tình 
hình thực hiện và cử cán bộ 
trực tiếp xuống các thôn hỗ 
trợ, tuyên truyền cho nhân 
dân tiêu chí môi trường trong 
xây dựng NTM. Ngoài ra, các 
bãi rác cũ trên địa bàn được 
Sở TN&MT nghiên cứu xử 
lý, còn bãi rác mới sắp được 
triển khai, chính quyền các xã 
kết hợp với người dân thường 
xuyên kiểm tra, giám sát quá 
trình thi công, vận hành nhằm 
đảm bảo môi trường.

Cùng với đó, Sở đã lồng 
ghép công tác tuyên truyền 
với hành động thực tiễn, 
huy động các nguồn lực đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn; tạo điều kiện 
thuận lợi và hỗ trợ các nhà 
đầu tư xây dựng cơ sở chế 
biến rau sạch, vùng dược 
liệu, trang trại chăn nuôi 
hợp vệ sinh; tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Ngày quốc 
tế đa dạng sinh học, Ngày 
Môi trường thế giới, Chiến 
dịch làm cho thế giới sạch 
hơn… 

Theo đánh giá của Ban 
chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh 
Lạng Sơn, thời gian qua, 
phong trào thi đua "Lạng 
Sơn cùng cả nước chung sức 
xây dựng NTM” được triển 
khai sâu rộng, bước đầu đã 

 V Ra quân làm vệ sinh môi trường góp phần thực hiện tiêu chí 
môi trường tại xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn - xã đạt chuẩn NTM

Thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
(NTM), với sự cố gắng, nỗ lực của 

chính quyền các cấp và nhân dân trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn, công tác xây dựng NTM 
đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến 
nay, toàn tỉnh có 13/226 xã đạt 19/19 tiêu chí 
xây dựng NTM. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh 

 V Hội nghị tập huấn công tác BVMT và hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường 
trong xây dựng NTM
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Trung tâm Kỹ thuật 
Tài nguyên và Môi 
trường Nghệ An 

được thành lập từ năm 1995 
với tên gọi là Đoàn Đo đạc 
quy hoạch đất đai. Năm 2002 
đổi tên thành Trung tâm Kỹ 
thuật Địa chính và đến năm 
2003 đổi tên thành Trung 
tâm Kỹ thuật Tài nguyên 
và Môi trường, trực thuộc 
Sở TN&MT Nghệ An. Đây 
là thời gian đánh dấu bước 
chuyển mình khi Trung tâm 
trở thành đơn vị sự nghiệp 
có thu, tự chủ về tài chính. 

Hiện nay, hoạt động của 
Trung tâm tập trung vào các 
lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ, 
hồ sơ địa chính và xây dựng 
cơ sở dữ liệu địa chính; cấp 
Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (GCNqSDĐ), 
quy hoạch sử dụng đất 
(qHSDĐ); thống kê đất đai, 
lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất trên địa bàn tỉnh; 
giải quyết tranh chấp đất 
đai, lập hồ sơ địa giới hành 
chính. Trong 5 năm gần đây, 
Trung tâm đã hoàn thành đo 
đạc, lập bản đồ địa chính 14 
xã trong tỉnh; thực hiện trích 
đo phục vụ một số công trình 
trọng điểm như công trình 
thủy điện Hủa Na, Hồ chứa 
nước Bản Mồng và nhiều 
công trình, dự án khác… 
Đặc biệt, công tác đăng 
ký thống kê, lập hồ sơ địa 
chính, cấp GCNqSDĐ nông 
nghiệp, đất ở, đất lâm nghiệp 

được thực hiện số lượng lớn 
với gần 30.000 GCNqSDĐ. 
Cùng với sự phát triển của 
khoa học kỹ thuật công nghệ 
và yêu cầu nhiệm vụ, Trung 
tâm đã đầu tư các trang thiết 
bị hiện đại, gồm máy in laser 
A0 HP designeiet 5500; 5 
máy toàn đạc điện tử TC 
450; 5 máy đo lưới tọa độ 
bằng công nghệ GPS một 
tần loại Hurace X20; sử dụng 
phần mềm Villis, TMV vào 
việc lập hồ sơ địa chính cấp 
GCNqSDĐ.

Năm 2015, Trung tâm đã 
tham gia xây dựng kế hoạch 
công tác của Sở, góp ý về xây 
dựng quy trình, phương án, 
tổ chức thực hiện các Chỉ thị, 
Thông tư về chuyên ngành do 
Sở thực hiện như: Chỉ thị số 
08/CT-TU về đẩy mạnh vận 
động nông dân “dồn điền đổi 
thửa” và khuyến khích tích tụ 
ruộng đất để phát triển sản 
xuất quy mô lớn trong nông 
nghiệp, Thông tư số 24/2014/
TT-BTNMT quy định về hồ 
sơ địa chính; Thông tư số 
28/2014/TT-BTNMT quy 
định về thống kê, kiểm kê 
đất đai và lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất; Dự án 
hoàn thiện, hiện đại hóa 
hồ sơ, bản đồ địa giới hành 
chính các cấp tỉnh Nghệ An; 
quyết định số 27/2015/qĐ-
UBND quy định hạn mức 
công nhận đất ở cho hộ gia 
đình, cá nhân khi cấp đổi 
Giấy chứng nhận...

truNg tâm Kỹ thuật tài NguyêN Và môi 
trườNg Nghệ aN: 

Phát huy thế mạnh góp 
phần nâng cao công tác 
quản lý về TN&MT

thay đổi nhận thức của các cấp, các 
ngành, huy động sự vào cuộc của các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh cũng như phát huy được vai 
trò của người dân trong việc tham gia 
xây dựng NTM. Trong đó, Sở TN&MT 
góp phần quan trọng trong việc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM. 

Ngoài những kết quả đã đạt được, 
hiện nay, công tác tổ chức triển khai 
thực hiện tiêu chí môi trường trên địa 
bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do là 
tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, trình 
độ nhận thức của người dân về công 
tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. 
Do thói quen và phong tục tập quán 
của người dân nông thôn nên chưa xây 
dựng được nhà tiêu, chuồng chăn nuôi 
gia súc, gia cầm… đảm bảo vệ sinh môi 
trường.

Để triển khai đạt tiêu chí môi trường 
tại các xã, trong năm 2016, Sở TN&MT 
tỉnh sẽ rà soát, kiểm tra thực tế tình hình 
thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã 
trên địa bàn tỉnh, trong đó sẽ làm việc 
với phòng TN&MT các huyện, TP. Lạng 
Sơn và kiểm tra thực tế tại các xã điểm. 
Đồng thời, tổ chức tập huấn, tuyên 
truyền, hướng dẫn về công tác BVMT 
trong xây dựng NTM tại 10 huyện, tập 
trung vào việc phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể 
tuyên truyền, xây dựng các mô hình 
về BVMT. Mặt khác, huy động nguồn 
lực giúp các xã điểm thực hiện tiêu chí 
môi trường; Cử cán bộ và đề nghị các 
tổ chức - đoàn thể tình nguyện trực tiếp 
xuống các xã, thôn hướng dẫn và hỗ trợ 
người dân thực hiện xây dựng các công 
trình BVMT; Tổ chức thẩm định việc 
hoàn thành tiêu chí môi trường trong 
xây dựng NTM.

Việc thực hiện tiêu chí môi trường 
nông thôn tuy còn nhiều khó khăn, 
trở ngại nhưng những việc làm cụ 
thể, thiết thực cùng sự chuyển biến 
nhận thức và hành động của người 
dân trong việc cải thiện vệ sinh môi 
trường nông thôn sẽ là tiền đề để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí 
môi trường trong xây dựng NTMn

 v.nhung
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quy ĐịNH Xử PHạT 
vI PHạM HÀNH 
CHíNH TRONG lĩNH 
vựC GIốNG Cây 
TRồNG, bẢO vỆ vÀ 
kIểM DịCH THựC vậT

Ngày 6/5/2016, Chính 
phủ ban hành Nghị 

định số 31/2016/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng, bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật. Theo đó, 
Nghị định quy định hành vi 
vi phạm nhập khẩu nguồn 
gen cây trồng gây hại có thể 
bị phạt tới 50 triệu đồng đối 
với cá nhân và 100 triệu đồng 
đối với tổ chức. Đối với hành 
vi vi phạm nhập khẩu giống, 
nguồn gen cây trồng không 
đúng nội dung văn bản cho 
phép của Bộ NN&PTNT sẽ 
bị phạt tiền từ 15 - 25 triệu 
đồng. Nếu nhập khẩu giống, 
nguồn gen cây trồng chưa 
được Bộ NN&PTNT cho 
phép bằng văn bản sẽ bị phạt 
tiền từ 30 - 40 triệu đồng. 
Đồng thời, các giống cây 
trồng, nguồn gen cây trồng 
sẽ buộc phải tái xuất hoặc 
tiêu hủy. Trường hợp các 
nguồn gen cây trồng, giống 
cây trồng được nhập khẩu 
gây hại đến sản xuất và sức 
khỏe con người, môi trường, 
hệ sinh thái sẽ bị phạt tiền 
từ 40-50 triệu đồng và buộc 
phải tiêu hủy.

Nghị định này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
25/6/2016 và thay thế Nghị 
định số 114/2013/NĐ-CP 
ngày 3/10/2013 của Chính 
phủ.

văn bản mới

Đến nay, Trung tâm đã hoàn 
thành kê khai đăng ký, lập hồ sơ 
địa chính, cấp GCNqSDĐ tại 6 xã 
gồm Tây Sơn, Tà Cạ, Chiêu Lưu, 
Bảo Nam, Hữu Kiệm (huyện Kỳ 
Sơn) và xã Hùng Sơn (huyện Anh 
Sơn) với tổng số 5.431 GCNqSDĐ; 
Đang thực hiện tại 2 xã Xuân 
Tường, Thanh Lương (huyện Thanh 
Chương); Hoàn thành đo đạc bản 
đồ địa chính các công trình đo đạc, 
lập hồ sơ địa chính, cấp tại 2 xã Diễn 
Đồng và Diễn quảng thuộc huyện 
Diễn Châu, tổng diện tích 965,8 ha. 
Bên cạnh đó, đã hoàn thành và giao 
nộp sản phẩm, thanh lý công trình 
2 xã Nghi Đức, Nghi Ân (TP. Vinh); 
trạm bơm Đồng Dong; trạm bơm 
Hòn rô, Vực Đạo; Giao đất Công 
trình thủy điện Hủa Na…

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực 
của cán bộ, nhân viên Trung tâm 
đã đạt được trong thời gian qua, Sở 
TN&MT đã tặng đơn vị bức trướng 
kỷ niệm 20 năm thành lập; trao bằng 
khen của UBND tỉnh Nghệ An cho 
các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong hoạt động của đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai thực hiện, Trung tâm 
cũng gặp nhiều khó khăn. Một số 
công trình tiến độ còn chậm, chưa 
đáp ứng được yêu cầu, như các 
công trình về kê khai đăng ký, lập 
hồ sơ địa chính cấp GCNqSDĐ, 
công trình quy hoạch sử dụng 
đất, đo đạc phục vụ giao đất, đền 
bù giải phóng mặt bằng. Phương 
pháp làm việc của một số cán bộ 

chưa khoa học. Công tác kiểm 
tra giám sát chưa rõ ràng và chưa 
đúng đối tượng.

Để hoàn thành nhiệm vụ Sở và 
UBND tỉnh giao, năm 2016, Trung 
tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 
trường Nghệ An tiếp tục tham gia 
xây dựng đề cương dự án, thiết kế 
kỹ thuật - dự toán, kế hoạch công 
tác của Sở TN&MT; góp ý về xây 
dựng quy trình, tổ chức thực hiện, 
kết quả hoàn thành trong việc chỉ 
đạo thực hiện các Chỉ thị, Thông 
tư về chuyên ngành do Sở thực 
hiện. Đồng thời, hoàn thành và 
giao nộp sản phẩm kê khai đăng 
ký, lập hồ sơ cấp GCNqSD đất 
các xã Thanh Lương, Xuân Tường 
(huyện Thanh Chương), xã Diễn 
Đồng, Diễn quảng (huyện Diễn 
Châu); Hoàn thành các công trình 
đo vẽ lại bản đồ địa chính 4 khối: 
1, 2, Yên Cư, Châu Hưng và đất 
nông nghiệp trên địa bàn phường 
Vinh Tân, TP. Vinh; quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất TP.Vinh, Nghi 
Lộc, quỳnh Lưu, Hoàng Mai…

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
dày dạn kinh nghiệm, nắm vững 
chuyên môn, tận tâm với công 
việc, chắc chắn rằng, Trung tâm 
Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 
trường Nghệ An luôn phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ được giao, giúp các cấp quản lý 
nhà nước khai thác sử dụng nguồn 
tài nguyên thiên nhiên một cách 
tiết kiệm, hiệu quả và bền vữngn�

 Đức anh

 V Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, kế hoạch năm 2016 của Trung tâm
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PHÁT TRIểN vậT lIỆu Xây DựNG TIếT 
kIỆM vÀ THâN THIỆN vớI MÔI TRƯỜNG 

Ngày 5/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 
24a/2016/NĐ-CP quy định về quản lý vật liệu xây 

dựng (VLXD). Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về quy 
hoạch, hoạt động đầu tư sản xuất VLXD; chính sách phát 
triển VLXD tiết kiệm tài nguyên khoáng sản (TNKS), tiết 
kiệm năng lượng (TKNL), thân thiện với môi trường.

 Để BVMT, Nhà nước khuyến khích và tạo điều 
kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, 
ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), đầu tư 
sản xuất VLXD tiết kiệm TNKS, TKNL, thân thiện 
với môi trường. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát 
triển, ứng dụng KH&CN, đầu tư sản xuất các loại vật 
liệu này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu 
tư của Nhà nước. Đồng thời, Nhà nước sẽ hạn chế và 
xóa bỏ theo lộ trình các cơ sở sản xuất VLXD có công 
nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, năng lượng 
và gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, các dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất 
VLXD không nung; Dự án đầu tư xử lý, sử dụng phế thải 
của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất, 
nhà máy luyện kim để làm VLXD; Dự án đầu tư hệ thống 
tận dụng nhiệt khí thải trong sản xuất xi măng để phát 
điện… cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ 
đầu tư của Nhà nước. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ, 
bao gồm: Chính sách ưu đãi thuế và tín dụng, đầu tư, chi 
phí chuyển giao công nghệ.

TạP chí với bạn Đọc

9Xin cho biết, để xác định một loài động 
vật hoang dã (ĐVHD) thuộc danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 
vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP cần 
dựa vào những tiêu chí nào? 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP, ĐVHD thuộc danh mục 
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 
phải đáp ứng các tiêu chí: 

Thứ nhất, số lượng cá thể còn ít hoặc 
đang bị đe dọa tuyệt chủng theo quy 
định tại Điều 5 Nghị định số 160/2013/
NĐ-CP. Điều 5 Nghị định số 160/2013/
NĐ-CP (xác định loài có số lượng cá thể 
còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng) 
quy định loài ĐVHD được xác định là 
loài có số lượng cá thể còn ít hoặc bị đe 
dọa tuyệt chủng khi có một trong các 
điều kiện sau: 

- Suy giảm quần thể ít nhất 50% theo 
quan sát hoặc ước tính trong 10 năm gần 
nhất hoặc 3 thế hệ cuối tính đến thời điểm 
đánh giá; hoặc được dự báo suy giảm ít 
nhất 50% trong 10 năm hoặc 3 thế hệ tiếp 
theo tính từ thời điểm đánh giá; 

- Nơi cư trú hoặc phân bố ước tính dưới 
500 km2 và quần thể bị chia cắt nghiêm trọng 
hoặc suy giảm liên tục về khu vực phân bố, 
nơi cư trú; 

- quần thể loài ước tính dưới 2.500 cá 
thể trưởng thành và có một trong các điều 
kiện: suy giảm liên tục theo quan sát hoặc 
ước tính số lượng cá thể từ 20% trở lên trong 
5 năm gần nhất hoặc 2 thế hệ cuối tính đến 
thời điểm đánh giá; suy giảm liên tục số 
lượng cá thể trưởng thành, cấu trúc quần thể 
có dạng bị chia cắt và không có tiểu quần thể 
nào ước tính có trên 250 cá thể trưởng thành 
hoặc chỉ có một tiểu quần thể duy nhất; 

- quần thể loài ước tính có dưới 250 cá 
thể trưởng thành; 

- Xác suất bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên 
của loài từ 20% trở lên trong vòng 20 năm tiếp 
theo hoặc 5 thế hệ tiếp theo tính từ thời điểm 
lập hồ sơ.

Thứ hai, là loài đặc hữu hoặc có một 
trong các giá trị đặc biệt về khoa học; y tế; 
kinh tế; sinh thái, cảnh quan, môi trường và 
văn hóa - lịch sử theo quy định tại Điều 6 
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP. 

quy ĐịNH bẢO vỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG HOạT ĐộNG CủA  
TậP ĐOÀN bƯu CHíNH 
vIỄN THÔNG vIỆT NAM

Ngày 6/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 
25/2016/NĐ-CP quy định về điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 
(VNPT). Theo đó, VNPT có trách nhiệm tham gia, phối 
hợp và thực hiện các nghĩa vụ về BVMT.

 Khoản 4, Điều 18 của Nghị định quy định, trong 
quá trình hoạt động, kinh doanh, sản xuất, VNPT phải 
có nghĩa vụ thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo 
vệ TN&MT.

Bên cạnh đó, người lao động của VNPT có quyền 
tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trước khi cấp có 
thẩm quyền quyết định các vấn đề về BVMT,cũng như đề 
xuất giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, BVMT, cải thiện 
đời sống, vệ sinh môi trường trong Tập đoàn VNPT. 
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Từ tác phẩm “Đời sống mới” nghĩ về nhân tố 
đạo đức trong bảo vệ môi trường hiện nay
vũ ngọc Lân

Cách đây 70 năm (tháng 3/1947), tác phẩm 
“Đời sống mới” của Tân Sinh (Chủ tịch 
Hồ Chí Minh) được xuất bản gồm 15 

phần, với hình thức “Hỏi” - “Đáp” để người đọc 
dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong cuộc sống. 
Trong tác phẩm, Bác đề cập đến nhiều nội dung, 
đối tượng, tổ chức, cơ quan, lứa tuổi, điều kiện… 
nhưng nội dung chính là mối quan hệ chặt chẽ 
giữa rèn luyện, trau dồi đạo đức xã hội với giữ gìn 
môi trường. Đạo đức xã hội là nền tảng, là “gốc” 
của mọi vấn đề, thông qua việc giáo dục đạo đức 
xã hội, con người sẽ có những hành vi tích cực đối 
với môi trường. 

Mỗi người dân đều nên và cần “sống sạch 
sẽ”. “Sạch sẽ tức là một phần đời sống mới. 
Sạch sẽ thì ít đau ốm. Sức khỏe thì làm được 
việc. Làm được việc thì có ăn. Xem đó thì biết 
rằng ai cũng nên làm đời sống mới”… Đối với 
mỗi làng, để xây dựng đời sống mới thì phải 
“làm cho cả làng đều biết chữ, biết đạo đức và 
trách nhiệm của công dân”, làng trở nên “thuần 
phong mỹ tục, “môi trường, đường sá sạch sẽ”.

Đồng thời, Bác còn chỉ ra những điểm cần 
chú ý khi xây dựng đời sống mới cho mỗi đối 
tượng. Trong trường học, các em cần được giáo 
dục để “trong sạch như một tấm lụa trắng”; Đối 
với bộ đội, phải “kỷ luật nghiêm; siêng năng tập 
luyện; học chữ, rèn luyện chính trị, tăng gia sản 
xuất, giữ vệ sinh...”; Đối với cán bộ, công chức 
cần thực hiện đúng các đức tính “cần, kiệm, 
liêm, chính”, nếu rèn luyện tốt sẽ hình thành 
được những đức tính, cách sống khác, bao gồm 
giữ gìn vệ sinh, BVMT.

qua đó có thể thấy, ngay từ những năm 40 
của thế kỷ XX, Bác Hồ đã “nhìn xa trông rộng”, 
hiểu rất rõ đạo đức xã hội gắn liền với BVMT. 
Những năm sau đó, Bác đã có nhiều bài viết về 
công tác BVMT, trồng cây gây rừng, sống hòa 
hợp với thiên nhiên... Người cũng chính là tấm 
gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu với 
thiên nhiên, đất nước, con người. 

Từ tác phẩm “Đời sống mới”, ngẫm đến câu 
chuyện BVMT hôm nay để thấy những lời dạy 
của Bác vẫn còn nguyên giá trị. Có thể nói, chưa 
bao giờ vấn đề môi trường ở nước ta “nóng” 
như hiện nay. Công tác BVMT thu hút sự quan 
tâm của Đảng, Chính phủ, hệ thống chính trị 

và người dân. Hiện tượng 
nắng hạn kéo dài, nước biển 
xâm nhập sâu tại nhiều tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long, 
“thảm họa” cá chết hàng loạt 
tại một số tỉnh miền Trung, 
tình trạng thực phẩm bẩn tràn 
lan… ảnh hưởng xấu đền đời 
sống nhân dân. Bên cạnh đó là 
tình trạng tràn ngập rác tại các 
bãi biển vào những kỳ nghỉ lễ, 
làm mất mỹ quan môi trường, 
phần nào làm xấu đi hình ảnh 
Việt Nam trên “bản đồ du 
lịch quốc tế” như: Cồn Vành 
(Thái Bình); quất Lâm (Nam 
Định); Sầm Sơn (Thanh Hóa), 
Thiên Cầm (Hà Tĩnh); Cửa 
Tùng (quảng Trị), Nha Trang 
(Khánh Hòa)... Để xảy ra 
những vấn đề môi trường trên 
có nhiều nguyên nhân, nhưng 
chủ yếu vẫn là sự tàn phá của 
con người đối với thiên nhiên.

Một lần nữa, cần phải 
nói đến vấn đề gắn đạo đức 
xã hội với ý thức BVMT. Mặc 
dù, trong những năm qua, 
công tác BVMT đã có nhiều 
chuyển biến, ý thức BVMT 
của người dân đã được nâng 
lên, nhưng ý thức của một 
bộ phận không nhỏ người 
dân, trong đó có những cán 
bộ, nhân viên vẫn còn hạn 
chế. Khi công tác quản lý 
chưa sâu sát, chế tài chưa đủ 

mạnh, tạo sức răn đe và lợi 
ích kinh tế, lợi ích cá nhân 
lớn thì sẽ dẫn đến việc một 
số cá nhân, tổ chức “bất 
chấp” hy sinh môi trường vì 
lợi ích của bản thân. Vì thế, 
công tác BVMT sẽ còn là 
“cuộc chiến lâu dài” giữa cái 
tốt và cái xấu.

Bên cạnh việc tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về BVMT, cần 
có những giải pháp quyết 
liệt; gắn giáo dục đạo đức 
với ý thức BVMT, đưa nội 
dung BVMT trở thành nội 
dung phổ cập, được giáo dục 
thường xuyên, chuyên nghiệp 
tại các lớp học chính trị, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc 
biệt, quy trách nhiệm rõ ràng 
đối với các tổ chức, cá nhân, 
người đứng đầu cơ quan, địa 
phương, vô tình hay cố ý hủy 
hoại môi trường, làm “ngơ” 
cho những hành vi vi phạm 
môi trường.

Bác Hồ kính yêu đã nói: 
“Vì lợi ích mười năm trồng 
cây/Vì lợi ích trăm năm 
trồng người”. Ngày nay, công 
tác “trồng người” cần phải 
nghiêm khắc hơn, kỷ luật 
hơn, phải gắn kết đạo đức 
con người với môi trường, 
thiên nhiên vì sự phát triển 
bền vững đất nướcn

 V Bãi biễn Quất Lâm (Nam Định) tràn ngập rác  
sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2016



33Số 5/2016

TrAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Đẩy mạnh công tác kiểm soát các lò đốt 
chất thải rắn y tế tại Việt Nam
nguyễn Thanh hà
Bộ Y tế

Hiện nay, tại Việt Nam, một trong 
những công nghệ đang được áp dụng 
để xử lý chất thải rắn y tế (CTrYT) 

là lò đốt chất thải y tế (CTYT) với ưu điểm xử 
lý đa số các loại chất thải và giảm tối đa thể 
tích chất thải sau xử lý. Tuy nhiên, nếu chế độ 
vận hành không đúng và không có hệ thống 
xử lý khí thải sẽ phát sinh chất độc hại (dioxin, 
furan) gây ô nhiễm môi trường thứ phát; đồng 
thời làm tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng và 
giám sát môi trường. 

Để kiểm soát nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
thứ phát từ các lò đốt CTrYT, Bộ TN&MT đã 
ban hành qCVN 02:2012/BTNMT - quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về lò đốt CTrYT. Theo qCVN 
02:2012/BTNMT quy định “Khí thải từ các lò 
đốt CTrYT phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi 
trường, trong đó có chỉ tiêu về Dioxin/Furan 
PCDD/PCDF phải thấp hơn 2,3 ngTEq/Nm3”. 
Ngay sau đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 
31/2013/TT-BYT ngày 15/10/2013 quy định 
về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động 
khám, chữa bệnh của bệnh viện, trong đó các cơ 
sở y tế (CSYT) phải thực hiện quan trắc khí thải 
lò đốt CTrYT theo qCVN 02:2012/BTNMT với 
tần suất 3tháng/lần và báo cáo cơ quan quản lý 
theo thẩm quyền. 

Mặt khác, Bộ Y tế cũng đã chủ động xây dựng 
và trình Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý 
CTYT giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 
năm 2020 đảm bảo 100% các CSYT ở các tuyến 
từ Trung ương đến địa phương thực hiện xử lý 
CTYT bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường. Đề án nêu rõ giải pháp 
công nghệ trong xử lý CTYT là “Nghiên cứu, lựa 
chọn công nghệ xử lý CTYT theo định hướng áp 
dụng công nghệ mới bảo đảm tính thân thiện với 
môi trường trên cơ sở khối lượng, thành phần 
của chất thải phát sinh, điều kiện mặt bằng xây 
dựng, phù hợp với khả năng tài chính của CSYT 
và đảm bảo quy chuẩn quốc gia về môi trường”. 
Cụ thể, đối với các thành phố, các khu đô thị lớn, 
ưu tiên lựa chọn mô hình xử lý tập trung; Các 
CSYT có khoảng cách gần nhau, có thể lựa chọn 
mô hình xử lý theo cụm; Các CSYT không có 
điều kiện vận chuyển CTrYT đến các khu xử lý 

tập trung hoặc xử lý theo cụm, 
lựa chọn theo hướng xử lý tại 
chỗ.

Để triển khai Đề án, Bộ 
Y tế đã bố trí kinh phí từ 
nguồn kinh phí sự nghiệp môi 
trường, từ nguồn kinh phí Dự 
án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh 
viện vay vốn ưu đãi của Ngân 
hàng thế giới với tổng kinh 
phí là 150 triệu USD… để tập 
trung hỗ trợ đầu tư hệ thống 
xử lý CTrYT bằng công nghệ 
không đốt, thân thiện với môi 
trường cho các bệnh viện 
công lập trực thuộc Bộ, các 
bệnh viện công lập thuộc các 
địa phương có quy mô giường 
bệnh lớn, nguy cơ phát sinh 
chất thải nhiều; đồng thời tăng 
cường năng lực quan trắc môi 
trường cho các Viện chuyên 
ngành trực thuộc Bộ Y tế để 
quan trắc, giám sát môi trường 
y tế, trong đó có việc giám sát 
khí thải từ lò đốt CTrYT. 

Hiện nay, lò đốt CTrYT 
được sử dụng chủ yếu ở 
các bệnh viện tuyến tỉnh và 
huyện. Vì vậy, UBND tỉnh có 
vai trò chính trong việc kiểm 
tra, giám sát, đầu tư và định 
hướng công nghệ mới thân 
thiện môi trường để thay thế 
dần các lò đốt không đạt quy 

chuẩn môi trường. Bộ Y tế 
đã có các văn bản gửi UBND 
cấp tỉnh đề nghị rà soát, 
đánh giá tình trạng hoạt 
động của các lò đốt CTrYT 
và xây dựng kế hoạch loại 
bỏ các lò đốt không đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường. Chính phủ cũng 
đã có Công văn chỉ đạo Bộ 
TN&MT khẩn trương đề 
xuất biện pháp kiểm soát các 
lò đốt rác nhập khẩu không 
đảm bảo yêu cầu, đánh giá 
các công nghệ xử lý chất thải 
rắn đang áp dụng và đề xuất 
giải pháp công nghệ phù hợp 
với điều kiện của Việt Nam.

Trong những năm qua, 
ngành Y tế đã có rất nhiều 
cố gắng trong việc quản lý, 
xử lý CTYT. Tuy vậy, để thực 
hiện tốt công tác quản lý môi 
trường nói chung và quản 
lý CTYT của ngành Y tế nói 
riêng, đòi hỏi phải thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp với sự 
phối hợp chặt chẽ của các đơn 
vị có liên quan dưới sự chỉ đạo 
của Lãnh đạo Bộ Y tế, sự chỉ 
đạo của Lãnh đạo UBND các 
địa phương, các Bộ, ngành có 
liên quan, cùng với việc thực 
hiện có trách nhiệm và hiệu 
quả của các CSYTn

 V Khí thải từ các lò đốt chất thải rắn y tế phải đảm bảo  
các tiêu chuẩn về môi trường
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Thúc đẩy mô hình đối tác công tư  
trong xử lý chất thải y tế

nguyễn hữu hùng
Bộ Y tế
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong xử lý chất thải y tế (CTYT) 
là mô hình được nhiều nước trên thế giới áp dụng nhằm huy động nguồn lực 
của các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia xử lý CTYT. Kinh nghiệm của 
các nước cho thấy, công tác thu gom và xử lý CTYT thông qua PPP là hiệu quả, 
khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tài chính, đổi mới cơ sở vật chất - 
kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nhân lực theo hướng hiện đại nhằm nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế (CSYT). 

Trong những năm qua, 
công tác BVMT luôn 
được Đảng, quốc hội 

và Chính phủ quan tâm. Điều 
này đã được nhấn mạnh trong 
Nghị quyết số 41-Nq/TW về 
BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Để công tác BVMT 
đạt hiệu quả, Nhà nước khuyến 
khích các cá nhân, tổ chức, cộng 
đồng tham gia BVMT, đặc biệt 
tham gia các dịch vụ thu gom, 
tái sử dụng, vận chuyển, tái chế, 
xử lý chất thải... 

Trong xử lý CTYT, PPP 
đã được triển khai gần 10 năm 
trong khuôn khổ các chính sách 
xã hội hóa, hoặc thí điểm đầu 
tư theo quyết định số 71/2010/
qĐ-TTg ngày 9/1/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ. Tuy 
nhiên, cho đến năm 2015, quan 
hệ “công - tư” mới được luật 
hóa bằng Nghị định số 15/2015/
NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 
Chính phủ về đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư. 

Tình hình Đầu Tư  
hệ Thống xử Lý cTyT 
Tại cÁc csyT

Theo số liệu thống kê của 
Bộ Y tế, tại Việt Nam, tổng 
lượng chất thải rắn (CTr) 
phát sinh từ các CSYT khoảng 
450 tấn/ngày, trong đó có 47 
tấn/ngày là chất thải nguy 

hại; tổng lượng nước thải y tế 
phát sinh tại các CSYT khoảng 
125.000m3/ngày. Tuy nhiên, 
hiện nay, trên phạm vi toàn 
quốc, còn khoảng 15% CSYT 
chưa thực hiện việc xử lý CTr 
y tế theo đúng quy định; 42% 
CSYT có hệ thống xử lý nước 
thải (XLNT) xuống cấp, hư 
hỏng, không hoạt động thậm 
chí chưa có hệ thống XLNT; 
đặc biệt còn khoảng 172 CSYT 
nằm trong danh sách các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng cần phải xử lý 
triệt để. Nhìn chung, CTYT 
nguy hại của các CSYT đang 
được xử lý theo các hình thức:

Đối với nước thải y tế, chủ 
yếu là các CSYT tự xử lý (tự 
đầu tư trạm xử lý và hệ thống 
thu gom) trước khi thải ra bên 
ngoài trừ các đô thị có hệ thống 
XLNT tập trung của TP. Hình 
thức ít phổ biến hơn là thuê 
đơn vị có chức năng để XLNT 
y tế theo 2 phương thức: Hợp 
đồng với công ty bên ngoài 
có chức năng và tư cách pháp 
nhân để XLNT bao gồm đầu tư 
và vận hành hệ thống, CSYT 
bố trí mặt bằng và trả phí xử lý 
theo thỏa thuận (các hợp đồng 
có thời gian khoảng 10 năm và 
sau đó bàn giao lại cho CSYT); 
Thuê đơn vị bên ngoài có năng 
lực kỹ thuật vận hành hệ thống 
sẵn có của CSYT.

Về cơ chế nguồn vốn và 
tài chính, các CSYT sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước 
như sự nghiệp môi trường, 
đầu tư phát triển. Tuy nhiên, 
các nguồn vốn này rất hạn hẹp, 
nên một số CSYT đã mạnh 
dạn vay vốn để đầu tư XLNT 
dưới hình thức hợp đồng BOT. 
Tại TP. Hồ Chí Minh, các BV: 
Nhi đồng I, Hùng Vương, 
Nhân dân 115, răng Hàm Mặt 
Trung ương Hồ Chí Minh đã 
áp dụng hình thức này với 
quy mô đầu tư trung bình từ 
250 m3/ngày đêm đến 1.000 
m3/ngày đêm, chi phí đầu 
tư trung bình khoảng 1,5 tỷ 
đồng/100m3. BV trả kinh phí 
vận hành hàng tháng với chi 
phí khoảng 10.000đ/m3. Các 
đối tác tư nhân tham gia các 
hợp đồng BOT nêu trên được 
vay vốn ưu đãi (tối đa là 60% 
tổng vốn đầu tư với lãi suất 0% 
trong 7 năm) từ nguồn kinh 
phí kích cầu của UBND TP.

Đối với CTR y tế, có hai 
hình thức xử lý. Hình thức thứ 
nhất là xử lý tại chỗ, các CSYT 
tự xử lý (chủ yếu ở CSYT 
tuyến dưới) theo phương thức 
đốt tại chỗ hoặc thuê đơn vị 
có chức năng để vận chuyển, 
xử lý. Theo số liệu báo cáo, 
hầu hết các lò đốt rác y tế tại 
chỗ không đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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môi trường như qCVN 02:2012/BTNMT, có 
nơi lò đốt đã xuống cấp gây nguy cơ ô nhiễm 
môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại 
thứ phát (dioxin). Hình thức thứ hai là hợp 
đồng thuê xử lý tập trung, đơn vị bên ngoài 
CSYT vận chuyển và xử lý, được áp dụng phổ 
biến ở CSYT tại khu vực đô thị. Về cơ chế 
tài chính, các CSYT trả phí vận chuyển, xử lý 
theo số lượng chất thải phát sinh, tuy nhiên 
do chi phí xử lý môi trường chưa được kết 
cấu trong giá dịch vụ y tế nên các CSYT còn 
gặp khó khăn. Đồng thời, các cơ sở xử lý rác 
thải tập trung không có khu xử lý riêng đối 
với chất thải sinh học. Bên cạnh đó, quá trình 
vận chuyển rác thải y tế đều sử dụng phương 
tiện vận chuyển rác thông thường nên tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai PPP Trong xử Lý 
cTyT - những Thuận Lợi và khó 
khăn

Thời gian qua, sự gia tăng CTYT và sự 
đáp ứng không phù hợp của hệ thống/thiết bị 
đã gây khó khăn cho công tác xử lý chất thải, 
BVMT tại các CSYT. Bên cạnh đó, ngân sách 
chi thường xuyên cho các hoạt động quản lý 
chất thải của các CSYT còn hạn chế, dẫn đến 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
tới sức khỏe bệnh nhân, cán bộ y tế và cộng 
đồng. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã phối 
hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, TP 
đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải 
pháp, dự án xã hội hóa, huy động và sử dụng 
có hiệu quả nhiều nguồn lực đầu tư cho công 

tác khám chữa bệnh và công 
tác xử lý CTYT. 

Tại các CSYT triển khai 
đầu tư hệ thống XLNT theo 
hình thức PPP, việc xử lý 
CTYT luôn được tuân thủ 
nghiêm ngặt theo đúng các 
quy định hiện hành, đặc biệt 
là nước thải luôn đạt tiêu 
chuẩn môi trường. Mặt khác, 
các CSYT được đảm bảo về 
quyền lợi, nghĩa vụ khi tham 
gia, đảm bảo nguyên tắc 
cùng có lợi và không có xung 
đột về lợi ích. 

Bên cạnh đó, cơ chế tài 
chính tại các CSYT tham 
gia hình thức PPP rất khả 
thi, giảm gánh nặng đầu 
tư cho các CSYT với trung 
bình 1 giường bệnh/1 ngày 
cần chi 7.310 đồng cho việc 
xử lý CTYT, bao gồm CTr 
và nước thải. Ngoài ra, các 
CSYT vẫn có quyền sở hữu, 
quản lý dự án và có khả năng 
thu hút, tiếp nhận nguồn vốn 
ưu đãi.

Đối với các công ty thực 
hiện các dự án PPP về xử lý 
CTYT cần phải đảm bảo khả 
năng cung cấp dịch vụ liên 
tục, ổn định, đạt chất lượng 
đáp ứng nhu cầu của CSYT. 

Đồng thời sử dụng những kỹ 
năng, công nghệ hiện đại và 
tính hiệu quả của khu vực tư 
nhân. Đặc biệt, việc đưa vốn 
tư nhân vào sẽ giúp giảm nhẹ 
gánh nặng về tài chính cho 
CSYT/ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh những thuận 
lợi, các dự án PPP trong xử 
lý CTYT được triển khai thời 
gian qua cũng gặp một số 
khó khăn, tồn tại, cụ thể như 
kinh phí để xử lý CTYT đều 
do CSYT phải tự chi trả từ 
nguồn ngân sách nhà nước 
cấp (trong nguồn kinh phí 
tự chủ), không có mục ngân 
sách riêng chi cho việc xử 
lý CTYT. Nhiều CSYT chưa 
ý thức đầy đủ trách nhiệm 
trong BVMT, phòng chống 
dịch bệnh và các yếu tố nguy 
cơ tới sức khỏe, còn trông 
chờ Nhà nước đầu tư xây 
dựng hệ thống xử lý CTYT. 
Mặt khác, chi phí đầu tư xây 
dựng, trang thiết bị và chi 
phí vận hành XLNT CSYT 
rất tốn kém; việc đầu tư hệ 
thống xử lý CTYT theo hình 
thức PPP thời gian hoàn vốn 
dài, thủ tục đầu tư nhiều và 
giá xử lý CTYT khó xác định 
và chưa thống nhất.

Để thúc đẩy mô hình PPP 
trong xử lý CTYT, trong thời 
gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục 
hoàn thiện chính sách trong 
xử lý CTYT. Trên cơ sở Nghị 
định số 15/2015/NĐ-CP, Bộ 
Y tế sẽ phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan xây dựng và 
trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt cơ chế đặc thù 
trong xử lý CTYT cho phù 
hợp với tình hình hiện nay. 
Đồng thời tạo lập khuôn khổ 
pháp lý và chính sách thực 
thi bình đẳng, minh bạch, 
hiệu quả, khuyến khích các 
nhà đầu tư tham gia mạnh 
mẽ vào các dự án xử lý chất 
thải theo hình thức PPPn

 V Huy động các thành phần kinh tế tham gia xử lý chất thải y tế
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Hiện trạng và đề xuất giải pháp hạn chế sự phát triển 
của cây mai dương ở xã Phong Chương,  
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ths. Lê Thị Phương chi
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Các loài ngoại lai xuất hiện ở nước ta ngày càng nhiều và ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên 
cũng như môi trường sinh thái. Một trong các loài ngoại lai nguy hiểm hiện nay là cây mai dương. 
Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế là vùng đồng bằng thấp, trũng có 
nhiều vùng đất trống ven các con sông, thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại cây mai dương, gây 
ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp và canh tác đất đai của người dân.

hiện Trạng Phân bố cây mai 
Dương

Cây mai dương phân bố chủ yếu trên các 
bãi đất trống chưa được sử dụng, các vùng đất 
hoang hóa, ven kênh mương, ao, hồ, khu vực 
nghĩa địa nhiều mồ mả của các thôn Ma Nê, 
Phú Lộc, Lương Mai, Đại Phú và thôn Bàu… 
Chúng có thể phát triển mạnh tùy vào vị trí địa 
lý của từng thôn với diện tích dày đặc, khả năng 
xâm lấn mạnh. 

Ngoài các yếu tố tự nhiên thì con người cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong việc du nhập 
cây mai dương về địa phương, việc sang lấp các 
vùng trũng bằng cách vận chuyển đất đỏ từ đồi 
núi để làm mặt bằng xây nhà và là nơi chôn cất 

người chết làm gia tăng diện 
tích cây mai dương. 

Khả năng sinh trưởng và tái 
sinh của cây mai dương

Cây mai dương tái sinh chủ 
yếu bằng hạt. Lượng hạt được 
phân tán vào đất ở thời kỳ rụng 
quả làm cho mật độ cây con 
mọc lên nhiều. Mật độ cây mai 
dương không chỉ phụ thuộc vào 
đặc điểm hệ sinh thái mà còn 
các tác nhân bên ngoài tác động 
vào như các yếu tố khí hậu, các 
hoạt động của con người, sinh 
vật có thể làm gia tăng nhanh 

mật độ trong vùng.
Cây mai dương có khả 

năng sinh trưởng và phát triển ở 
nhiều vùng sinh thái khác nhau, 
đặt biệt loài cây này có khả năng 
tái sinh mạnh nếu thực hiện các 
biện pháp diệt trừ không hợp lý 
và triệt để. 

Đối với một cây sinh trưởng 
và phát triển bình thường từ 
khi hạt nảy mầm cho đến cây 
trưởng thành phải mất từ 6 - 
8 tháng. Tuy nhiên ở trường 
hợp bị chặt gốc sau 3 tháng các 
nhánh này đã bắt đầu xuất hiện 

 V Cây mai dương mọc nhiều ở khu vực kênh mương ruộng lúa, làm giảm năng suất cây trồng
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hoa. Điều này cho thấy, khi cây bị diệt với biện 
pháp không triệt để thì các nhánh mọc lên rất 
nhanh và rậm rạp hơn trước khi diệt kèm theo 
đó rút ngắn thời gian ra hoa, kết trái sẽ làm tăng 
nhanh khả năng phát tán.

TÁc hại của cây mai Dương 
Nông nghiệp: Sự phát triển của loại cây này 

làm mất đi một số thửa đất trồng đậu, sắn, sen 
của người dân chủ yếu ở 2 thôn (Phú Lộc, Ma 
Nê). Việc lấn chiếm đất của cây mai dương gây 
khó khăn cho việc sản xuất, làm giảm năng suất 
cây trồng. Trong khi đó, cây mai dương còn cạnh 
tranh nơi ở, nguồn dinh dưỡng với một số loài 
cây trồng nông nghiệp, cây bản địa. Tại các khu 
vực ven đê mương ruộng lúa, quá trình mọc lên 
tua tủa và bộ rễ dày làm cản trở dòng chảy cung 
cấp nước cho các thửa ruộng, tạo nơi sinh sống 
làm tổ cho các loài chuột, sâu bọ gây phá hoại mùa 
màng. Thân cây mai dương có chứa minosin, một 
loại axit amin có thể gây độc hại đối với nhiều loài 
động vật. Nơi loài cây này mọc lên làm cho đất bị 
bạc màu, khó khăn trong công tác cải tạo.

Chăn nuôi: Các bãi đất, đồng cỏ là nơi cung 
cấp thức ăn cho dê, bò, trâu… cây mai dương đã 
làm cho diện tích đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp. 

Hoạt động sản xuất của người dân: Trong quá 
trình canh tác sản xuất thì bị dẫm phải gai nhọn 
của cây mai dương rơi rụng gây thương tích, phải 
tốn công chặt phá trong vùng đất canh tác nếu bị 
cây xâm lấn. Cây mai dương mọc lên ven kênh 
mương làm cản trở giao thông thủy, hoạt động 
đánh cá của người dân cũng ảnh hưởng do lưới 
đánh bắt vướng vào rễ và chùm gai cây này. Hàng 
năm, địa phương phải tốn chi phí và huy động 
người dân thực hiện công tác diệt trừ (1 đợt diệt 
trừ tốn 2 - 4 triệu đồng/thôn).

mộT số giải PhÁP nhằm hạn 
chế sự sinh Trưởng và PhÁT 
Triển của cây mai Dương 

Khoa học kỹ thuật: Sử dụng các biện pháp thủ 
công như chặt kết hợp đốt… Theo ý kiến của các 
chuyên gia, phải chặt hạ tận gốc rễ khi cho đến kỳ 
ra hoa kết trái, cây càng non càng tiết kiệm được 
công sức và hiệu quả tác động càng cao. Bất kỳ nơi 
đâu, nếu thấy cây xuất hiện lập tức chặt bỏ, nhổ 
gốc, cần làm kiên trì trong thời gian dài. Đối với 
cây mai dương còn nhỏ mọc xen lẫn với cây nông 
nghiệp nên nhổ chúng bằng tay. Việc sử dụng lửa 
sau khi chặt sẽ làm tăng khả năng chết của cây, lửa 
có tác dụng đốt cháy một lượng lớn hạt nằm trên 
mặt đất như vậy sẽ làm giảm mật độ cây con.

Ngoài ra, có thể sử dụng 
hóa chất chọn lọc và kiểm 
soát theo từng giai đoạn 
sinh trưởng là cần thiết, 
nhằm hạn chế số lượng hóa 
chất sử dụng và liều lượng 
các loại hóa chất để đem lại 
hiệu quả diệt trừ tốt nhất, 
góp phần BVMT. 

Luân canh gối vụ cây 
trồng trên những vùng đất 
canh tác. Cây mai dương 
có khả năng mọc nhiều ở 
những vùng đất trồng, đất 
nông nghiệp bỏ hoang. Do 
đó, việc luân canh gối vụ cây 
trông vừa tiết kiệm được 
diện tích đất bỏ hoang vừa 
cung cấp thêm nông sản 
cho người dân và góp phần 
giảm thiểu khả năng xâm 
chiếm diện tích của cây mai 
dương.

Về mặt quản lý: Chính 
quyền địa phương cần 
thống kê lại toàn bộ diện 
tích cây mai dương để huy 
động người dân tiến hành 
diệt trừ, các đợt diệt trừ 
cách nhau không quá xa để 
có thể kịp thời diệt cây mai 
dương khi còn nhỏ và tránh 
cho cây phát triển mạnh 
đến thời kỳ ra hoa, kết quả. 
Cần triển khai trước mùa 
lũ lụt và tiến hành diệt trừ 
trong thời gian dài cho đến 
khi cây không phát triển.

Cần tổ chức, phát động 
các đơn vị tiến hành rà soát, 
tiêu diệt cây mai dương trên 
diện rộng. Các đợt phát động 
phải có kế hoạch và phương 
pháp diệt trừ hiệu quả.

quản lý việc đổ đất san 
lấp tại các công trình, nếu 
diện tích chưa sử dụng thì 
phải chủ động diệt cây Mai 
dương trên các diện tích, 
đất mới đổ nên nhổ bỏ cây 
con trước khi phát triển.

Ngoài ra, chính quyền 
địa phương cần phổ biến 

cho người dân biết và thực 
hiện các biện pháp tiêu 
diệt loài cây một cách hiệu 
quả. Đồng thời, khuyến 
cáo người dân không nên 
chặt ngang thân cây để lấy 
làm củi đốt khi cây đã có 
hạt chín sẽ làm cho cây tái 
sinh mạnh hơn từ các gốc 
bị chặt, phát tán hạt làm 
gia tăng diện tích và mật 
độ cây.

Nâng cao nhận thức của 
người dân: Chính quyền địa 
phương cần tuyên truyền 
cho người dân hiểu rõ hơn 
về tác hại của cây mai dương 
và những hậu quả nếu diệt 
trừ không hợp lý. Bên cạnh 
đó, cần nâng cao khả năng 
nhận biết, ngăn chặn và diệt 
trừ cây mai dương bằng các 
hoạt động phối hợp với các 
tổ chức xã hội và trường học.

Chính quyền địa 
phương cần lồng ghép các 
hoạt động, phong trào kết 
hợp với việc hỗ trợ kinh phí 
cho công tác diệt trừ nhằm 
thu hút sự tham gia của 
người dân, qua đó nâng cao 
nhận thức của cộng đồng.

kếT Luận
Cây mai dương là loài 

rộng sinh thái có đặc điểm 
sinh học, thích ứng và 
thuận lợi cho sự phát tán 
nhanh, tồn tại, phát triển 
thích nghi với nhiều môi 
trường khác nhau, khả 
năng cạnh tranh mạnh và 
gia tăng tốc độ xâm lấn. 
Điều này làm tăng nguy cơ 
lây lan của cây mai dương, 
gây nhiều thiệt hại kinh tế. 
Để hạn chế tác hại của cây 
mai dương cần xây dựng 
và thực hiện một dự án 
nghiên cứu toàn diện, đầu 
tư kinh phí cho công tác 
diệt trừ, phòng chống một 
cách triệt đển
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Hướng tới lựa chọn công nghệ xử lý  
chất thải y tế thân thiện với môi trường

Trong những năm qua, xử lý chất thải 
nói chung và chất thải y tế (CTYT) nói 
riêng bằng công nghệ đốt được sử dụng 

phổ biến. Tuy nhiên các lò đốt nếu không được 
kiểm soát tốt về khí thải hoặc quá trình vận 
hành không đúng quy định sẽ có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường thứ phát (các loại khí axít, 
đặc biệt phát thải các khí độc hại như dioxin 
và furan...). Ngoài ra, các chi phí vận hành, bảo 
dưỡng và giám sát môi trường trong quá trình 
vận hành lò đốt thường cao hơn so với các 
công nghệ khác. Do đó, công nghệ đốt CTYT 
lây nhiễm đang được thay thế bằng công nghệ 
không đốt, thân thiện với môi trường. Trên 
thực tế, các công nghệ không đốt đang được áp 
dụng tại một số quốc gia phát triển như Mỹ, 
Canađa, Đức, Bồ Đào Nha, Ai-len...

Hiện nay, các phương pháp đang được áp 
dụng để xử lý CTYT lây nhiễm là: Phương 
pháp nhiệt độ thấp sử dụng hơi ẩm (nồi hấp 
khử trùng, nồi hấp cải tiến, thiết bị vi sóng); 
Phương pháp nhiệt độ thấp sử dụng khí khô 
(phun khí nóng với tốc độ cao, gia nhiệt khô); 
Phương pháp nhiệt độ trung bình; Phương 
pháp nhiệt độ cao (nhiệt phân ôxy hóa, nhiệt 
phân plasma); Phương pháp hóa học (khử 
trùng bằng hợp chất có chlorine, khử trùng 
bằng hóa chất không chứa chlorine, đóng gói 
và trơ hóa); Phương pháp sinh học; Phương 

pháp phóng xạ (hiện nay ít 
được áp dụng). 

Ngoài các phương pháp 
nêu trên, phương pháp chôn 
lấp cũng được coi là phương 
pháp không đốt được áp dụng 
để xử lý CTYT lây nhiễm 
(chất thải lây nhiễm sắc nhọn, 
chất thải giải phẫu) tại một số 
nước đang phát triển, nhưng 
phương pháp này không được 
khuyến khích áp dụng do 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường và ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người nếu không 
tuân thủ đúng quy trình, quy 
định về hố chôn lấp. Về mặt 
nguyên lý, chất thải sắc nhọn 
có thể xử lý bằng các phương 
pháp nhiệt độ thấp, hóa học. 
Tuy nhiên, phương pháp này 
mới chỉ loại bỏ được yếu tố lây 
nhiễm mà chưa loại bỏ được 
yếu tố sắc nhọn. Phần lớn, các 
phương pháp xử lý CTYT lây 
nhiễm đang áp dụng hiện nay 
là phương pháp nhiệt độ thấp 
và phương pháp hóa học. 

xu hướng PhÁT 
Triển công nghệ 
không ĐốT, Thân 
Thiện với môi 
Trường

Ở Việt Nam hiện nay đã 
áp dụng công nghệ không đốt 
(sử dụng phương pháp nhiệt 
độ thấp như nồi hấp khử 
trùng hoặc thiết bị vi sóng) để 
xử lý CTYT lây nhiễm và đã 
chứng minh được hiệu quả xử 
lý. Việc áp dụng các công nghệ 
không đốt trong xử lý CTYT 
lây nhiễm thay thế cho công 
nghệ đốt hiện nay là rất cần 
thiết, phù hợp với xu hướng 
chung của thế giới, góp phần 
thực hiện các cam kết của 

Việt Nam khi tham gia Công 
ước Stốckhôm về giảm phát 
thải không chủ định các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy từ công nghệ đốt. Tháng 
8/2004, trong tài liệu "Chính 
sách quản lý an toàn CTYT", 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
đã đưa ra các chính sách nhằm 
khuyến cáo các quốc gia quan 
tâm đến quản lý CTYT, theo 
đó khuyến khích sử dụng các 
thiết bị bằng công nghệ không 
đốt để xử lý chất thải rắn y tế 
thay thế cho công nghệ đốt.

Nhìn chung, tại các bệnh 
viện có quy mô xử lý nhỏ, phân 
tán như hiện nay thì công 
nghệ không đốt có những ưu 
điểm so với công nghệ đốt. Có 
thể thấy, một số lợi ích về kinh 
tế và môi trường khi áp dụng 
công nghệ không đốt trong xử 
lý CTYT lây nhiễm như: Chi 
phí đầu tư và vận hành thấp 
hơn công nghệ đốt; Đặc biệt 
không làm phát sinh khí thải 
dioxin và furan; Một số loại 
chất thải lây nhiễm bằng vật 
liệu nhựa sau khi khử khuẩn 
an toàn có thể tái chế đem lại 
các lợi ích kinh tế cho xã hội… 

Hiện nay, các công nghệ 
không đốt được sử dụng ở 
Việt Nam để xử lý CTYT lây 
nhiễm chủ yếu được nhập 
khẩu từ nước ngoài. Trong 
tương lai, để theo kịp với xu 
hướng chung của thế giới, 
các nhà sản xuất công nghiệp 
của Việt Nam cần có chiến 
lược nghiên cứu, thông qua 
hợp tác liên doanh với các 
công ty nước ngoài chuyển 
giao công nghệ nhằm tiến tới 
tự chủ sản xuất công nghệ xử 
lý CTYT thân thiện với môi 
trườngn

Phan Thị Lý
Bộ Y tế

 V Lò plasma số 1 tại Nhà máy xử lý rác 
Thành Quang (Đông Anh, TP. Hà Nội)
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Một số công nghệ, phương pháp  
xử lý nước thải y tế tại Việt Nam
Lê mạnh hùng 
Bộ Y tế

Hiện nay, việc xử lý NTYT đã được 
các cơ sở y tế (CSYT) quan tâm, 
đầu tư nhằm đảm bảo yêu cầu sau 

khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về NTYT (qCVN 28:2010/BTNMT - quy 
chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường, 
ban hành kèm theo Thông tư số 39/TT-
BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
TN&MT). Theo đó, căn cứ vào các thành 
phần ô nhiễm đặc trưng, nồng độ các chất 
ô nhiễm, khối lượng nước thải phát sinh tại 
mỗi CSYT, yêu cầu chất lượng của NTYT 
khi thải ra môi trường… mà chủ đầu tư áp 
dụng, lựa chọn công nghệ/phương pháp xử 
lý phù hợp. 

Trên thế giới cũng như 
Việt Nam không áp dụng 
một công nghệ duy nhất, 
mà áp dụng nhiều giải pháp 
công nghệ khác nhau để 
xử lý an toàn và triệt để 
NTYT cho các CSYT đảm 
bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
môi trường. Hiện Việt 
Nam đang áp dụng một số 
nhóm công nghệ/phương 
pháp xử lý NTYT như: bãi 
lọc trồng cây (dòng chảy 
ngang, dòng chảy đứng) 
kết hợp bể lọc yếm khí; Hồ 
sinh học ổn định; Lọc sinh 

học nhỏ giọt (Biophil); Bùn 
hoạt tính trong bể hiếu khí 
(Aerotank) hay xử lý nước 
thải theo nguyên tắc AAO 
(yếm khí/anarobic - thiếu 
khí/anoxic - hiếu khí/oxic) 
hoặc xử lý nước thải theo 
nguyên tắc hiếu khí - thiếu 
khí trong các công trình 
hợp khối (V69 và CN 2000).

Để xử lý NTYT đạt các 
tiêu chuẩn về môi trường 
cần dựa trên cơ sở phân tích 
một số ưu, nhược điểm của 
các công nghệ/phương pháp 
(xem bảng). Các tiêu chí lựa 

Nước thải y tế (NTYT) phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở y tế. Trong NTYT có chứa các 
thành phần có nguồn gốc từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà 
người bệnh hoặc từ hoạt động khám, chữa bệnh. Thành phần trong NTYT có thể là các chất ô nhiễm 
thông thường như: Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và tổng chất rắn hòa tan (TDS), các chất hữu cơ dễ 
ôxy sinh hóa, các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật và thực vật như nitơ 
(ở dạng NH4

+ hoặc NH3), phốt phát... hoặc là các thành phần nguy hại như vi khuẩn gây bệnh dịch, 
chất phóng xạ, hóa chất xạ trị… Do vậy, NTYT cần được thu gom và xử lý bằng các phương pháp, 
công nghệ phù hợp trước khi xả thải.

 V Bệnh viện Hữu Nghị xử lý nước thải y tế theo nguyên tắc hiếu khí - thiếu khí trong công trình hợp khối CN 2000
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chọn công nghệ/phương pháp xử lý 
nước thải cho các CSYT bao gồm: 
hiệu quả xử lý nước thải, chi phí 
đầu tư xây dựng, chi phí vận hành 
bảo dưỡng, diện tích đất xây dựng, 
các tác động đối với môi trường 
cảnh quan xung quanh, khả năng 
đào tạo vận hành và chuyển giao 
công nghệ, khả năng bố trí công 
trình trong khuôn viên CSYT, thời 

gian đưa công trình vận hành hiệu 
quả, khả năng khắc phục hệ thống 
xử lý nước thải sau khi bị sự cố mất 
điện.

Trên cơ sở các quy định hiện 
hành về BVMT và ưu, nhược điểm 
của từng công nghệ/phương pháp 
xử lý NTYT nêu trên, các CSYT, 
chủ đầu tư dự án cần lựa chọn 
công nghệ phù hợp theo nguyên 

tắc lựa chọn công nghệ hiện có 
tốt nhất (BAT) trên cơ sở khối 
lượng, thành phần của NTYT 
phát sinh, điều kiện mặt bằng xây 
dựng, phù hợp với khả năng tài 
chính của CSYT nhằm bảo đảm 
hiệu quả đầu tư, xử lý NTYT đạt 
quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường và theo 
hướng phát triển bền vữngn

TT Công nghệ, phương 
pháp Ưu điểm Nhược điểm

1

Xử lý NTYT theo 
công nghệ lọc sinh 
học nhỏ giọt

- Xử lý tương đối hiệu quả nước thải bệnh viện có mức độ 
ô nhiễm vừa phải;
- Kết cấu đơn giản, lắp đặt đơn giản, thuận tiện, chi phí 
đầu tư không cao;
- Có thể không cần cấp khí cưỡng bức;
- Vận hành và bảo dưỡng đơn giản, tiêu thụ ít điện năng, 
không đòi hỏi nhân viên vận hành có trình độ cao; 
- Chiếm ít diện tích hơn công nghệ bùn hoạt tính;
- Không gây tiếng ồn.

- Không xử lý triệt để với nước thải có mức độ ô 
nhiễm hữu cơ và nitơ cao;
- Cần có bể điều hòa để ổn định nước thải và bể 
lắng thứ cấp hở; kết cấu thiết bị cồng kềnh;
- Cần có trạm bơm nước thải sau bể lắng 1;
- Có thể gây mùi nếu vận hành không đúng.

2

Xử lý NTYT bằng 
bùn hoạt tính trong 
bể hiếu khí

- Xử lý hiệu quả nước thải có thành phần hữu cơ và amoni 
cao;
- Kết cấu thiết bị đơn giản nên chi phí đầu tư thấp;
- Thiết bị hoạt động tự động không tốn nhiều nhân công 
vận hành.

- Dễ xảy ra hiện tượng bùn khó lắng làm giảm hiệu 
quả xử lý nước thải. Để khắc phục tình trạng này 
đòi hỏi nhân viên vận hành phải được tập huấn và 
đào tạo;
- Tiêu hao nhiều điện năng để cung cấp không khí 
cưỡng bức, chi phí vận hành cao; 
- Có thể phát sinh tiếng ồn, mùi hôi và vi sinh vật 
gây bệnh ra môi trường nếu vận hành không đúng 
cách;
- Cần thời gian để hệ bùn hoạt tính hoạt động lại 
bình thường sau sự cố.

3

Xử lý NTYT theo 
nguyên tắc hiếu khí 
- thiếu khí trong các 
công trình hợp khối 
(V69 và CN 2000).

- Xử lý hiệu quả nước thải có thành phần hữu cơ và nitơ 
cao. Hiệu suất xử lý tương đối ổn định;
- Kỹ thuật vận hành đơn giản và ổn định hơn công nghệ 
bùn hoạt tính;
- Chiếm ít diện tích hơn công nghệ bùn hoạt tính.

- Có thể phát sinh tiếng ồn và mùi hôi nếu vận 
hành không đúng;
- Vỏ bằng kim loại không phù hợp với điều kiện 
thời tiết thay đổi.

Xử lý NTYT theo
nguyên tắc AAO 
(yếm khí/ anarobic 
- thiếu khí/anoxic - 
hiếu khí/oxic)

- Xử lý hiệu quả nước thải có mức độ ô nhiễm cao;
- Thi công lắp ráp nhanh, kết cấu gọn, cơ động, có thể 
phối hợp với các bể xử lý sẵn có;
- Tiêu thụ điện năng ít nên chi phí vận hành thấp;
- Chiếm ít diện tích, có thể lắp đặt chìm hoặc nổi, có thể 
di chuyển;
- Không phát tán mùi hôi vì lắp đặt chìm và kín.

* Đối với hệ thống có sử dụng màng lọc:
- Phải bảo dưỡng màng lọc thường xuyên, đòi hỏi 
nhân viên vận hành có trình độ, phải thay thế màng 
lọc sau khoảng thời gian hoạt động;
- Chi phí thay màng lọc cao và chi phí thay thế thiết 
bị thường phụ thuộc vào nhà cung cấp, đây là rào 
cản chính đối với các CSYT khi áp dụng mô hình 
này.
* Đối với hệ thống không sử dụng màng lọc cho 
khử trùng mà khử trùng bằng hóa chất hoặc bằng 
phương pháp khác: chi phí đầu tư ban đầu ở mức 
trung bình. 

4

Xử lý NTYT bằng hồ 
sinh học ổn định

- Xử lý hiệu quả nước thải có mức độ ô nhiễm thấp và 
trung bình;
- Chi phí đầu tư thấp;
- Chi phí vận hành và bảo trì rất thấp;
- Vận hành và bảo trì dễ dàng, không đòi hỏi nhân viên 
vận hành có trình độ cao. 

- Không phù hợp với nước thải bệnh viện có mức 
độ ô nhiễm cao;
- Chiếm nhiều diện tích đất sử dụng cho công trình.

5

Xử lý NTYT bằng bãi 
lọc trồng cây (dòng 
chảy ngang, dòng 
chảy đứng) kết hợp 
bể lọc yếm khí

- Xử lý hiệu quả nước thải ở mức độ thấp và trung bình;
- Chi phí đầu tư không cao;
- Hiệu quả xử lý các chỉ tiêu hóa lý tốt nếu tăng cường 
dung tích bể yếm khí;
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp;
- Không đòi hỏi nhân viên vận hành có trình độ cao;
- Tạo cảnh quan thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

- Phải đầu tư bể yếm khí lớn nếu nước thải có tải 
lượng ô nhiễm cao;
- Chiếm nhiều diện tích sử dụng;
- Hiệu quả khử trùng trên bãi lọc không đảm bảo 
nếu thời gian lưu ngắn (dưới 07 ngày).

bảng: so sánh ưu, nhược điểm của các công nghệ, phương pháp xử lý nTyT
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Calculator 2050 - công cụ hữu ích trong 
tính toán giảm phát thải khí nhà kính
Trong Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC), Việt Nam cam kết đến năm 
2030, sẽ giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính (KNK). Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Công Thương 
đã triển khai nhiều dự án về tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát thải CO2, trong đó có Dự án Nâng 
cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh 
nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải KNK (Dự án Calculator 
2050). Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự 
án về những đóng góp của Dự án cho công tác BVMT.

9Ông có thể giới thiệu đôi nét về Dự án và 
công cụ Calculator 2050?

ông hoàng văn Tâm: Công cụ Calculator 
2050 được Bộ Năng lượng và BĐKH Vương 
quốc Anh (DECC) xây dựng và phát triển 
nhằm giảm phát thải KNK, giảm nhẹ tác động 
của biến đổi khí hậu (BĐKH). Đến nay, công 
cụ này đã được chuyển giao cho 16 quốc gia 
như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung quốc, Hàn quốc, 
Thái Lan, Inđônêxia… Năm 2014, với sự hỗ 
trợ kỹ thuật của DECC, Bộ Công Thương đã 
tiếp nhận chuyển giao và xây dựng phiên bản 
Calculator 2050 của Việt Nam, với những tính 
năng tương tự phiên bản gốc của Anh. Công cụ 
Calculator 2050 là mô hình tính toán chạy trên 
web mô tả bức tranh cung - cầu năng lượng 
của Việt Nam với các kịch bản phát triển năng 
lượng và giảm phát thải KNK từ nay đến năm 

2050. Các dữ liệu được thu 
thập, lựa chọn đáp ứng yêu 
cầu của mô hình trong phiên 
bản gốc và phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. qua đó, xác 
định các kịch bản có thể xảy ra 
trong tương lai để đưa ra các 
quyết sách hợp lý nhằm giảm 
phát thải, cải thiện chất lượng 
không khí, hạn chế nhập khẩu 
năng lượng, góp phần thực 
hiện mục tiêu phát triển bền 
vững.

Năm 2015, thông qua 
quỹ Thịnh vượng, Bộ Ngoại 
giao Vương quốc Anh đã hỗ 
trợ Bộ Công Thương triển 
khai Dự án Calculator 2050 
cho cấp tỉnh, nhằm hỗ trợ các 

cơ quan cấp tỉnh trong việc 
hoạch định chính sách và thiết 
lập kế hoạch hành động liên 
quan đến giảm phát thải CO2, 
từ đó kết nối với các chính 
sách, mục tiêu của quốc gia. 
Phiên bản nâng cấp đã được 
giới thiệu tới các Bộ, ngành, 
địa phương, doanh nghiệp, tổ 
chức phi chính phủ, các viện 
và trường đại học. 
9Ông có thể cho biết, công cụ 
Calculator 2050 phục vụ cho 
những đối tượng nào và tính 
ưu việt của công cụ này trong 
lĩnh vực năng lượng và môi 
trường? 

ông hoàng văn Tâm: 
Công cụ Calculator 2050 được 
thể hiện bằng tiếng Việt, thuận 
tiện cho người sử dụng truy 
cập, nghiên cứu, tham khảo số 
liệu, thông tin về các kịch bản 
năng lượng, mối tương quan 
giữa kịch bản và mức phát thải 
KNK của Việt Nam. Hiện nay, 
công cụ đã cập nhật các chính 
sách mới được ban hành của 
Việt Nam về năng lượng, bổ 
sung và chi tiết hóa các dữ liệu 
về tiêu thụ năng lượng trong 
các ngành công nghiệp, hộ gia 
đình và thương mại. Công cụ 
bao quát tất cả các dạng năng 
lượng (dầu, khí, sinh khối, 
điện…) và các hoạt động phát 
thải (đốt nhiên liệu hóa thạch, 
sản xuất công nghiệp…). 
Đồng thời, đưa ra ước tính 

 V Hội thảo công bố Phiên bản nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam 
ngày 3/3/2016 tại Hà Nội
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chi phí cho các kịch bản, cung 
cấp những giả định và giải pháp 
giảm phát thải KNK tương ứng. 

Việc phát triển một mô 
hình tính toán mang tính khoa 
học, ưu việt, minh bạch giúp 
các nhà hoạch định chính sách 
có cơ sở nghiên cứu và đề xuất 
chính sách trong lĩnh vực năng 
lượng, giảm phát thải KNK, 
góp phần ứng phó với BĐKH 
và tăng trưởng xanh. Calculator 
2050 được công bố trực tuyến 
nên bất cứ ai quan tâm đều 
có thể tiếp cận, khai thác, tìm 
kiếm thông tin liên quan đến 
năng lượng, phát thải KNK. 
Đây cũng là một công cụ hữu 
ích trong quá trình nghiên cứu 
xây dựng Báo cáo INDC của 
Việt Nam và nghiên cứu các 
giải pháp triển khai Thỏa thuận 
Pari trong thời gian tới. 
9 Dự án đã lựa chọn địa 
phương nào để triển khai thí 
điểm phiên bản Calculator 
2050, thưa ông? 

ông hoàng văn Tâm: 
Trong khuôn khổ các hoạt 
động hỗ trợ của Đại sứ quán 
Anh tại Hà Nội, Dự án đang 
hỗ trợ TP. Đà Nẵng xây dựng 
thí điểm phiên bản Calculator 
2050 cho cấp tỉnh. Dự kiến 
đến tháng 3/2017, phiên bản 
Calculator 2050 của Đà Nẵng 
sẽ được hoàn tất. Đây sẽ là mô 
hình đầu tiên được xây dựng 
ở cấp địa phương. Hy vọng sẽ 
giúp các nhà hoạch định chính 
sách ở địa phương có cái nhìn 
toàn diện và thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu BĐKH, tăng 
trưởng xanh tại địa phương. 
Thời gian tới, Dự án sẽ tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến và 
hỗ trợ kỹ thuật đối với các địa 
phương khác nhằm nhân rộng 
công cụ Calculator 2050, từ đó 
góp phần thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững đất nước.
9Xin cảm ơn ông!

Phương Linh (Thực hiện)

côNg ty cP tiN học - côNg Nghệ, môi trườNg: 

Xác định công nghệ thông 
tin làm nền tảng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh
Thời gian qua, bằng nhiều giải 
pháp tiên tiến trong lĩnh vực BVMT, 
Công ty CP Tin học - Công nghệ, 
Môi trường đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển bền 
vững của Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). 
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Môi trường 
thế giới 5/6, Tạp chí Môi trường có 
cuộc trò chuyện với Phó Giám đốc 
Công ty Đỗ Mạnh Dũng về việc ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh 
vực môi trường.

9Là đơn vị tư vấn hoạt động trong 
lĩnh vực tin học, công nghệ và môi 
trường, xin ông cho biết một số kết 
quả hoạt động chính của Công ty 
trong thời gian qua?

ông Đỗ mạnh Dũng: Có thể 
nói, 2015 là năm có nhiều khó khăn 
đối với hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của Tập đoàn TKV nhưng 
Công ty đã vượt qua thách thức đó 
và ghi những dấu ấn nhất định trong 
phát triển sản xuất kinh doanh của 
Tập đoàn. Là một đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực tư vấn, Công ty đã nỗ 
lực để khẳng định thương hiệu, giữ 
được vị thế trên thị trường, đảm bảo 
doanh thu và thu nhập cho người 
lao động. Để có được những kết 
quả đó, là nhờ sự đoàn kết và quyết 
tâm của lãnh đạo, tập thể người lao 
động trong Công ty, đặc biệt nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo của Tập 
đoàn nên Công ty đã hoàn thành 
nhiệm vụ năm 2015 với doanh thu 
đạt 139 tỷ đồng bằng 132% so với 
kế hoạch, lợi nhuận đạt 5,555 tỷ 
đồng, thu nhập bình quân đạt 11,1 
triệu đồng/người/tháng. Trong năm 

2016, Công ty phấn đấu doanh thu 
đạt 112 tỷ đồng; giá trị sản xuất đạt 
50,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 
6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của 
cán bộ, công nhân viên (CBCNV) 
đạt 13.342 nghìn đồng/người/tháng, 
đồng thời giữ vững tốc độ phát triển 
đối với lĩnh vực địa chất, thi công 
thăm dò, môi trường và đẩy mạnh 
công tác chuyển giao công nghệ.
9Năm 2014, Công ty đã được Bộ 
TN&MT cấp Chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
(VIMCERTS 030)… Với nền tảng này, 
Công ty đã có bước tiến như thế nào để 
triển khai hiệu quả các dự án trong lĩnh 
vực môi trường, thưa ông?

ông Đỗ mạnh Dũng: Để thực 
hiện công tác quan trắc môi trường 
theo quy định của Luật BVMT và 
yêu cầu thực tế, Công ty đã từng 
bước đầu tư trang thiết bị quan trắc 
tại hiện trường, cũng như nâng 
cấp phòng thí nghiệm đủ năng 
lực triển khai nghiên cứu, thực 
hiện các phương pháp phân tích 
mới theo các tiêu chuẩn Việt Nam 
và quốc tế. Việc Công ty được Bộ 

 VÔng Đỗ Mạnh Dũng -  
Phó Giám đốc Công ty CP Tin học - 
Công nghệ, Môi trường 
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ông Đỗ mạnh Dũng: 
Trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, Công ty đã hoàn 
thành vận hành hệ thống 
mạng công nghệ thông tin 
TKV; thiết kế hệ thống giám 
sát lưu chuyển than tại Tập 
đoàn; xây dựng và chuyển giao 
các phần mềm địa chất trắc 
địa, văn phòng điện tử, phần 
mềm quản lý vật tư… cho các 
đơn vị trong Tập đoàn, góp 
phần tăng hiệu quả công tác 
quản lý, cũng như hoạt động 
sản xuất của các đơn vị. 

Ngoài ra, Công ty đã thiết 
kế, xây dựng phần mềm quản 
lý và điều hành cho Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên: 
Công ty than: Hà Tu, Khe 
Chàm, Mạo Khê, Hà Lầm… 
như Báo cáo nhanh hàng 
ngày, Báo cáo thống kê, quản 
lý vật tư… lập quy hoạch phát 
triển công nghệ thông tin 
trong Tập đoàn. Công ty xác 

định lấy công nghệ thông tin 
làm nền tảng cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh, sử dụng 
các phần mềm chuyên ngành 
vào từng lĩnh vực chuyên môn 
để phát huy những hiệu quả 
thiết thực. 
9Xin ông cho biết, Công ty đã 
triển khai tuyên truyền như 
thế nào để tăng cường hiệu 
quả công tác an toàn lao động 
và BVMT trong sản xuất?

ông Đỗ mạnh Dũng: 
Hàng năm, Công ty đều tổ chức 
các lớp huấn luyện về an toàn vệ 
sinh lao động, phòng cháy chữa 
cháy cho CBCNV trong đơn vị, 
đặc biệt những nơi có nguy cơ 
mất an toàn cao.

Hưởng ứng các sự kiện 
về môi trường, trong đó có 
Ngày Môi trường thế giới năm 
2016, Công ty tổ chức một số 
hoạt động tuyên truyền về chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước về nước sạch, vệ sinh môi 
trường, nâng cao nhận thức về 
biến đổi khí hậu; Treo panô áp 
phích, khẩu hiệu, tuyên truyền 
trên bảng điện tử các hình 
ảnh về môi trường tại khu văn 
phòng của Công ty nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm của 
CBCNV để cùng hành động 
BVMT; Thực hiện tổng vệ sinh 
trong toàn Công ty.
9Xin cảm ơn ông!
 Đức Trí (Thực hiện)

 V Trạm xử lý nước thải mỏ Hà Tu

TN&MT cấp Chứng nhận VIMCErTS 030 
là sự công nhận năng lực của Công ty trong 
thời gian qua. Đồng thời, Công ty cũng được 
cấp Chứng nhận đáp ứng các yêu cầu theo 
Tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho Phòng thí 
nghiệm VILAS 588. Với nền tảng này, Công 
ty đã triển khai hiệu quả công tác quan trắc 
môi trường cho các đơn vị trong Tập đoàn, 
phục vụ các dự án trong lĩnh vực môi trường. 
Nhiều đề tài, dự án môi trường của Công 
ty thực hiện những năm qua được đánh giá 
cao như xây dựng mạng lưới quan trắc môi 
trường TKV, chuẩn hóa số liệu để lập ngân 
hàng cơ sở dữ liệu môi trường chung; xử lý 
nước thải và tái sử dụng nước thải mỏ, tiếp 
tục xử lý nước thải mỏ sau xử lý đạt tiêu 
chuẩn nước sinh hoạt phục vụ các nhu cầu 
sinh hoạt cho công nhân; thử nghiệm xử lý 
nước thải mỏ bằng công nghệ vi sinh thân 
thiện với môi trường, chi phí thấp, phù hợp 
để xử lý nước thải mỏ ở quy mô vừa và nhỏ. 
Công ty đã được Tập đoàn giao làm đầu mối 
triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực môi trường, giúp Tập đoàn 
áp dụng nhiều giải pháp công nghệ, kỹ thuật 
mới trong xử lý môi trường mỏ. 

Những tiền đề này đã tạo điều kiện cho 
Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, 
đặc biệt là quan trắc môi trường. Hiện Công 
ty có đủ năng lực để thực hiện phân tích, đo 
đạc 86 thông số, trong đó có 53 thông số trong 
phòng thí nghiệm và 33 thông số hiện trường. 
Đến nay, Công ty đã duy trì và tuân thủ theo 
quy định, đồng thời đầu tư thêm thiết bị AAS 
và xin cấp phép bổ sung phân tích 32 thông số, 
đã được Bộ TN&MT cho phép.
9Bên cạnh đó, về lĩnh vực công nghệ thông tin, 
Công ty đã có giải pháp gì nhằm phát huy hiệu 
quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
ngành than?

 V Giải pháp bãi thải phân tầng thay thế bãi thải cao tại vùng than Quảng Ninh 
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 V Khuôn viên Nhà máy tái chế, xử lý chất thải 

côNg ty tNhh mtV thaNh tÙNg 2: 

Thực hiện ý tưởng  
“biến rác thải thành tài nguyên”
Tái chế rác thải có tiềm năng lớn, 
mang lại lợi ích kinh tế và góp 
phần giải quyết bài toán môi 
trường, nhưng hiện tại các cơ sở 
tái chế chủ yếu hoạt động quy 
mô vừa và nhỏ nên chưa có khả 
năng khai thác tối đa nguồn lợi 
này. Công ty TNHH MTV Thanh 
Tùng 2 (Công ty Thanh Tùng 2) 
là một trong số ít các đơn vị thu 
gom, tái chế, xử lý chất thải công 
nghiệp (CTCN) và chất thải nguy 
hại (CTNH), với phương châm 
"Chung tay BVMT".

Thực hiện ý Tưởng "biến 
rÁc Thải Thành Tài 
nguyên"

Xuất phát từ ý tưởng “biến rác thải 
thành tài nguyên” và các sản phẩm 
thân thiện môi trường, Công ty đã đầu 
tư 220 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy 
tái chế xử lý rác thải công nghiệp và 
rác thải nguy hại, với diện tích 8,116 
ha, bao gồm khu tái chế, xử lý chất 
thải; Khu chôn lấp chất thải; Khu xử 

lý nước thải và chất thải lỏng 
có chứa thành phần nguy hại; 
Đất cây xanh, hồ nước và các 
công trình phụ trợ khác. Nhà 
máy có công suất tái chế, xử 
lý 40 tấn CTCN/ngày và 91 
tấn CTNH/ngày. Với các dây 
chuyền công nghệ hiện đại, 
đồng bộ như: Hệ thống phân 
loại đóng kiện phế liệu; Tái 
chế nhựa; Xử lý ắc quy; Tái 
chế chì… các sản phẩm được 
Nhà máy tận dụng, xử lý tái 
chế hiệu quả, góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường và 
mang lại nguồn thu cho đơn 
vị. Hiện nay, Thanh Tùng 2 
là một trong những cơ sở xử 
lý rác thải công nghiệp và rác 
thải nguy hại có quy mô lớn tại 
Đồng Nai được cấp giấy phép 
hành nghề quản lý CTNH của 
Bộ TN&MT; Chứng nhận “Áp 
dụng hệ thống quản lý phù 
hợp với các yêu cầu của Tiêu 
chuẩn ISO 14001” của Tổ 
chức NqA.

Ông Bùi Xuân Hùng - 
Giám đốc Công ty Thanh 
Tùng 2 cho biết, thành công 
lớn nhất của doanh nghiệp là 
chung tay giải quyết “bài toán” 
ô nhiễm rác thải, tạo thêm 
công ăn việc làm cho người 
dân địa phương, đóng góp 
không nhỏ vào ngân sách của 
tỉnh và nâng cao uy tín của 
doanh nghiệp. Đặc biệt, trong 
quá trình hoạt động, Công ty 
luôn chú trọng tới công tác 
nghiên cứu, ứng dụng các công 
nghệ mới về BVMT, đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng. Hiện 
Thanh Tùng 2 đã trở thành đối 
tác được nhiều doanh nghiệp 
lựa chọn để ký hợp đồng thu 
gom, vận chuyển, xử lý rác thải 
trên địa bàn Đồng Nai và các 
tỉnh lân cận, trong đó có các 
thương hiệu lớn như Toshiba, 
Shiseido... và các KCN: Amata, 
Biên Hòa II, Loteco, Biên Hòa 
I, Long Thành, Nhơn Trạch...
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mộT số giải PhÁP ÁP Dụng hiệu 
Quả xử Lý môi Trường 

Đối với công nghệ xử lý các loại bao bì, 
thùng phuy nhiễm CTNH, Công ty thực hiện 
công nghệ bán tự động. Theo đó, các loại bao 
bì, thùng phuy đã qua sử dụng (thu mua từ các 
chủ nguồn thải) được vận chuyển về Nhà máy. 
Sau đó, được phân loại hóa chất, thu hồi và loại 
bỏ các hóa chất, tạp chất còn lại trong thùng, 
rồi đưa qua dây chuyền súc rửa bằng dung môi 
phù hợp.Sau quá trình súc rửa, thùng phuy 
được rửa sạch bên ngoài bằng nước và dùng vải 
lau khô làm sạch bên trong (chà sơn, súc dầu), 
dùng máy hút chân không để hút khô bên trong 
thùng phuy và đưa ra khu lưu trữ. 

Nước thải từ công đoạn súc rửa bao bì 
thùng phuy sẽ được chuyển qua hệ thống xử 
lý chất thải lỏng có chứa thành phần nguy hại 
để xử lý trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước 
thải. Chất thải rắn từ quá trình súc rửa tùy theo 
chủng loại, thành phần sẽ được chuyển qua các 
khu xử lý phù hợp.

Đối với nhớt thải, nguyên liệu đưa vào dây 
chuyền tái chế là phần dầu nhớt tương đối sạch, 
riêng nhớt bẩn sẽ được đưa qua lò đốt. Để loại 
bỏ các tạp chất và cặn lắng có trong dầu nhớt, 
quá trình có sự hỗ trợ của hóa chất đông tụ các 
tạp chất cơ học và cặn dầu thu gom từ lọc ép 
khung bảng sẽ được thiêu hủy tại lò đốt chất 
thải theo đúng quy định.

Dầu thải sau quá trình 
tiền xử lý sẽ được cho 
vào bồn nhiệt phân. Khi 
nhiệt độ phản ứng đạt 
380 - 450oC thì quá trình 
cracking sơ cấp xảy ra 
giúp phân hủy các phân 
tử dầu nhớt cặn thành các 
mạch cacbon ngắn hơn để 
phù hợp cho mục đích sử 
dụng làm dầu nhiên liệu. 
Tuy nhiên, sản phẩm quá 
trình nhiệt phân sơ cấp 
thường có độ nhớt cao 
và chứa nhiều asphatlen 
(chất gây nghẹt béc đốt) 
do quá trình nhiệt phận 
chưa hoàn toàn nên cần 
phải thực hiện thêm giai 
đoạn cracking thứ cấp. 
Giai đoạn này có chất xúc 
tác FCC ở pha hơi, giúp 
quá trình nhiệt phân hoàn 
toàn hơn. Sản phẩm sau 
quá trình nhiệt phân thứ 
cấp đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chuẩn kỹ thuật của 
dầu tái sinh.

Dầu thành phẩm trước 
khi chuyển sang bồn chứa 
được đưa qua hệ thống lọc 
nhằm loại bỏ hoàn toàn các 
tạp chất trong sản phẩm. Dầu 

gốc sau xử lý trở thành dầu 
công nghiệp, đảm bảo các 
tiêu chuẩn về độ nhớt, chống 
ôxy hóa trở lại… Dầu tái sinh 
được sử dụng cho các nhà máy 
với dạng sản phẩm tái chế, đáp 
ứng yêu cầu cho tái sử dụng, 
kéo dài tuổi thọ máy móc 
cũng như BVMT.

Đối với dung môi phế 
thải từ thùng chứa được bơm 
lên thiết bị chưng cất. Tại 
đây, dung môi được gia nhiệt 
bằng điện. Ở nhiệt độ bay 
hơi, dung môi sẽ hóa hơi bay 
lên cột ngăn cách bay hơi rồi 
đi qua thiết bị ngưng tụ, nước 
lạnh ở ngoài ống dẫn hơi, hấp 
thu nhiệt từ hơi dung môi và 
nóng lên. Hơi dung môi mất 
nhiệt và ngưng tụ thành giọt 
lỏng xuống thiết bị phân tách. 
Hỗn hợp thu được trong phễu 
là dung môi và nước. Để một 
thời gian cho hỗn hợp ổn định 
sẽ hình thành sự phân lớp giữa 
dung môi và nước, sau đó, mở 
khóa tháo nước ra, còn dung 
môi được thu hồi sử dụng cho 
những mục đích khác nhau. 
Phần cặn sau chưng cất nằm 
dưới đáy thiết bị chưng cất sẽ 
được lấy ra định kỳ đưa vào 
thùng chứa, sau đó đem đi 
tiêu hủy. 

Trong quá trình gia nhiệt 
hơi dung môi rò rỉ ra bên ngoài 
tại miệng ống thu gom dung 
môi sạch, tại đây sẽ bố trí chụp 
hút, quạt hút cưỡng bức và 
đường ống để dẫn phần khí thải 
phát sinh sang dây chuyền xử lý 
khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn.

Với mục tiêu trở thành một 
đơn vị mạnh trong lĩnh vực thu 
gom, tái chế phế thải và xử lý 
chất thải, Công ty Thành Tùng 
2 đang nỗ lực hoàn thiện công 
nghệ hiện đại, xây dựng đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ 
chuyên môn cao, đóng góp vào 
công cuộc BVMT.
 Phạm Thanh Tuấn

 V Hệ thống tái chế dầu nhớt thải hiện đại được Công ty áp dụng thành công mang lại 
hiệu quả kinh tế và môi trường
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Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh  
môi trường trong các cơ sở y tế tại Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 
trung bình trên thế giới hàng năm có 
hàng trăm triệu người bị bệnh nhiễm 

trùng, trong đó có 15% người bị nhiễm trùng 
trong khi điều trị tại bệnh viện (BV). Do vậy, 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ 
sinh trong các BV (WASH) là hoạt động quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình 
trạng nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho cán 
bộ nhân viên và bệnh nhân, người nhà bệnh 
nhân, đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị 
tổn thương như phụ nữ có thai, trẻ em, người 
già và những người tàn tật. 

Nhận thức được nhu cầu cấp bách về 
việc hoàn thiện WASH tại các cơ sở y tế 
(CSYT) nói chung và các cơ sở khám chữa 
bệnh nói riêng, Cục quản lý môi trường y tế 
(VIHEMA) đã phối hợp với Viện Sức khỏe 
nghề nghiệp và môi trường tiến hành khảo 
sát, đánh giá tình hình WASH tại 32 cơ sở 
khám chữa bệnh (6 BV Trung ương, 9 BV 
tuyến tỉnh, 9 BV tuyến huyện và 8 trạm y tế 
xã). Kết quả khảo sát, đánh giá sẽ là cơ sở cho 
các nhà hoạch định chính sách ra các quyết 
định để thực hiện các chính sách và quy định 
quốc gia, lập kế hoạch cho tương lai của dịch 
vụ WASH trong các CSYT và phát triển các 
hướng dẫn để cải thiện WASH trong các 
CSYT tại Việt Nam.

Thực Trạng về Tình hình 
Wash Trong cÁc csyT

Việt Nam có 13.511 CSYT chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân. Trong những năm gần 
đây, cùng với sự quan tâm của Nhà nước và 
sự hỗ trợ quốc tế, nhiều CSYT đã được đầu 
tư xây dựng hạ tầng cơ sở, trong đó có xây 
dựng hệ thống cấp nước và vệ sinh. Ngày 
3/12/2013, Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết 
định số 4858/qĐ-BYT về việc ban hành thí 
điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV” 
trong đó công tác vệ sinh môi trường BV 

được coi là tiêu chí quan 
trọng. 

WASH cũng là một trong 
những nội dung được đề cập 
trong tiêu chuẩn quốc gia về 
thiết kế và xây dựng các BV 
(TCVNXD 265 : 2007), trong 
đó quy định số lượng thiết bị 
vệ sinh (nhà vệ sinh nam, nữ 
và chậu rửa tay). Bên cạnh 
đó, Việt Nam có tiêu chuẩn 
quốc gia về nước sạch và nhà 
tiêu hợp vệ sinh có thể áp 
dụng cho bất kỳ hộ gia đình 
và nơi công cộng, kể cả trong 
các CSYT, cơ sở khám chữa 
bệnh, đó là tiêu chuẩn nhà 
vệ sinh hợp vệ sinh qCVN 
01:2011/BYT bao gồm các 
tiêu chí để xây dựng, vận 
hành, bảo dưỡng và tiêu 
chuẩn chất lượng nước 
ăn uống qCVN 01:2009 
và nước sinh hoạt qCVN 
02:2009 ban hành năm 2009. 

Tuy nhiên, theo báo cáo 
khảo sát và kiểm tra trong 
năm 2015 cho thấy, tình 
trạng cấp nước và vệ sinh tại 
các CSYT còn nhiều hạn chế. 
Nguồn nước sử dụng cho các 
hoạt động tại các CSYT khá 

khác nhau giữa mô hình BV 
và trạm y tế. Các BV hầu hết 
đều sử dụng nước máy cho 
các hoạt động chuyên môn 
cũng như hoạt động sinh 
hoạt khác, trong khi đó, các 
trạm y tế xã còn sử dụng 
thêm nước ngầm (giếng khơi 
và giếng khoan). Tuy khác 
nhau về nguồn nước sử dụng 
tại các CSYT nhưng tình 
hình lưu trữ nước tại các đơn 
vị chưa thật sự tốt. Trong đó, 
chất lượng bể chứa và tần 
suất thau rửa bể tại các CSYT 
giảm dần từ tuyến xã, huyện, 
tỉnh lên Trung ương. Một số 
trạm y tế có giếng khơi và 
giếng khoan chưa đạt theo 
quy định của Bộ Y tế về nắp 
đậy, độ kín, hệ thống thoát 
nước. Tỷ lệ các CSYT có sơ 
đồ quy trình, kế hoạch về 
WASH và triển khai WASH 
chưa cao (tỷ lệ dao động từ 
66,7% đến 71,4%). Phần lớn, 
các CSYT chưa bố trí nguồn 
kinh phí cho hoạt động cấp 
nước an toàn nên khi xảy ra 
các sự cố thì hoạt động sửa 
chữa, nâng cấp hoặc thay 
mới công trình cấp nước khi 

 V Phân loại chất thải tại nguồn là một nội dung quan trọng 
trong quản lý chất thải y tế

Dương khÁnh vân
Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường
Phạm Thị Quỳnh Trang
Bộ Y tế
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cần thiết còn bị động, làm ảnh hưởng đến chất 
lượng cấp nước và các hoạt động khác của BV.

Công tác quản lý chất thải y tế (qLCTYT) 
đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát 
nhiễm khuẩn BV nhằm tránh lây nhiễm chéo 
và giữ vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, công tác 
qLCTYT tại các CSYT còn hạn chế do nguồn 
nhân lực thiếu, cán bộ chuyên trách thường 
không được đào tạo về qLCTYT nên không 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, 
nguồn kinh phí dành cho công tác qLCTYT 
còn hạn hẹp nên ảnh hưởng lớn đến chất 
lượng công việc như không có đủ trang thiết 
bị cho việc phân loại, thu gom, vận chuyển 
chất thải, không có kinh phí cho việc tập huấn 
và không có đủ phương tiện bảo hộ lao động. 
Cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đồng bộ dẫn 
tình trạng hỏng hóc hoặc quá tải của các hệ 
thống lưu giữ, xử lý chất thải. Tình trạng quá 
tải BV cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến 
công tác qLCTYT.

Đối với vấn đề nhà tiêu tại CSYT, các 
BV từ tuyến Trung ương đến tỉnh, huyện và 
trạm y tế đã xây dựng nhà tiêu riêng biệt 
cho bệnh nhân và nhân viên y tế (NVTY), 
mỗi khu vực đều được chia thành các buồng 
vệ sinh dành cho nam và nữ. Tuy nhiên, 
tại các BV tuyến Trung ương, 100% buồng 
vệ sinh dành cho NVYT hoạt động, trong 
khi đó buồng vệ sinh dành cho bệnh nhân 
mới chỉ có 50% hoạt động. Tất cả các BV từ 
tuyến Trung ương đến tuyến huyện, nhà vệ 
sinh dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân đều không thường xuyên có giấy vệ 
sinh; riêng chỉ có 62,5% trạm y tế xã đã cung 
cấp đủ giấy cho nhà vệ sinh dành cho bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân. Đối với nhà 
vệ sinh dùng cho NVYT tất cả các BV tuyến 
Trung ương đều cung cấp đủ giấy vệ sinh, 
các tuyến còn lại nhà vệ sinh chưa được cấp 
đủ giấy vệ sinh. Ngoài ra, tất cả các BV tuyến 
Trung ương và tuyến tỉnh đã đáp ứng đủ xà 
phòng rửa tay cho NVYT tại các buồng vệ 
sinh, trong khi chỉ có 53,7% trạm y tế đáp 
ứng đủ xà phòng rửa tay cho NVYT. 

Trong các CSYT, vệ sinh tay có thể ngăn 
ngừa nhiễm trùng. Các chuyên gia y tế khẳng 
định, bàn tay của NVYT khi khám bệnh, điều 
trị, chăm sóc người bệnh có thể chứa nhiều tác 
nhân gây bệnh thậm chí nhiều mầm bệnh nguy 
hiểm đe dọa tính mạng. Vì vậy, vệ sinh bàn tay 
là cần thiết và cũng là giải pháp hàng đầu trong 
kiểm soát nhiễm khuẩn BV. Theo kết quả điều 

tra, tỷ lệ các BV tuyến Trung 
ương có đủ xà phòng rửa tay 
cho NVYT là cao nhất (100%), 
thấp nhất là ở trạm y tế xã 
(69,0%). So với NVYT, buồng 
vệ sinh của bệnh nhân có xà 
phòng rửa tay thấp hơn nhiều, 
trung bình chỉ đạt 50%. Ngoài 
ra, cũng tùy theo quy mô của 
CSYT mà số bồn rửa tay cũng 
tương ứng, tuy nhiên ở các BV 
lớn (tuyến Trung ương), tỷ lệ 
NVYT và bệnh nhân/số bồn 
rửa tay cao hơn ở tuyến dưới. 
Trong tổng số 22 CSYT trả lời 
phỏng vấn có 75,0 - 85,7% trả 
lời là có kế hoạch và thực hiện 
an toàn trong rửa tay và vệ sinh 
nhà tiêu. Tuy nhiên nhiều đơn 
vị lồng ghép với các kế hoạch 
chung của Kiểm soát nhiễm 
khuẩn hoặc của Phòng Điều 
dưỡng.

Đề xuấT, kiến nghị 
cải Thiện Tình hình 
cung cấP nước 
sạch và vệ sinh môi 
Trường

Các CSYT cần quan tâm 
hơn nữa đến công tác cấp 
nước an toàn. Đồng thời có 
kế hoạch bố trí nguồn kinh 
phí cho công tác cấp nước an 
toàn để đảm bảo chủ động ứng 
phó với những sự cố có thể xảy 
ra đối với các công trình cấp 
nước của đơn vị. Bên cạnh 
đó, các CSYT cần xây dựng 
kế hoạch cấp nước an toàn và 
triển khai thực hiện theo đúng 
kế hoạch đề ra với mục đích 
cấp nước đủ và an toàn cho 
các hoạt động chuyên môn 
của cơ sở. Các bể chứa của BV 
và trạm y tế xã phải được kiểm 
tra, giám sát; bể cần được thau 
rửa thường xuyên (đặc biệt 
đối với bệnh viện tuyến Trung 
ương và tuyến tỉnh) để đảm 
bảo bể chứa nước luôn ở trong 
tình trạng tốt, nước trong bể 
không bị lưu cữu quá lâu gây 

ảnh hưởng đến chất lượng 
nước cấp cho các hoạt động 
của CSYT.

Mặt khác, các CSYT cần 
bố trí nguồn ngân sách và 
tăng cường nhân lực cho 
hoạt động qLCTYT. Bên 
cạnh đó, đẩy mạnh công tác 
tập huấn nâng cao năng lực 
cho đội ngũ chuyên trách 
cũng như toàn thể nhân viên 
trong đơn vị để việc phân 
loại, thu gom, vận chuyển, 
vận hành theo đúng các 
quy định của luật pháp. Các 
CSYT xây dựng kế hoạch 
qLCTYT cho từng năm 
cũng như quy trình quản lý 
cụ thể cho từng loại CTYT; 
đồng thời tăng cường việc 
giám sát, đôn đốc, nhắc nhở 
nhân viên cũng như bệnh 
nhân và người nhà bệnh 
nhân chấp hành tốt các 
quy định nội quy của BV 
và luật pháp trong việc giữ 
gìn vệ sinh chung và quản 
lý CTYT.

Để nhà tiêu tại các CSYT 
đảm bảo vệ sinh, đối với các 
BV (tuyến Trung ương, tỉnh, 
huyện) cần thực hiện xây 
dựng số lượng nhà tiêu theo 
tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXDVN 365: 2007 BV đa 
khoa - hướng dẫn thiết kế, đồng 
thời giao bộ phận chuyên trách 
là khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
thực hiện công tác giám sát. Đối 
với các trạm y tế cần thực hiện 
xây dựng số lượng nhà tiêu theo 
quyết định số 1327/qĐ-BYT 
ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu 
chuẩn thiết kế Phòng khám đa 
khoa khu vực, khu vệ sinh công 
cộng dành cho trạm y tế. Ngoài 
ra, các CSYT cũng cần bố trí 
nguồn kinh phí đảm bảo cho 
công tác vệ sinh nhà tiêu, vệ 
sinh môi trường cũng như đáp 
ứng đủ xà phòng và giấy vệ sinh 
cho NVYT và bệnh nhânn



48 Số 5/2016

MÔI TrƯỜNG & PHÁT TrIểN

VườN quốc gia BidouP - Núi Bà: 

Hướng tới mục tiêu “Bảo tồn để phát 
triển, phát triển để bảo tồn”

 V Ông Lê Văn Hương - Giám đốc 
VQG Bidoup - Núi Bà 

Với hệ sinh thái (HST) và động thực vật đa dạng và phong phú, 
Vườn quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà vùng lõi của Khu dự trữ sinh 
quyển (DTSQ) thế giới Langbiang đã và đang là điểm đến độc đáo, 
một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách và các nhà nghiên cứu 
khoa học khi đến thành phố này. Khu DTSQ thế giới Lang Biang 
góp phần đưa Đà Lạt phát triển thành Trung tâm du lịch, giáo dục 
và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam cũng như Trung tâm nghiên 
cứu quốc tế rừng nhiệt đới. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh 
học 22/5, Tạp chí Môi trường đã trao đổi với ông Lê Văn Hương - 
Giám đốc VQG Bidoup - Núi Bà về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn 
đa dạng sinh học (ĐDSH) trên địa bàn.

tiêu bảo tồn, các nội dung 
khác cũng quan trọng như 
công tác nghiên cứu khoa 
học, diễn giải môi trường 
và hợp tác quốc tế. Trong 
những năm qua, tuy nguồn 
lực hạn chế nhưng VqG 
đã kết hợp với các tổ chức 
trong nước và quốc tế thực 
hiện các đề tài nghiên khoa 
học như: Phân lập và chọn 
lọc vi sinh vật enzyme ngoại 
bào; Khảo sát khu hệ chim và 
lưỡng cư bò sát; Nghiên cứu 
sự phân bố của khu hệ thực 
vật và dơi; Điều tra thực địa 
nghiên cứu ĐDSH các loài 
động vật trên cạn và cá nước 
ngọt; Nghiên cứu ĐDSH các 
loài côn trùng; Khảo sát sự 
đa dạng dương xỉ khu vực 
miền Trung, miền Nam; 
Khảo sát và thu thập mẫu 
vật phục vụ việc nghiên cứu 
bảo tồn nguồn gen thực vật 
tại VqG. Trong năm 2015, 
tại VqG Bidoup - Núi Bà 
đã phát hiện ra 5 loài mới, 
bao gồm: 2 loài thực vật 
(Billolivia tichii, Billolivia 
kyi); 2 loài côn trùng 

(Lobofemora bidoupensis; 
Aegosoma george); 1 
loài cá (Onychostoma 
krongnoensis). Hiện nay, 
VqG Bidoup - Núi Bà có 
quan hệ hợp tác với trên 20 
tổ chức trong và ngoài nước 
về nghiên cứu khoa học phục 
vụ bảo tồn. 

Tuy nhiên, trong thời gian 
qua, việc mở rộng diện tích 
canh tác nông nghiệp trái phép, 
khai thác gỗ bất hợp pháp, 
săn bắt động vật hang dã, thu 
hái lâm sản quá mức và cháy 
rừng…là những thách thức 
trong công tác qLrBV và bảo 
tồn ĐDSH. Ngoài ra, việc thiếu 
hụt nguồn nhân lực và nguồn 
lực đầu tư luôn là những trở 
ngại để đạt được mục tiêu quản 
lý trong công tác bảo tồn không 
chỉ ở Việt Nam.
9Khu DTSQ Langbiang được 
công nhận là Khu DTSQ thế 
giới, tỉnh Lâm Đồng có những 
kế hoạch gì kết nối với mạng 
lưới khu DTSQ trong nước 
và quốc tế, nhằm chia sẻ kinh 
nghiệm bảo tồn và phát huy giá 
trị ĐDSH, thưa ông?

9Xin ông biết một số kết quả hoạt động về quản 
lý bảo vệ tài nguyên rừng (QLBVR) và bảo tồn 
ĐDSH của VQG Bidoup-Núi Bà những năm 
qua cũng như khó khăn, thách thức trong giai 
đoạn hiện nay?

ông Lê văn hương: Hiện nay VqG Bidoup-
Núi Bà được giao quản lý 70.038 ha rừng và đất 
lâm nghiệp. Kế từ khi thành lập tháng 11/2004, 
VqG đã đạt được một số kết quả trong công tác 
qLBVr và bảo tồn ĐDSH. 

Trong giai đoạn 2005-2010, các vụ vi phạm 
quy định về qLBVr giảm từ 260 vụ vào năm 2005 
xuống còn 105 vụ năm 2010 và đến năm 2015 các 
vụ vi phạm còn 30 vụ; tính chất vi phạm cũng ít 
nghiêm trọng hơn, cụ thể là các vụ vi phạm lớn, 
phức tạp ngày càng giảm thể hiện qua tang vật thu 
giữ và số tiền xử lý vi phạm. Năm 2015 số tiền 
xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước của 
VqG Bidoup - Núi Bà là 56,5 triệu đồng. Theo số 
liệu 5 tháng đầu năm 2016, số vụ vi phạm có xu 
hướng giảm so với 5 tháng đấu năm 2015 (10 vụ 
so với 12 vụ của năm 2015). Hiện nay VqG đã 
khoán 58.058,06 ha rừng cho 1.482 hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số bảo vệ với kinh phí chi trả trên 20 
tỷ đồng/năm, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. 

Công tác qLBVr là nội dung quan trọng 
nhất của công tác bảo tồn ĐDSH. Bảo tồn 
quần thể, loài và nguồn gen chỉ đạt được kết 
quả khi rừng được bảo vệ tốt và có sự tham 
gia tích cực của cộng đồng. Để đạt được mục 
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ông Lê văn hương: VqG Bidoup - Núi Bà 
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ 
để trình UNESCO công nhận khu vực Langbiang 
trong đó có vùng lõi của VqG là Khu DTSq thế 
giới. Tại cuộc họp thường niên lần thứ 27 của 
Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con 
người và sinh quyển (ICC-MAB/UNESCO) từ 
ngày 5 - 15/6/2015 ở Paris (Pháp), Khu DTSq 
Langbiang do UBND tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban 
quốc gia (UBqG) UNESCO Việt Nam và UBqG 
con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt 
Nam) đề xuất đã được công nhận là Khu DTSq 
thế giới thứ 9 của Việt Nam. Hiện nay, UBND 
tỉnh lâm Đồng đang xúc tiến thành lập Ban quản 
lý theo yêu cầu của UBqG UNESCO Việt Nam 
và UBqG con người và sinh quyển Việt Nam 
(MAB Việt Nam). Theo đề xuất của VqG, một 
Hội đồng tư vấn quốc tế sẽ được thành lập để hỗ 
trợ cho Ban quản lý Khu DTSq kết nối với mạng 
lưới các Khu DTSq trên thế giới nhằm chia sẻ 
kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị ĐDSH 
của Khu DTSq thế giới Langbiang theo phương 
châm “Bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo 
tồn”. Kế hoạch quản lý điều hành cho ban quản 
lý Khu DTSq thế giới Langbiang cũng đã được 
VqG đề xuất soạn thảo trình UBND tỉnh phê 
duyệt; Đề tài nghiên cứu nghiên cứu khoa học 
trong Khu DTSq thế giới Langbiang theo sáng 
kiến của VqG cũng đã được Bộ KH & CN chấp 
thuận và đang triển khai từ 2015-2017 Kế hoạch 
điều tra, giám sát ĐDSH và xây dựng chiến lược 
marketing cho các sản phẩm địa phương trong 

Khu DTSq thế giới Langbiang 
cũng đã được Cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản (JICA) khởi 
động nghiên cứu và tổ chức 
thực hiện trong giai đoạn 2016-
2020.
9Nhằm phát huy giá trị cảnh 
quan, ĐDSH… Ban Quản 
lý VQG Bidoup - Núi Bà có 
những kế hoạch gì để triển khai 
trong thời gian tới?

ông Lê văn hương: Mô 
hình hợp tác quản lý trong quản 
lý rừng theo đề xuất của VqG 
Bidoup - Núi Bà đang được triển 

khai thực hiện trong khuôn khổ 
Dự án quản lý tài nguyên thiên 
nhiên bền vững do JICA tài trợ. 
Đây là mô hình mới trong quản 
lý rừng ở Việt Nam, lấy người dân 
là trung tâm và là đối tác để thực 
hiện các hoạt động quản lý rừng 
với các bên liên quan trong đó 
có VqG. Mô hình hợp tác quản 
lý trong quản lý rừng là các bên 
tham gia cùng nhau thảo luận, 
đàm phán để đi đến thống nhất 
vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm và 
quyền lợi nhằm đạt được mục 
tiêu quản lý bảo vệ rừng và bảo 

 V Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 
27 của ICC-MAB/UNESCO từ ngày 5 - 15/6/2015 tại Paris 
(Pháp) công nhận Langbiang là Khu DTSQ thế giới thứ 9 của 
Việt Nam

 V Khu DTSQ thế giới Langbiang
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tồn ĐDSH. Những giá trị tổng 
hợp về dịch vụ HST sẽ được chia 
sẻ cho những người dân tham 
gia tích cực vào việc duy trì khả 
năng cung cấp của dịch vụ HST. 
Để thực hiện những cam kết của 
Việt Nam với cộng đồng quốc 
tế về công tác bảo tồn. Các hoạt 
động về bảo tồn chuyển chỗ cũng 
đã và đang được thực hiện như 
xây dựng Vườn thực vật, xây 
dựng Công viên bảo tồn động 
vật hoang dã Tây Nguyên. Để sử 
dụng bền vững ĐDSH và dịch vụ 
HST, phát huy các giá trị của Khu 
DTSq thế giới Langbiang, các 
hoạt động du lịch sẽ được thúc 
đẩy theo đồ án quy hoạch phát 
triển du lịch sinh thái của VqG 
Bidoup - Núi Bà đã được UBND 
tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Phát 
triển du lịch để phát triển kinh tế 
- xã hội của địa phương qua đó 
tạo công ăn việc làm cho người 
dân nhưng vẫn đáp ứng được các 
nguyên tắc của Công ước ĐDSH 
cũng là mục tiêu trong những 
năm tới của VqG .
9Kỷ niệm Ngày ĐDSH 22/5 
và ngày Môi trường thế giới 
5/6/2016, VQG có những hoạt 
động gì nhằm triển khai các 
hoạt động tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về BVMT, bảo 
tồn ĐDSH cho cộng đồng ?

ông Lê văn hương: Tuyên 
truyền qLBVr và bảo tồn 
ĐDSH là một trong 9 chương 
trình hoạt động của VqG 
Bidoup - Núi Bà. Trong năm 

2016 các hoạt động đã được 
lập kế hoạch tổ chức thực hiện 
như: duy trì sinh hoạt Câu lạc 
bộ xanh tại các trường trung 
học cơ sở huyện Lạc Dương, 
trong đó có hoạt động thi rung 
chuông vàng tìm hiểu về môi 
trường; Tổ chức cho 12 trường 
học tại Đà Lạt và Lạc Dương 
tham quan VqG để tìm hiểu về 
ĐDSH; Tuyên truyền cho cộng 
đồng về các quy định trong quản 
lý, bảo vệ rừng; cung cấp các ấn 
phẩm truyền thông, thiết kế các 
chương trình vui chơi liên quan 
đến giáo dục môi trường; Kỷ 
niệm ngày ĐDSH 22/5 và ngày 
Môi trường thế giới 5/6, VqG sẽ 
tổ chức lễ mít tinh với sự tham 
gia của 300 - 500 người (cộng 
đồng, du khách, các đoàn viên 
thanh niên và học sinh). Mục 
tiêu giúp cộng đồng và các em 
nâng cao ý thức và có các hành 
động thiết thực trong việc trồng 
và bảo vệ cây xanh, trong công 
tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn 
ĐDSH, hạn chế tối đa những tác 
động tiêu cực đối với rừng và 
môi trường. Buổi mít tinh còn 
mang ý nghĩa kêu gọi mọi người 
hãy bảo vệ trái đất bằng các 
hoạt động cụ thể thiết thực như 
không vứt rác bừa bãi, tổ chức 
trồng cây xanh, tiết kiệm nguồn 
nước sạch như một lời cam kết 
phát triển bền vững Khu DTSq 
thế giới Langbiang.
9Xin cảm ơn ông.
 Phạm Tuyên (Thực hiện)

 V VQG Bidoup - Núi Bà trao giải cho các học sinh có thành 
tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu về môi trường

bỆNH vIỆN ĐA kHOA TỉNH  
lONG AN - MÔ HìNH XANH, 
sạCH, ĐẹP

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An là một 
trong số 150 bệnh viện được thụ hưởng 

Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Việt 
Nam” do Bộ Y tế triển khai với sự hỗ trợ của 
Ngân hàng thế giới. Đây là lần đầu tiên ngành y 
tế Việt Nam áp dụng cơ chế tài chính mới: đầu 
tư dựa trên kết quả. 

Theo đó, các bệnh viện phải chứng minh 
được hệ thống quản lý chất thải y tế đạt quy 
chuẩn Việt Nam thông qua một quá trình kiểm 
định độc lập. Nếu không, các đơn vị triển khai 
sẽ phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ vốn 
cho Bộ Y tế. Cơ chế này nhằm nâng cao trách 
nhiệm giải trình của các đơn vị triển khai Dự 
án. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An được xây 
dựng trong khuôn viên đất rộng gần 6 ha, cây 
xanh mát rượi, lối đi sạch sẽ. Bệnh viện xử lý 
chất thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng 
kết hợp nghiền cắt để xử lý chất thải lây nhiễm 
thành chất thải y tế thông thường. Đối với nước 
thải, bệnh viện áp dụng công nghệ tiên tiến của 
Đức, toàn bộ nước thải y tế được đưa về hồ tập 
trung và xử lý theo quy trình khép kín, tự động 
hoàn toàn. 

Đây là Dự án có ý nghĩa, mang tính thiết 
thực và đạt hiệu quả. Dự án đã chuyển trọng 
tâm từ “xử lý chất thải” sang “quản lý hệ thống”, 
từ việc chỉ lo xử lý cuối nguồn sang giảm thiểu 
đầu nguồn. Để công tác quản lý chất thải y tế 
đạt hiệu quả, bệnh viện tham gia Dự án phải 
xây dựng quy trình và giám sát tuân thủ chặt 
chẽ. Công tác tổ chức và phát triển con người 
được đặc biệt quan tâm, bao gồm tăng cường 
mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn, đào tạo cho 
nhân viên, truyền thông cho bệnh nhân, người 
nhà hiểu và cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi 
trường trong bệnh viện.
 Thu hằng
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TRIểN kHAI THựC HIỆN PHONG 
TRÀO “bỆNH vIỆN vỆ sINH”

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội 
về việc cam kết thực hiện phong trào “Bệnh viện 

vệ sinh”, các đơn vị trong ngành y tế đã đồng loạt triển 
khai kế hoạch đảm bảo môi trường trong bệnh viện 
sạch- đẹp - an toàn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 
và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, các đơn vị đã chủ 
động lên kế hoạch cụ thể và nghiêm túc tổ chức triển 
khai tại tất cả các khoa, phòng trong bệnh viện.

Các bệnh viện đã thực hiện xây dựng, cải tạo nhà 
vệ sinh đúng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo vệ sinh 
môi trường và quản lý chất thải. Xây dựng các quy 
định hướng dẫn vệ sinh như quy trình vệ sinh bàn tay 
của nhân viên y tế, vệ sinh buồng bệnh, nhà vệ sinh, 
xây dựng các bảng hướng dẫn vệ sinh… Hưởng ứng 
phong trào “5 phút để bệnh viện xanh - sạch - đẹp”, các 
khoa, phòng đã ký cam kết thực hiện để luôn đảm bảo 
nơi làm việc sạch sẽ, các vật dụng được sắp xếp gọn 
gàng, ngăn nắp. Khu vực ngoại cảnh, nơi cộng cộng, 
cây xanh được vệ sinh và chăm sóc thường xuyên phù 
hợp với khuôn viên bệnh viện.

Việc phát động phong trào “Bệnh viện vệ sinh” 
nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc cho 
người bệnh, đảm bảo tốt tiện nghi cũng như công tác 
vệ sinh, kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện; đảm bảo 
cho người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh và nhân 
viên y tế được làm việc trong môi trường an toàn, góp 
phần nâng cao điều kiện vệ sinh và nâng cao sức khỏe 
cộng đồng.
 châu Loan

 V Cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 
thực hiện vệ sinh tại khoa khám bệnh của bệnh viện

BệNh ViệN Nhi ĐồNg 1: 
PHÁT ĐộNG CHƯơNG TRìNH 
“bẢO vỆ sự sốNG: Hãy vỆ 
sINH TAy”

Sáng 5/5/2016, Bệnh viện (BV) Nhi 
Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã phát động 

chương trình “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh 
tay” trong toàn BV, với các mục tiêu: Cải 
tiến hệ thống vệ sinh bàn tay cho nhân viên 
y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh từ 
các khâu phẫu thuật, truyền máu, xử lý chất 
thải… cho đến những thao tác chăm sóc 
bệnh thông thường; tăng cường hoạt động 
kiểm soát nhiễm khuẩn; tăng cường truyền 
thông đến người nhà bệnh nhi... 

Theo TS. BS. Nguyễn Thanh Hùng, 
Giám đốc BV, Nhi Đồng 1 là BV tuyến 
cuối, thường xuyên phải tiếp nhận những 
ca bệnh nặng, trong đó rất nhiều bệnh dễ 
xảy ra lây nhiễm chéo như tay chân miệng, 
cúm, thủy đậu…, đồng thời cung cấp nhiều 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, 
những dịch vụ chăm sóc sức khỏe này có 
thể đe dọa người bệnh nếu không kiểm soát 
nhiễm khuẩn tốt.

Việc rửa tay khi chăm sóc người bệnh 
và kiểm soát nhiễm khuẩn không chỉ quan 
trọng đối với nhân viên y tế mà còn với 
thân nhân người bệnh. Hiện tại, mỗi khoa, 
phòng của BV Nhi Đồng 1 đều trang bị nơi 
rửa tay cho thân nhân người bệnh. Thân 
nhân của các bệnh nhi ngoại trú cũng được 
khuyến cáo thực hiện thao tác tương tự tại 
nhà.
 chí viễn

 V Nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Đồng 1 
thực hành thao tác rửa tay đúng cách tại  
Lễ phát động
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Kinh nghiệm của một số quốc gia trên 
thế giới trong quản lý chất thải y tế
Lê minh sang - Chuyên gia y tế
Ngân hàng Thế giới

Chất thải y tế (CTYT) đã và đang trở 
thành mối quan tâm của công chúng 
và các nhà lập chính sách ở nhiều quốc 

gia. Tại Việt Nam, Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ 
TN&MT đã và đang có nhiều nỗ lực cải thiện 
môi trường chính sách, bao gồm Nghị định, 
Thông tư liên tịch và hướng dẫn kỹ thuật về 
quản lý CTYT. Đồng thời, Chính phủ ban 
hành các chiến lược và kế hoạch quốc gia xử lý 
CTYT cùng với cam kết tài chính mạnh mẽ. Bài 
viết chia sẻ kinh nghiệm quản lý CTYT của các 
nước phát triển và đang phát triển, trong đó tập 
trung vào kinh nghiệm xây dựng khung chính 
sách về quản lý chất thải rắn y tế (CTrYT) và 
triển khai các công ước quốc tế có liên quan. 

1. kinh nghiệm của cÁc nước 
PhÁT Triển

Xây dựng khung chính sách về quản lý 
CTYT

Thị trường quản lý chất thải nguy hại 
(CTNH) ở các nước phát triển được thiết lập và 
vận hành bởi hai đối tượng chính: chủ nguồn 
thải và chủ hành nghề quản lý chất thải. Giữa 
hai đối tượng này có một hợp đồng kinh tế, 
theo đó chủ nguồn thải trả phí dịch vụ cho chủ 
hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Chính phủ 
phát triển và điều tiết thị trường này thông qua 
các công cụ chính sách và hệ thống giám sát, 
cưỡng chế (Hình 1).

Khung pháp lý về quản lý CTNH của các 
quốc gia phát triển có những điểm quan trọng 
là: Nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ nguồn 
thải và chủ hành nghề quản lý CTNH; Trách 
nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà 
nước và cơ chế phối hợp; Hệ thống đăng ký, cấp 
phép, thanh tra và chế tài xử lý vi phạm; Các 
tiêu chuẩn/yêu cầu về quy trình vận hành, đào 
tạo và phát triển nguồn nhân lực, trang thiết 
bị, cơ sở vật chất, lưu giữ hồ sơ, theo dõi và báo 
cáo; Cơ chế tài chính, bao gồm phí dịch vụ, huy 
động nguồn lực và hợp tác công tư trong quản 
lý CTNH.

Ở Mỹ, quốc hội thông 
qua đạo luật theo dõi CTYT 
vào năm 1988, trong đó yêu 
cầu Cục Bảo vệ môi trường 
(EPA) triển khai chương trình 
theo dõi trong hai năm. Sau 
đó, các bang và cơ quan chính 
quyền liên bang chịu trách 
nhiệm quy định và hướng 
dẫn quản lý CTYT. Hầu hết 
50 bang đã ban hành quy định 
riêng về quản lý CTYT. Các cơ 
quan chính quyền liên bang 
chịu trách nhiệm ban hành 
các hướng dẫn kỹ thuật như 
Tiêu chuẩn phơi nhiễm nghề 
nghiệp với vi sinh vật gây bệnh 
qua đường máu của Cục Sức 
khỏe và an toàn nghề nghiệp; 
Hướng dẫn kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong cơ sở y tế (CSYT) 
của Trung tâm kiểm soát bệnh 
và Các thực hành môi trường 
tốt nhất cho CSYT của EPA.

Các nước có thu nhập cao 
ở châu Âu và châu Á quản lý 
CTrYT theo nguyên tắc lồng 
ghép. Ở Anh, khung chính 
sách bao gồm Luật BVMT 
năm 1990 và quy định quản 
lý CTNH năm 2005. Ở Đức, 
quản lý chất thải nói chung 
được thực hiện theo Luật 

quản lý chất thải; vận chuyển 
CTNH phải theo quy định 
về hàng hóa nguy hiểm; còn 
thiêu đốt chất thải phải tuân 
thủ Luật Kiểm soát ô nhiễm 
không khí. Công tác phân loại 
và tiêu hủy CTYT được lồng 
ghép trong quản lý chất lượng 
CSYT1. Liên minh châu Âu 
không có văn bản pháp quy 
riêng về quản lý CTYT nhưng 
có nhiều Nghị quyết, quyết 
định hướng dẫn quy trình và 
thiết bị cho các loại CTNH 
khác nhau.

Ở Nhật Bản, quy định đầu 
tiên về quản lý chất thải lây 
nhiễm được ban hành năm 
1992, bổ sung thêm vào Luật 
Tiêu hủy chất thải có từ năm 
1970. Ở Hàn quốc, quốc hội 
sửa đổi Luật quản lý chất thải 
năm 1999 để kiểm soát tốt 
hơn CTrYT từ nơi phát sinh 
tới nơi tiêu hủy cuối cùng2. 
Bên cạnh Luật, các nước còn 
ban hành các hướng dẫn kỹ 
thuật như Hướng dẫn quản 
lý an toàn CTYT (Anh), các 
quy định về Kiểm soát nhiễm 
khuẩn và an toàn nghề nghiệp 
(Đức), Hướng dẫn quản lý 
chất thải lây nhiễm (Nhật 

 V Hình 1: Khung chính sách về quản lý CTNH
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Bản), Hướng dẫn quản lý CTYT (Hàn quốc).
Triển khai các công ước quốc tế liên quan 

đến quản lý CTYT
Tại Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu, 

Nhật Bản, Hàn quốc đã tham gia Công ước 
Basel về CTNH, Công ước Stốckhôm về chất 
thải hữu cơ khó phân hủy (POPs), Công ước 
Minamata về thủy ngân và đã đạt được những 
kết quả đáng kể trong giảm thiểu POPs và thủy 
ngân.

Trên thế giới, việc thiêu đốt CTrYT từng là 
biện pháp xử lý phổ biến nhất. Tại Đức từng có 
trên 550 lò đốt CTrYT vào năm 1984. Tại Mỹ, 
vào năm 1988, Cục BVMT ước tính có khoảng 
80% chất thải bệnh viện được thiêu đốt. Để hạn 
chế phát thải POPs như dioxin và furan, các 
nước phát triển kiểm soát chặt chẽ các lò đốt 
bằng những tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và 
loại bỏ những lò đốt quy mô nhỏ trong CSYT. 
Ở Mỹ, số lượng lò đốt CTrYT đã giảm mạnh từ 
2.373 vào năm 1995 xuống còn 54 lò trong năm 
2010 và còn 33 lò trong năm 20133. Đến năm 
2002, Đức đã cho đóng tất cả các lò đốt quy mô 
nhỏ trong các bệnh viện, mặc dù hiện vẫn còn 
vận hành một số lò đốt quy mô lớn. Ailen và 
Bồ Đào Nha đã loại bỏ hoàn toàn tất cả các lò 
đốt CTrYT.

Để hạn chế việc thiêu đốt, các nước phát 
triển đã áp dụng công nghệ không đốt như khử 
khuẩn bằng hơi nước (lò hấp), khử khuẩn bằng 
vi sóng, khử khuẩn bằng hóa chất, công nghệ 
tan chảy hay plasma… Lò hấp được các bệnh 
viện trên thế giới sử dụng để khử khuẩn vật liệu 
nuôi cấy vi sinh vật (xử lý sơ bộ chất thải lây 
nhiễm cao) trong khoa xét nghiệm từ những 
năm 1970. Trong năm 1997, một khảo sát của 
Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Mỹ thống kê 
hơn 1.500 công nghệ không đốt được lắp đặt để 
xử lý CTrYT trên nước Mỹ. Khử khuẩn bằng 
hơi nước kết hợp với nghiền cắt đã trở nên phổ 
biến ở Hàn quốc, đạt tỷ lệ 46,4% trong số các 
phương pháp để xử lý CTrYT vào năm 20022. 
Ở Nhật Bản, đến năm 2006, 6% công ty xử lý 
CTrYT sử dụng công nghệ tan chảy4.

Mặt khác, các nước đã loại bỏ mô hình xử lý 
tại chỗ và chuyển sang mô hình xử lý tập trung. 
Ở Nhật Bản và Hàn quốc, hầu hết CTrYT hiện 
đang được xử lý bởi các nhà máy xử lý tập trung. 
Năm 2006, Nhật Bản có khoảng 296 công ty xử lý 
chất thải lây nhiễm, ký hợp đồng cung ứng dịch 
vụ với 98% bệnh viện, trong khi đó, có ít hơn 0,8% 
số bệnh viện tự xử lý4. Ở Hàn quốc, 90% lượng 
CTrYT được xử lý tập trung2.

Năm 2000, Nhật Bản ban 
hành Luật mua sắm xanh, 
trong đó hạn chế sản xuất và 
mua sắm thiết bị, chế phẩm y 
tế chứa thủy ngân. Nhiệt kế và 
huyết áp kế điện tử đã cơ bản 
thay thế cho thiết bị chứa thủy 
ngân nên các thiết bị y tế chứa 
thủy ngân đã giảm mạnh. 
Nhu cầu thủy ngân cho chất 
hàn răng almagam khoảng 
5.200 kg vào năm 1970 đã 
giảm xuống 700 kg vào năm 
1999; 100 kg vào năm 2006 
và khoảng 20 kg vào năm 
20105. Mỹ có nhiều quy định 
kiểm soát phát thải thủy ngân, 
trong đó có Hướng dẫn loại 
bỏ thủy ngân trong các bệnh 
viện vào năm 2002 của Cục 
BVMT. Ngành y tế Mỹ về cơ 
bản đã loại bỏ các thiết bị y 
tế chứa thủy ngân. Ngày nay, 
hầu như không thể mua được 
nhiệt kế thủy ngân ở Mỹ. Liên 
minh châu Âu cũng đã ban 
hành chiến lược về thủy ngân 
vào năm 2005 và cấm sử dụng 
một số thiết bị đo lường trong 
y tế (nhiệt kế, huyết áp kế) có 
chứa thủy ngân từ năm 2014. 
Bộ Môi trường Hàn quốc có 
kế hoạch và giải pháp quản lý 
thủy ngân vào năm 2006. 

2. kinh nghiệm của 
cÁc nước Đang 
PhÁT Triển

Xây dựng khung chính 
sách

Nhiều nước đang phát 
triển đã tăng cường khung 
chính sách về quản lý CTrYT 
để đối phó với tình trạng ô 
nhiễm môi trường và các dịch 
bệnh mới nổi. Ấn Độ ban 
hành quy định về quản lý chất 
thải y sinh từ năm 1998 và tiếp 
tục bổ sung, sửa đổi quy định 
này vào các năm 2000, 2003, 
2016. Ban Kiểm soát ô nhiễm 
Trung ương đã xây dựng một 
loạt các hướng dẫn về quản 

lý chất thải trong tiêm chủng, 
chất thải thủy ngân, bơm kim 
tiêm tự hủy, lò đốt CTrYT... 
Cùng lúc đó, Bộ Y tế Ấn Độ 
và chính quyền các bang cũng 
có những hướng dẫn về quản 
lý CTYT. Để khuyến khích 
tập trung hóa và tư nhân hóa 
dịch vụ xử lý chất thải y sinh, 
Ban Kiểm soát ô nhiễm Trung 
ương ban hành Hướng dẫn cơ 
sở xử lý chất thải y sinh tập 
trung và Bộ Môi trường hỗ trợ 
25% tổng chi phí đầu tư cơ sở 
xử lý chất thải y sinh tập trung 
theo cơ chế hợp tác công tư6.

Trung quốc ban hành 
quy định kiểm soát CTYT 
vào năm 2003 sau khi xảy ra 
dịch SArS. Năm 2004, Trung 
quốc phê duyệt Kế hoạch 
quốc gia xây dựng các cơ sở 
xử lý CTNH và CTYT tập 
trung. Các văn bản pháp lý 
quy định quản lý CTYT bao 
gồm các giải pháp cho hồ 
sơ vận chuyển CTNH, danh 
mục phân loại CTYT, giải 
pháp quản lý chất thải từ các 
CSYT, giải pháp xử lý vi phạm 
hành chính trong quản lý 
CTYT. Ngoài ra, Trung quốc 
cũng có một số tiêu chuẩn và 
hướng dẫn kỹ thuật như Tiêu 
chuẩn kỹ thuật cho lò đốt 
CTrYT, Tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho phương tiện vận chuyển 
CTrYT, và đang thử nghiệm 
tính năng kỹ thuật cho Tiêu 
hủy CTYT tập trung7.

Trong khu vực Đông Nam 
Á, đa số các nước đã có quy 
định, kế hoạch và hướng dẫn 
quản lý CTrYT nhưng ở tình 
trạng khác nhau (Bảng 1). 
Malaixia và Philipin có khung 
pháp lý về quản lý CTrYT. 
Từ những năm 90 của thế kỷ 
XX, Malaixia đã có chiến lược 
tư nhân hóa và tập trung hóa 
xử lý CTrYT. Philipin đã cấm 
thiêu đốt CTrYT từ tháng 
7/2003 và có chính sách loại 
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bỏ dần thủy ngân trong y tế. Lào và Campuchia 
cũng có quy định và chính sách cụ thể trong 
quản lý CTYT4,8. Ngược lại, Inđônêxia và 
Myanma chưa đầu tư cải thiện khuôn khổ pháp 
lý cho quản lý CTYT9.

Việt Nam hiện có một khung chính sách 
tương đối chặt chẽ về quản lý CTrYT. Luật 
BVMT năm 2014, Nghị định số 38/20015/
NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH 
và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT về quản lý CTYT là các văn bản pháp 
lý quan trọng. Chính phủ đã phê duyệt quy 
hoạch hệ thống xử lý CTrYT và yêu cầu các 
tỉnh, thành phố hướng đến mô hình xử lý tập 
trung. Bên cạnh đó, các Bộ đã ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật của lò đốt CTrYT, Hướng 
dẫn áp dụng công nghệ không đốt và Sổ tay 
quản lý chất thải bệnh viện. Tình hình quản lý 
CTrYT trong các bệnh viện có nhiều tiến bộ 
trong những năm qua, tuy nhiên, mô hình xử 
lý CTrYT tập trung mới chỉ tồn tại ở một số 
thành phố lớn. 

Triển khai các công ước quốc tế liên quan 
đến quản lý CTYT

Nhiều nước đang phát triển trên thế giới 

đã và đang đi theo xu hướng 
loại bỏ các lò đốt CTrYT quy 
mô nhỏ trong các bệnh viện, 
chuyển sang mô hình xử lý tập 
trung và áp dụng công nghệ 
không đốt nhằm hạn chế phát 
thải dioxin và furan ra môi 
trường không khí (theo Công 
ước Stốckhôm). Ở Ấn Độ, lò 

đốt chỉ được phép vận hành 
trong cơ sở xử lý chất thải y 
sinh tập trung, trong khi việc 
lắp đặt các lò đốt đơn lẻ trong 
CSYT không được khuyến 
khích. Ấn Độ giới thiệu các 
công nghệ không đốt vào hệ 
thống văn bản pháp quy từ 
năm 1996, nhờ đó, các công 

 V Xử lý chất thải y tế trong bệnh viện bằng lò hấp và máy 
nghiền cắt ở Ấn Độ

bảng 1: khung pháp lý về quản lý cTyT ở một số nước Đông nam Á

NƯớC luậT vÀ quy ĐịNH CHIếN lƯợC, kế HOạCH quốC GIA TIêu CHuẩN, HƯớNG DẫN kỹ 
THuậT

Campuchia4,8

•	 Tuyên bố về Quản lý CTYT •	 Kế hoạch chiến lược quốc gia về kiểm 
soát nhiễm khuẩn trong các CSYT 2011-
2015
•	 Kế hoạch hành động quốc gia về 
Dioxin
•	 Dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý 
CTYT

•	 Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý 
CTYT 2011
•	 Hướng dẫn phòng chống nhiễm 
khuẩn cho các CSYT

Inđônêxia9 •	 Luật Quản lý chất thải rắn số 18/2008 có một 
điều về CTYT. 

•	 Các tiêu chuẩn môi trường y tế của 
bệnh viện, bao gồm quản lý CTYT.

Lào4,8 •	 Quy định quản lý chất thải trong CSYT năm 2004
•	 Chính sách quốc gia về CTYT năm 2010

•	 Dự thảo Kế hoạch hành động quản lý 
CTYT giai đoạn 2011-2015

•	 Quy định về Kiểm soát nhiễm 
khuẩn (dự thảo)

Malaixia4,8

•	 Luật Chất lượng môi trường (1984) và Quy định 
chất lượng môi trường (2005) trong đó có quy định 
về CTYT
•	 Quy định chất lượng môi trường (Dioxin và 
Furan) đưa ra giới hạn cho khí thải lò đốt
•	 Luật Cơ sở và dịch vụ y tế tư nhân 1998
•	 Luật Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 1994

•	 Chiến lược và kế hoạch hành động 
quốc gia về CTYT
•	 Chiến lược quốc gia về tư nhân hóa 
các dịch vụ hỗ trợ bệnh viện, bao gồm 
dịch vụ xử lý, tiêu hủy CTRYT

•	 Hướng dẫn quản lý chất thải lâm 
sàng và chất thải liên quan trong bệnh 
viện và CSYT 1993
•	 Hướng dẫn quản lý chất thải lâm 
sàng 2009
•	 Hướng dẫn quản lý hóa chất trong 
CSYT
•	 Chính sách và quy trình kiểm soát 
nhiễm khuẩn 2009

Myanma
•	 Luật Y tế tư nhân 2007 quy định các bệnh viện 
và phòng khám tư nhân phải có hệ thống tiêu hủy 
chất thải theo quy định

•	 Sổ tay hướng dẫn quản lý bệnh 
viện của Bộ Y tế có một chương hướng 
dẫn quản lý CTYT

Philipin4,8

•	 Luật Không khí sạch 1999 cấm lò đốt CTYT từ 
tháng 7/2003
•	 Luật Quản lý chất thải rắn
•	 Luật Kiểm soát CTNH, chất thải hạt nhân và các 
chất gây độc
•	 Chính sách và hướng dẫn thu gom, vận chuyển, 
lưu giữ, xử lý và tiêu hủy CTYT

•	 Quyết định số 2008-0021 của Bộ Y tế 
về Loại bỏ dần thủy ngân trong các CSYT

•	 Sổ tay quản lý CTYT (1997, 2004, 
2011)
•	 Hướng dẫn cấp chứng nhận đăng 
ký sản phẩm cho thiết bị sử dụng cho 
xử lý vật sắc nhọn, chất thải lây nhiễm 
và chất thải bệnh phẩm.
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nghệ không đốt được áp dụng rộng rãi với 
2.710 lò hấp, 179 lò vi sóng và 4.250 máy nghiền 
cắt vào năm 2012. Hiện có hơn 205 cơ sở xử lý 
chất thải y sinh tập trung cung cấp dịch vụ xử 
lý CTYT cho hơn 70% CSYT trong toàn quốc6.

Từ năm 2004, Trung quốc đã phê duyệt và 
triển khai Kế hoạch quốc gia xây dựng các cơ sở 
xử lý CTNH và CTYT tập trung, trong đó có 331 
cơ sở xử lý CTrYT tập trung. Đến cuối năm 2012, 
Trung quốc đã xây dựng 272 cơ sở xử lý CTrYT 
tập trung ở các tỉnh, thành phố. Trong số đó, có 
137 cơ sở lựa chọn công nghệ thiêu đốt và 135 cơ 
sở lựa chọn công nghệ không đốt. Tỷ lệ số cơ sở xử 
lý CTrYT áp dụng công nghệ không đốt ở Trung 
quốc đã hơn 50%, cho thấy công nghệ không đốt 
đã trở thành lựa chọn chủ yếu ở nước này7.

Trong khu vực Đông Nam Á, Philipin là 
nước đầu tiên và cũng là nước duy nhất cấm 
thiêu đốt CTrYT từ tháng 7/2003 theo Luật 
Không khí sạch 1999. Malaixia đã chuyển sang 
mô hình xử lý tập trung sau khi Chính phủ giao 
cho 3 công ty tư nhân thu gom, vận chuyển, xử 
lý, tiêu hủy CTrYT. Tuy nhiên, thiêu đốt vẫn là 
biện pháp chủ yếu để xử lý CTrYT ở Malaixia. 
Các CSYT ở Campuchia, Lào, Myanma và 
Inđônêxia đang sử dụng rộng rãi lò đốt tại 
chỗ4,8,9. 

Việt Nam tham gia Công ước Stốckhôm từ 
năm 2001. Hiện nay, khung pháp lý đã đưa ra các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với lò đốt CTrYT 
(qCVN 02:2012/BTNMT), ngừng hoạt động 
các lò đốt không đạt tiêu chuẩn (Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT), khuyến khích công 
nghệ không đốt (Nghị định số 38/20015/NĐ-
CP và Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT) và hướng đến hệ thống xử lý 
tập trung (quyết định số 170/qĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ). Với hệ thống quy định 
đầy đủ, Việt Nam tập trung tăng cường giám 
sát việc thực hiện các quy định và hạn chế đầu 
tư mới các lò đốt trong các CSYT.
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Ấn Độ, Trung quốc và hầu 
hết các nước ASEAN (trừ Lào 
và Myanma) đã tham gia Công 
ước Minamata về thủy ngân. Tuy 
nhiên, việc triển khai Công ước 
Basel và công ước Minamata về 
thủy ngân cũng chỉ mới bắt đầu. 
Năm 2008, Philipin ban hành 
quyết định loại trừ dần thủy 
ngân trong ngành y tế. Hơn 50 
bệnh viện ở Philipin tiến tới môi 
trường chăm sóc không thủy 
ngân. Một số bệnh viện ở Ấn Độ 
và Trung quốc mới bắt đầu loại 
bỏ thiết bị y tế chứa thủy ngân10. 
Việt Nam đã tham gia Công ước 
Minamata từ năm 2013. Chính 
phủ và Bộ Y tế bắt đầu quản lý 
thủy ngân bằng các khảo sát phát 
thải thủy ngân trong công nghiệp 
và y tế. Trên cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch hành động, hướng dẫn kỹ 
thuật loại bỏ dần sản phẩm chứa 
thủy ngân trong y tế.

kếT Luận
Các nước đã và đang tăng 

cường khung chính sách quốc 
gia bằng những quy định về 
quản lý CTYT. Các quy định 
này có thể là văn bản pháp lý 
độc lập hoặc được lồng ghép 
trong các văn bản pháp lý hiện 
có. Để thúc đẩy triển khai, các 
nước đang phát triển thường 
xây dựng chiến lược và/hoặc 
kế hoạch hành động quản lý 
CTYT. Bên cạnh đó, nhiều 
hướng dẫn kỹ thuật về quản 
lý CTYT và các tiêu chuẩn 
thiết bị và công trình cũng 

được xây dựng, ban hành. 
Nhiều nước đã và đang loại bỏ 
các lò đốt quy mô nhỏ trong 
CSYT, hướng đến mô hình xử 
lý tập trung và áp dụng công 
nghệ không đốt nhằm giảm 
thiểu phát thải dioxin, furan 
và các hóa chất độc hại ra môi 
trường. Các nước phát triển 
đã đạt nhiều kết quả trong 
giảm thủy ngân trong các 
CSYT, nhưng các nước đang 
phát triển mới chỉ trong giai 
đoạn bắt đầu. 

So với các nước khác, Việt 
Nam có nhiều cơ hội để cải 
thiện khung chính sách quốc 
gia về quản lý CTYT và thúc 
đẩy triển khai những công ước 
quốc tế liên quan. Việt Nam 
nên hạn chế đầu tư mới các lò 
đốt quy mô nhỏ trong CSYT 
và nghiêm cấm vận hành các 
lò đốt không đạt tiêu chuẩn; 
xây dựng hướng dẫn kỹ thuật, 
kế hoạch hành động khả thi 
và cơ chế hợp tác công tư cho 
phát triển các cơ sở xử lý tập 
trung; xây dựng kế hoạch 
hành động và hướng dẫn kỹ 
thuật để loại bỏ dần thủy ngân 
trong các CSYTn

 V Lưu ý: Các phát hiện, 
phiên giải và kết luận trình 
bày trong bài viết là quan 
điểm riêng của tác giả, không 
phản ánh quan điểm của 
nhóm Ngân hàng thế giới, 
ban lãnh đạo của Ngân hàng 
và các Chính phủ mà họ đại 
diện.
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[5] HOÀNG DƯƠNG TÙNG: Maritime monitoring activities in some Central 

provinces so far
[8] HƯƠNG MAI: Dead fish in Buoi river: expensive lesson for environmental and 

regulatory neglecting
[9] LÊ VĂN BìNH: Thanh Hoa DONrE active investigation on dead fish in Buoi river
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[44] PHẠM THANH TUẤN: MTV Thanh Tung Limited Company: realizing ideas of 

turning waste into resources

 AROuND THE wORlD
[52] LÊ MINH SANG: International experience in medical waste management

ENvIRONMENT & DEvElOPMENT 
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