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Chung tay bảo vệ môi trường  
vì một hành tinh xanh

Trong hai ngày 4 - 5/6/2016, 
tại Lào Cai, Bộ TN&MT phối 
hợp với Trung ương Hội Cựu 

chiến binh (CCB) Việt Nam, Trung 
ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt 
Nam, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức 
Lễ phát động “Tháng hành động vì 
môi trường” hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2016 và các sự 
kiện liên quan. Tham dự Lễ phát 
động có Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà; Bí thư Tỉnh 
ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; Đại 
diện Lãnh đạo Trung ương Hội CCB, 
Trung ương Hội NCT Việt Nam, các 
Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - 
xã hội, doanh nghiệp và đông đảo 
người dân tỉnh Lào Cai. 

Tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, 
trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước 
đã ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách, pháp luật và triển khai các 
chương trình, nhiệm vụ nhằm ngăn 
ngừa, khắc phục ô nhiễm, cải thiện 
chất lượng môi trường. Tuy nhiên, 
công cuộc BVMT cần sự chung tay 
của toàn dân, doanh nghiệp, các 
tổ chức chính trị - xã hội trong cả 
quá trình lâu dài. Trên cơ sở đó, Bộ 
TN&MT phát động “Tháng hành 
động vì môi trường”, nhằm kêu gọi 
cộng đồng bằng những hành động 
thiết thực cùng BVMT. Bộ trưởng 
tin tưởng, với ý chí, quyết tâm của 
Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các 
cấp chính quyền, chung tay hành 
động của cả cộng đồng và hỗ trợ 
tích cực từ các tổ chức quốc tế, Việt 
Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu 
về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học 
(ĐDSH), góp phần giữ gìn hành tinh 
xanh của toàn nhân loại.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát 
động, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trịnh Đình Dũng khẳng định, 
BVMT, bảo tồn ĐDSH, ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm 
vụ luôn được Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ quan tâm và đã 
cụ thể hóa tại Nghị quyết số 
41/NQ-TW của Bộ Chính 
trị về BVMT trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước; 
Nghị quyết số 24/NQ-TW 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về chủ động 
ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên 
và BVMT, Chiến lược Phát 
triển kinh tế - xã hội qua các 
giai đoạn…

Hiện nay, các cấp, các 
ngành đã nhận thức được 
tầm quan trọng của công tác 
BVMT, bảo tồn ĐDSH, ứng 
phó với BĐKH và coi đây 
là nhiệm vụ thường xuyên, 
xuyên suốt của cả hệ thống 
chính trị. Nhờ đó, công tác 
quản lý nhà nước về TN&MT 
dần được hoàn thiện, các vấn 
đề bức xúc về môi trường 
từng bước được giải quyết. 
Song, Việt Nam đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề của vấn 
đề ô nhiễm môi trường và 
BĐKH, làm thay đổi, suy 
thoái các nguồn tài nguyên, 
hệ sinh thái và ĐDSH. Điển 
hình trong 3 tháng qua, ô 
nhiễm nguồn nước nghiêm 

trọng tại các sông, hồ và một 
số vùng ven biển, gây ảnh 
hưởng sâu sắc đến hình ảnh 
của đất nước, đời sống nhân 
dân và an sinh xã hội.

Để thực hiện thành công, 
hiệu quả “Tháng hành động 
vì môi trường”, Phó Thủ 
tướng yêu cầu các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức chính 
trị - xã hội tiến hành rà soát, 
báo cáo, đề xuất Chính phủ 
các giải pháp đồng bộ nhằm 
kiện toàn, tăng cường năng 
lực của hệ thống quản lý nhà 
nước về môi trường; Đặt yếu 
tố môi trường lên hàng đầu 
trong các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và là trụ cột 
bình đẳng với phát triển 
kinh tế; Tăng cường thanh, 
kiểm tra chuyên ngành môi 
trường, kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường và áp dụng biện pháp 
xử lý hình sự đối với các cơ 
sở cố tình vi phạm. Bên cạnh 
đó, nâng cao vai trò của các 
tổ chức chính trị - xã hội, 
cộng đồng dân cư trong công 
tác BVMT, nhất là nhiệm vụ 
giám sát thực thi pháp luật, 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ phát động
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tham vấn cộng đồng về môi trường theo 
Luật BVMT; Đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách 
cho BVMT phù hợp với tỷ trọng đầu tư 
phát triển, đồng thời, tăng cường các 
nguồn lực xã hội hóa công tác BVMT và 
yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực hiện trách nhiệm BVMT. 

Nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới đã diễn ra các 
Hội thảo: Vai trò của Hội CCB trong bảo 
tồn ĐDSH và bảo vệ các loài nguy cấp, 
quý, hiếm tại Việt Nam; Khởi động Dự án 
Trình diễn áp dụng phương pháp BAT/
BEP trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm 

thực hiện Công ước 
Stốckhôm về các chất ô 
nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy (POP); Tập huấn 
bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ truyền thông 
về BVMT hệ thống lưu 
vực sông Hồng - sông 
Thái Bình.

Tại Vườn quốc gia 
Hoàng Liên đã diễn ra 
Lễ trồng cây và thả gần 
80 cá thể động vật hoang 
dã (ĐVHD) gồm các 

loài chim, rắn, mèo… về 
với thiên nhiên, nhằm 
truyền tải thông điệp “sự 
suy tồn của các hệ sinh 
thái ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới sự suy tồn của 
loài người hôm nay và 
mai sau”, góp phần tuyên 
truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức, trách 
nhiệm của toàn xã hội 
về bảo tồn ĐDSH, chống 
buôn bán ĐVHD.
 bùi hằng

 V Các đại biểu tham gia trồng cây và thả động vật về rừng
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với các hoạt động hưởng ứng 
thiết thực thu hút sự tham gia 
đông đảo của cộng đồng.

Mở đầu “Tháng hành 
động vì môi trường” là Lễ phát 
động hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới, diễn ra trong 
2 ngày 4 - 5/6/2016, tại TP. Lào 
Cai do Bộ TN&MT phối hợp 
Trung ương Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam, Trung ương 
Hội Người cao tuổi Việt Nam, 
UBND tỉnh Lào Cai tổ chức. 
Với Chủ đề “Tiếng gọi thiên 
nhiên và hành động của chúng 
ta”, Ngày Môi trường thế giới 
năm 2016 truyền cảm hứng 
cho toàn nhân loại hướng tới 
các hành vi sống thân thiện 
với môi trường, giảm thiểu áp 
lực ngày càng gia tăng đối với 
các hệ sinh thái tự nhiên của 
Trái đất.

Từ đầu tháng 5/2016, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn 
Mặt trận các địa phương trong 

việc huy động cộng đồng 
tham gia hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới, Tuần lễ Biển 
và Hải đảo. Tại 63 tỉnh, thành 
trên cả nước, các khu dân cư 
xây dựng mô hình “Lồng ghép 
nhiệm vụ BVMT vào cuộc 
vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, 
“Khu dân cư tự quản BVMT” 
và “Khu dân cư thực hiện hài 
hòa giảm nghèo bền vững và 
BVMT”.

Ngành Giáo dục và Đào 
tạo đã tăng cường các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao ý thức, 
nhận thức và trách nhiệm của 
cán bộ, giảng viên, giáo viên, 
sinh viên và học sinh đối với 
công tác BVMT, ứng phó với 
BĐKH; bảo tồn ĐDSH với 
nhiều hoạt động được tổ chức 
như: Tổ chức Lễ mít tinh, các 
cuộc thi, ngày hội tái chế, ngày 
hội sống xanh; trồng và chăm 
sóc cây xanh; thu gom rác thải, 
quét dọn vệ sinh môi trường... 
Thời gian tới, ngành Giáo dục 
và Đào tạo tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục nhằm nâng cao ý thức, 
nhận thức, trách nhiệm của 
mọi người dân đối với công tác 
BVMT, ứng phó với BĐKH, 
quản lý tài nguyên, bảo tồn đa 
dạng biển, động vật hoang dã, 
tăng cường sử dụng sản phẩm 
công nghệ thân thiện với môi 
trường.

Ngành NN&PTNT tổ 
chức Lễ mít tinh kết hợp với 
hội thảo nhằm tuyên truyền 
nâng cao nhận thức về 
BVMT, tạo diễn đàn chia sẻ 
thông tin về các vấn đề môi 
trường nổi cộm của ngành 
như hạn hán, xâm nhập mặn, 
an toàn vệ sinh thực phẩm, 

Ghi nhận “Tháng hành động vì môi trường” 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

Nhằm tăng cường hiệu quả truyền 
thông, tạo sự lan tỏa trên diện rộng, 
góp phần nâng cao nhận thức về 

BVMT cho toàn xã hội, từ năm 2016, Bộ 
TN&MT thực hiện chủ trương đổi mới hình 
thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 5/6. Theo đó “Tháng hành 
động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới được thực hiện trên phạm vi 
cả nước với các hoạt động thiết thực, huy động 
sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức 
cộng đồng và mỗi người dân.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, tạo 
thành chuỗi hoạt động trong “Tháng hành 
động vì môi trường”, từ đầu tháng 5 đến hết 
tháng 6/2016, các Bộ, ban/ngành, đoàn thể 
Trung ương, địa phương đã tổ chức quán triệt, 
triển khai các nội dung của Nghị quyết số 24-
NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên 
và BVMT; Chiến lược quốc gia về đa dạng 
sinh học (ĐDSH) đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; Công ước về ĐDSH (CBD) và 
Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, 
thực vật hoang dã nguy cấp (CiTES); Luật 
BVMT năm 2014; Luật ĐDSH; Luật Bảo vệ 
rừng; các văn bản pháp luật về BVMT… cùng 

 V Lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Tháng hành động vì 
môi trường
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ô nhiễm môi trường..., đồng thời đưa ra các 
giải pháp cụ thể đem lại hiệu quả trong sản 
xuất nông nghiệp.

Từ đầu tháng 6/2016, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động 
trên toàn quốc Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” 
triển khai thí điểm tại 4 tỉnh ven biển miền 
Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế. Đến nay, Chiến dịch được triển 
khai ở 28 tỉnh, TP ven biển trên cả nước, nhằm 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên, các tầng lớp nhân dân về vai trò của 
biển đối với đời sống con người và ý thức trách 
nhiệm đối với việc BVMT biển, cũng như môi 
trường sống. 

Hà Nội là một trong những địa phương 
đầu tiên triển khai “Tháng hành động vì môi 
trường” trên toàn TP. Các quận, huyện, thị xã 
đồng loạt ra quân, diễu hành, cổ động, tuyên 
truyền BVMT, bảo tồn ĐDSH, sử dụng công 
nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít 
tiêu hao nhiên liệu, năng lượng; lên án hành 
vi gây ô nhiễm môi trường; tích cực trồng cây 
xanh, duy tu, duy trì hệ thống vườn hoa, công 
viên, thảm cỏ, hồ nước. Bên cạnh đó, Thành 
đoàn Hà Nội và Báo Nhi Đồng tổ chức Cuộc thi 
vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam vì môi trường” 
tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt 
Nam nhằm tuyên truyền tới các em thiếu nhi 
trên cả nước về việc giữ gìn môi trường, thiên 
nhiên, thông qua đó kêu gọi toàn xã hội chung 
tay BVMT.

Từ ngày 25/5 - 25/6/2016, 
TP. Đà Nẵng đã tổ chức nhiều 
hoạt động thực hiện “Tháng 
hành động vì môi trường” 
hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới, Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam, Ngày Đại 
dương thế giới, kết hợp phát 
động phong trào Ngày chủ 
nhật Xanh - Sạch - Đẹp; Diễn 
tập ứng phó sự cố tràn dầu; 
Ra quân làm sạch bãi biển; Tổ 
chức chương trình nâng cao 
nhận thức “Chung tay bảo vệ 

ĐDSH tại Bán đảo Sơn Trà”; 
“Nâng cao nhận thức cho phụ 
nữ về BĐKH và an toàn trước 
thiên tai”…

Triển khai “Tháng hành 
động vì môi trường”, nhiều 
hoạt động thiết thực được 
các đoàn viên thanh niên TP. 
Cần Thơ tích cực thực hiện 
như diễu hành qua các tuyến 
đường nội đô, vớt rác, vệ sinh 
môi trường trên các kênh, 
rạch… Bên cạnh đó, trưng bày 
các hình ảnh với chủ đề “Bảo 
vệ động vật hoang dã và biển 
đảo quê hương” tại công viên 
Lưu Hữu Phước nhằm truyền 
cảm hứng cho cộng đồng sống 
thân thiện với môi trường, 
ngăn chặn nạn buôn bán động 
vật hoang dã, đồng thời giúp 
người dân nâng cao hiểu biết 
về vấn đề BVMT biển, đảo 
hiện nay.

Năm đầu tiên, “Tháng 
hành động vì môi trường” 
được phát động nhưng đã trở 
thành phong trào rộng khắp 
trên phạm vi cả nước, góp 
phần nâng cao nhận thức của 
người dân về BVMT, bảo tồn 
ĐDSH, phát triển bền vững và 
ứng phó với BĐKH.
hồng nhung (Tổng hợp)

 V Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam  
vì môi trường” thu hút nhiều học sinh tham gia

 V Hàng nghìn bạn trẻ thuộc ĐTNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam tham gia 
Chiến dịch Hãy làm sạch biển
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Việt Nam tham dự Hội nghị  
Tăng trưởng xanh toàn cầu năm 2016

Trong hai ngày 6 - 7/6/2016, tại 
Copenhagen, Đan Mạch đã 
diễn ra Hội nghị Tăng trưởng 

xanh toàn cầu (3GF) với chủ đề “Kêu 
gọi hành động - Tìm giải pháp quy 
mô và kịp thời” nhằm tập trung thảo 
luận những vấn đề ưu tiên bao gồm 
việc loại bỏ các rào cản cấp quốc gia, 
cấp địa phương và cấp doanh nghiệp; 
Cách thức chuyển đổi nền kinh tế, 
chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng xanh 
trong mối quan hệ ứng phó với biến 
đổi khí hậu (BĐKH) với các nội dung 
về thành phố, tài nguyên và năng 
lượng. 

Hội nghị có sự tham dự của các 
nhà hoạch định chính sách, doanh 
nghiệp các nước đối tác, bao gồm: Chi 
lê, Đan Mạch, Ethiopia, Hàn Quốc, 
Kenya, Mêxicô, Trung Quốc và Việt 
Nam. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà dẫn đầu đoàn Việt Nam 
tham dự Hội nghị với tư cách là thành 
viên chính thức.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có 
bài phát biểu quan trọng tại phiên 
khai mạc của Hội nghị. Bộ trưởng 
khẳng định, Việt Nam cam kết là 
một thành viên trách nhiệm, tích 
cực của 3GF. Việt Nam phối hợp 
chặt chẽ và hợp tác hiệu quả với các 
nước thành viên, định chế tài chính, 
doanh nghiệp đối tác để triển khai 
thực hiện các sáng kiến, giải pháp 
do 3GF đưa ra; đồng thời, tạo điều 
kiện thuận lợi để các Bộ, ngành, địa 
phương và cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam tăng cường tham gia vào 
3GF cũng như tích cực đề xuất, triển 
khai thực hiện các dự án đồng lợi ích 
trong khuôn khổ 3GF. 

Bộ trưởng đã nêu 3 đề xuất nhằm 
thúc đẩy hoạt động của 3GF trên 

phạm vi toàn cầu, bao gồm: 
Tạo lập cơ chế hỗ trợ hiệu 
quả về xúc tiến đầu tư, thúc 
đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà 
nước và khối doanh nghiệp 
tư nhân trong 3GF để thúc 
đẩy tăng trưởng xanh, hỗ trợ 
tăng cường năng lực thể chế, 
xóa bỏ các rào cản về thể chế 
và thị trường, phát triển và 
chuyển giao công nghệ cho 
các nước thành viên, đặc 
biệt là các nước đang phát 
triển, nhằm góp phần thực 
hiện thành công các Mục tiêu 
phát triển bền vững cũng như 
Thỏa thuận Pari về BĐKH; 
Xây dựng các hướng dẫn cụ 
thể về việc xây dựng đề xuất 
dự án, tìm kiếm nguồn đầu 
tư cho chính quyền các TP và 
cộng đồng doanh nghiệp của 
các nước thành viên với các 
định chế tài chính toàn cầu, 
các trung tâm phát triển và 
chuyển giao công nghệ, nhằm 
khuyến khích họ tham gia xây 
dựng và thực hiện thành công 

những dự án đồng lợi ích có 
tính khả thi cao, phù hợp với 
năng lực, nhu cầu và ưu tiên 
của các quốc gia thành viên; 
Tăng cường phổ biến, chia sẻ 
thông tin về các cơ chế hợp 
tác trong 3GF, kinh nghiệm 
về triển khai thực hiện các 
hoạt động, chương trình, dự 
án tăng trưởng xanh với hình 
thức đa dạng như diễn đàn 
toàn cầu, diễn đàn khu vực 
thường niên và các cuộc họp 
chuyên gia kỹ thuật với chủ 
đề và nội dung phù hợp theo 
hình thức luân phiên tổ chức 
ở các nước thành viên.

Cũng tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Trần Hồng Hà đã có 
cuộc gặp song phương với 
Giám đốc Viện Tăng trưởng 
xanh toàn cầu (GGGi), Bộ 
trưởng Bộ Môi trường và Thực 
phẩm Đan Mạch để thảo luận 
tăng cường hợp tác trong lĩnh 
vực môi trường, tăng trưởng 
xanh và ứng phó với BĐKHn 
 đứC Anh

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại 3GF 2016



9Số 6/2016

LUậT PHÁP - CHíNH SÁCH

Dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng 
thủy điện Đrăng Phôk - Đắc Lắc do tác 
động tiêu cực đến môi trường
Ngày 3/6/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT 
Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 2169/
BTNMT-TCMT kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ đồng ý với đề xuất của UBND 
tỉnh Đắc Lắc về việc không tiếp tục triển 
khai Dự án đầu tư xây dựng thủy điện 
Đrăng Phôk tại xã Krông Na, huyện 
Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc.

Thực hiện Luật BVMT năm 2014, ngày 
26/5/2016, Bộ TN&MT đã tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 
Dự án thủy điện Đrăng Phôk (Dự án), tại xã 
Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc, do 
Công ty CP Đầu tư và Ứng dụng công nghệ mới 
làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ và các tài 
liệu liên quan, Bộ TN&MT đã có kiến nghị với 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất không 
tiếp tục triển khai Dự án của UBND tỉnh Đắc 
Lắc.

Theo nội dung Báo cáo ĐTM, Dự án có 
công suất lắp máy 26 MW, nằm trên bậc thang 
thủy điện cuối cùng của dòng sông Srêpôk 
trước khi chảy sang Campuchia. Dự án sẽ 
chiếm dụng 308,7 ha đất, trong đó có 295,4 
ha đất thuộc Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn 
(khoảng 63 ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt) và 28,88 ha rừng đặc dụng phải chuyển 
đổi mục đích sử dụng. Việc triển khai Dự án tại 
địa điểm nêu trên sẽ vi phạm một số quy định 
của pháp luật và gây ra những tác động tiêu cực 
tới môi trường rất khó khắc phục.

Tại Khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ và phát 
triển rừng năm 2004 giải thích rõ “Phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng là khu 
vực được bảo toàn nguyên vẹn, được quản lý, 
bảo vệ chặt chẽ để phục hồi, tái sinh tự nhiên”. 
Cũng tại Khoản 2 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học 
(ĐDSH) năm 2008 nêu rõ việc “xây dựng công 
trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ 
mục đích quốc phòng, an ninh” là “hành vi bị 
nghiêm cấm về ĐDSH”. Điểm a khoản 1 Điều 

19 Nghị định số 117/2010/
NĐ-CP của Chính phủ ngày 
24/12/2010 về tổ chức quản 
lý hệ thống rừng đặc dụng 
quy định rõ “Trong phân khu 
bảo vệ nghiêm ngặt chỉ được 
áp dụng các biện pháp bảo vệ, 
bảo tồn để duy trì diễn thế tự 
nhiên”.

Tuy nhiên, khu vực dự 
kiến triển khai Dự án có hệ 
sinh thái đặc thù với rừng cây 
họ dầu (rừng khộp) chiếm ưu 
thế, tính ĐDSH độc đáo với 
nhiều loài động thực vật bậc 
cao thuộc diện quý hiếm có 
giá trị bảo tồn cao; đặc biệt 
đây là khu vực thường xuyên 
cư ngụ và là hành lang di 
chuyển của các đàn voi rừng. 
Việc thi công xây dựng sẽ phải 
chặt phá rừng, mở đường, tập 
trung với lượng lớn trang thiết 
bị, vật tư, con người sẽ gây tác 
động tiêu cực tới môi trường 
sống, công tác bảo tồn của các 
loài động thực vật cũng như 
không thể kiểm soát được tình 
trạng săn bắn thú, khai thác 
lâm sản trái phép.

Việc xây đập, chặn dòng 
trên sông Srêpôk sẽ ảnh 
hưởng tiêu cực tới hệ sinh 
thái thủy sinh, đặc biệt các 
loài có tập tính di cư. Đồng 
thời, việc thay đổi cơ bản 
chế độ dòng chảy của sông 
Srêpôk (sông thành hồ chứa) 
sẽ làm thay đổi chế độ dòng 
chảy bùn cát/phù sa về vùng 
hạ du đập và thay đổi lớn về 
nước dưới đất; tác động tới 
một số quá trình địa chất, 
địa chất công trình; gây sạt 
lở, tái tạo lòng hồ; làm thay 
đổi cảnh quan, địa hình, địa 
mạo cũng như làm xáo trộn 
diễn thế sinh thái không chỉ 
trong phạm vi khu vực Dự 
án. Ngoài ra, khu vực Dự án 
nằm gần biên giới Việt Nam 
- Campuchia (cách biên giới 
khoảng 8 km) nên có những 
tác động tiêu cực tới an ninh - 
quốc phòng. Việc phá vỡ cân 
bằng sử dụng nước với chế 
độ vận hành hồ chứa phục 
vụ phát điện sẽ tác động tiêu 
cực tới vùng hạ du, đặc biệt 
đối với phía Campuchia. 

 V Khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy thủy điện Đrăng Phôk
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Đẩy mạnh thanh 
tra, kiểm tra,  
xử lý vi phạm 
trong lĩnh vực 
môi trường

hoàng Văn Vy 
Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát hoạt động BVMT 
Tổng cục Môi trường 

Thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây 
bức xúc trong dư luận, đòi hỏi hoạt động 
thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi 
trường cần phải đẩy mạnh, đảm bảo tính 
thống nhất, tập trung và xuyên suốt từ 
Trung ương đến địa phương, nhằm ngăn 
chặn những hành vi hủy hoại môi trường, 
thiên nhiên, nâng cao tinh thần thượng 
tôn pháp luật.

Hiện nay, trên dòng 
sông Srêpôk đã có 12 công 
trình thủy điện đang hoạt 
động. Do tình trạng hạn 
hán, sản lượng điện của 
các nhà máy giảm rõ rệt. 
Với ảnh hưởng ngày càng 
gay gắt của biến đổi khí 
hậu và lại nằm ở bậc thang 
thủy điện cuối cùng của 
dòng sông này, thủy điện 
Đrăng Phôk sẽ gặp nhiều 
khó khăn về sản lượng và 
khó đạt được công suất 
như thiết kế.

Trước đó, ngày 
19/5/2016, Bộ NN&PTNT 
đã có Công văn số 4037/
BNN-TCLN gửi Văn 
phòng Chính phủ kiến 
nghị xem xét, dừng thực 
hiện Văn bản số 1479/
TTg-KTN ngày 25/8/2009 
về việc chuyển mục đích 
sử dụng rừng và đất lâm 
nghiệp của VQG Yok Đôn 
để xây dựng Nhà máy 
thủy điện Đrăng Phôk. 
Theo nhận định của Bộ 
NN&PTNT, khi xây dựng 
thủy điện Đrăng Phôk sẽ 
phải chuyển mục đích sử 
dụng 63 ha đất có rừng, 
trong đó, chuyển đổi vĩnh 
viễn 53 ha, chuyển đổi 
tạm thời để phục vụ thi 
công 10 ha (chưa bao gồm 
nhu cầu sử dụng đất, rừng 
để xây dựng đường dây tải 
điện từ Nhà máy đến trạm 
biến áp hòa với hệ thống 
điện quốc gia, theo dự tính 
hành lang tuyến và các trụ 
cột điện khoảng 27 ha). 
Hiện trạng khu vực này là 
rừng tự nhiên, trong đó có 
3 ha rừng giàu, 11 ha rừng 
trung bình và 49 ha rừng 
nghèo. Ngoài việc chuyển 
đổi mục đích sử dụng 
rừng thì quá trình thi 
công xây dựng, vận hành 
Nhà máy sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến sinh cảnh 
sống của các loài động vật 
hoang dã, đặc biệt là voi, 
hổ có thể bỏ đi nơi khác. 
Trong quá trình thi công 
và vận hành Nhà máy sẽ 
tạo thêm áp lực bảo vệ 
rừng, bảo tồn thiên nhiên 
của VQG Yok Đôn, nhất 
là việc dâng nước lòng hồ 
Đrăng Phôk sẽ tạo thuận 
lợi hơn cho các hoạt động 
vận chuyển gỗ trái phép 
bằng đường thủy.

Cũng theo Bộ 
NN&TPNT, hiện nay, rừng 
Tây Nguyên đang bị suy 
giảm nghiêm trọng cả về 
diện tích, chất lượng. Trong 
5 năm qua, độ che phủ rừng 
đã giảm 6,1%, đặc biệt khu 
vực tiếp giáp với VQG Yok 
Đôn, rừng đã bị suy giảm 
rất nghiêm trọng, nhiều 
khu vực không còn rừng. 
Cùng với đó, tác động ngày 
càng gay gắt của biến đổi 
khí hậu, làm cho diễn biến 
thời tiết cực đoan, tình 
trạng khô, hạn kiệt diễn ra 
khốc liệt, tác động tiêu cực 
đến đời sống của người dân 
và phát triển kinh tế - xã 
hội, môi trường bền vững ở 
Tây Nguyên.

Như vậy, đến thời 
điểm hiện nay, UBND tỉnh 
Đắc Lắc, Bộ NN&PTNT 
và Bộ TN&MT đều đã có 
văn bản báo cáo Chính 
phủ xem xét, dừng triển 
khai thực hiện Dự án Nhà 
máy thủy điện Đrăng Phôk 
dự kiến xây dựng giữa 
vùng lõi của VQG Yok 
Đôn. Sự vào cuộc và có ý 
kiến kịp thời của các cơ 
quan chức năng đã nhận 
được sự đồng tình ủng hộ 
của người dân địa phương, 
các chuyên gia và nhà khoa 
học về môi trường.
 hồng Quân

tập trung triển KhAi  
hoạt động thAnh trA,  
KiểM trA Về bVMt

Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác 
định hoạt động thanh tra, kiểm tra về TN&MT là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 
2016 về môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2016, 
Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm 
tra đối với hoạt động BVMT và bảo tồn đa dạng sinh 
học của một số tổ chức tại 7 tỉnh, TP: Lai Châu, Yên 
Bái, Ninh Bình, Thái Bình, Đồng Tháp, Bình Phước, 
Quảng Ninh. Qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 
74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC), 
với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổng cục 
cũng tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng (ÔNMTNT) một cách quyết liệt, hiệu 
quả. Kết quả cho thấy, các cơ sở gây ÔNMTNT theo 
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ cơ bản đã hoàn thành các biện pháp xử 
lý ô nhiễm triệt để.

Để tránh chồng chéo với kế hoạch thanh tra 
của địa phương, Tổng cục Môi trường phối hợp với 
Thanh tra Bộ TN&MT rà soát, tổng hợp để đề xuất 
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nề cho kinh tế - xã hội và môi 
trường. Trước những thách 
thức đó, Tổng cục Môi trường 
đã tham mưu, triển khai các 
hoạt động rà soát, khoanh 
vùng, hỗ trợ xác định nguyên 
nhân cá chết, xử lý nghiêm các 
vi phạm về môi trường, hỗ trợ 
tích cực cho việc khắc phục 
ô nhiễm, xử lý thảm họa môi 
trường có hiệu quả.

Đối với công tác xử lý đơn 
thư, kiến nghị về môi trường, 
Tổng cục Môi trường đã quan 
tâm, xử lý theo đúng trình tự, 
thẩm quyền, với 9 hồ sơ đơn 
thư khiếu nại, đề nghị và 251 
báo cáo giải trình, khắc phục 
hậu quả vi phạm. 

những Khó Khăn 
trong hoạt động 
thAnh trA, KiểM 
trA Về bVMt

Thời gian qua, Tổng cục 
Môi trường đã phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương, tổ 
chức, cá nhân và các cơ quan 
thông tin đại chúng trong hoạt 
động thanh, kiểm tra về môi 
trường. Thông qua hoạt động 

thanh, kiểm tra đã phát hiện 
những bất cập, vướng mắc của 
doanh nghiệp (DN) trong quá 
trình thực thi các quy định 
BVMT; kịp thời phát hiện vi 
phạm pháp luật về môi trường 
để có biện pháp chấn chỉnh, 
răn đe và xử lý vi phạm theo 
quy định, tạo tính nghiêm 
minh, công bằng trong việc 
tuân thủ chính sách pháp luật 
BVMT. 

Tuy nhiên, từ thực tế hoạt 
động thanh, kiểm tra vẫn tồn 
tại một số khó khăn như: Việc 
xử phạt VPHC trong lĩnh vực 
BVMT còn kéo dài do nhiều đối 
tượng vi phạm trốn tránh, hoặc 
không hợp tác; Các vi phạm về 
BVMT ngày càng tinh vi, khó 
phát hiện, đặc biệt là các hành vi 
xả thải gây ô nhiễm môi trường 
của DN; Việc xả thải của DN có 
thể xảy ra ở mọi lúc, mọi nơi, 
thường che giấu rất tinh vi và xả 
vào ban đêm; Việc tiếp cận các 
vi phạm xả thải gặp nhiều khó 
khăn (đường ống xả ngầm dưới 
đất, dưới lòng sông, ống khói 
cao, không có điểm để quan trắc, 
đo đạc mẫu môi trường).

với lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch thanh tra 
năm 2016 cho phù hợp; đồng thời, tiến hành rà 
soát, mở rộng các cuộc thanh tra, kiểm tra đột 
xuất các cơ sở có nguồn xả thải ra biển và triển 
khai thanh tra, kiểm tra trên diện rộng. Sau khi 
xảy ra vụ việc hàng loạt hải sản chết bất thường 
tại 4 tỉnh ven biển miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), trong 
những ngày đầu tháng 4/2016, thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo 
Bộ TN&MT về kiểm tra công tác BVMT, Tổng 
cục Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra 
về BVMT đối với các đơn vị đang hoạt động 
tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh). Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại 
diện các Bộ, ngành, nhà khoa học trong lĩnh 
vực môi trường, một số đơn vị thuộc Tổng cục 
Môi trường, các cơ quan có liên quan tại địa 
phương. Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm 
tra đối với 3 cơ sở hoạt động tại KKT Vũng Áng. 
Hiện tại, Đoàn đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý 
để ban hành kết luận kiểm tra đối với các cơ sở 
theo đúng quy định pháp luật. 

Từ ngày 4 -7/5/2016, tại Thanh Hóa 
cũng xảy ra hiện tượng cá chết trên sông 
Bưởi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổng cục 
Môi trường đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ 
TN&MT ký ban hành Quyết định số 1058/
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 (Lạc Sơn, Hòa Bình). 
Theo đó, Đoàn đã tiến hành thanh tra và ban 
hành Quyết định xử phạt VPHC đối với 3 cơ 
sở là Công ty CP Mía đường Hòa Bình, Công 
ty TNHH Tân Hiếu Hưng (Nhà máy chế biến 
tinh bột sắn Hòa Bình) và Trang trại chăn 
nuôi gia công heo của ông Nguyễn Ngọc Sáng, 
với số tiền 3.904.165.200 đồng, đồng thời yêu 
cầu các cơ sở thực hiện biện pháp khắc phục 
hậu quả vi phạm. Ngoài ra, Bộ TN&MT đã có 
Văn bản số 70/BTNMT-TCMT chỉ đạo các 
địa phương ven biển khẩn trương kiểm tra, 
đánh giá các nguồn thải ra biển và cửa sông 
ven biển có khối lượng từ 1.000 m3/ngày, đêm 
trở lên. Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường 
đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến 
hành thống kê, rà soát, tổng hợp các nguồn 
thải từ 200 m3/ngày, đêm trở lên để tập trung 
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm 
trong năm 2016. Đến nay, Tổng cục đã thống 
kê, rà soát trên 1.300 cơ sở. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã xảy ra một 
số vụ việc ÔNMTNT, gây ra những hậu quả nặng 

 V Cán bộ thanh tra lấy mẫu nguồn thải của Công ty TNHH 
Tân Hiếu Hưng tại Tân Mỹ, Lạc Sơn, Hòa Bình

(Xem tiếp trang 33)
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gia nhằm nâng cao hiệu quả 
vận hành. Tổng công suất các 
nguồn thủy điện (bao gồm cả 
thủy điện vừa và nhỏ, thủy 
điện tích năng) từ gần 17.000 
MW hiện nay lên khoảng 
21.600 MW vào năm 2020, 
24.600 MW vào năm 2025 
(thủy điện tích năng 1.200 
MW) và khoảng 27.800 MW 
vào năm 2030 (thủy điện 
tích năng 2.400 MW). Điện 
năng sản xuất từ nguồn thủy 
điện chiếm tỷ trọng khoảng 
29,5% vào năm 2020, 20,5% 
vào năm 2025 và 15,5% vào 
năm 2030.

Quy hoạch cũng nêu rõ, 
đưa tổng công suất nguồn 
điện gió từ 140 MW hiện 
nay lên khoảng 800 MW vào 
năm 2020 (điện năng sản 
xuất chiếm tỷ trọng0,8%), 
2.000 MW (1%) vào năm 
2025 và 6.000 MW (2,1%) 
vào năm 2030. 

Mặt khác, phát triển điện 
sử dụng nguồn năng lượng 
sinh khối tại các nhà máy 
đường, chế biến lương thực, 
thực phẩm; thực hiện đồng 
đốt nhiên liệu sinh khối với 
than tại các nhà máy điện 
than; phát điện từ chất thải 
rắn... Tỷ trọng điện năng sản 

xuất từ nguồn năng lượng 
sinh khối đạt khoảng 1% vào 
năm 2020, 1,2% vào năm 
2025 và 2,1% vào năm 2030.

Cùng với đó, đẩy mạnh 
phát triển nguồn điện sử 
dụng năng lượng mặt trời, 
bao gồm cả nguồn tập trung 
lắp đặt trên mặt đất và nguồn 
phân tán lắp đặt trên mái 
nhà: Đưa tổng công suất 
nguồn điện mặt trời từ mức 
không đáng kể hiện nay lên 
khoảng 850 MW (chiếm tỷ 
trọng 0,5%) vào năm 2020, 
4.000 MW (1,6%) vào năm 
2025 và 12.000 MW (3,3 %) 
vào năm 2030. 
9Trong quá trình thực hiện 
chính sách tăng nhanh tỷ 
trọng nguồn điện từ NLTT, 
Việt Nam đối mặt với cơ hội, 
thách thức gì thưa ông?

tS. Dương Duy hoạt: 
Về những cơ hội phát triển 
NLTT, nước ta là một quốc 
gia có nhiều nguồn NLTT, 
trong đó một số nguồn như 
năng lượng gió, mặt trời và 
sinh khối có tiềm năng lớn. 
Việt Nam cũng đã có các cam 
kết quốc tế phát triển nguồn 
NLTT để giảm khí phát thải 
và có đủ các điều kiện để tiếp 
thu kinh nghiệm, áp dụng 

Chính sách và giải pháp thúc đẩy  
phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 V TS. Dương Duy Hoạt 
Ủy viên Hội đồng Khoa học, 
Viện Khoa học Năng lượng

Ngày 18/3/2016, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành quyết định số 
428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án điều 

chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 
giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 
(gọi tắt là Quy hoạch điện Vii điều chỉnh), 
với quan điểm phát triển năng lượng tái tạo 
(NLTT) là khâu đột phá giúp bảo đảm an 
ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu tác 
động tiêu cực tới môi trường. Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với TS. Dương 
Duy Hoạt, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Viện 
Khoa học Năng lượng về vấn đề này.
9Xin ông cho biết nội dung ưu tiên phát 
triển NLTT trong Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh?

tS. Dương Duy hoạt: Quy hoạch điện 
Vii là quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 
2011-2020 có xét đến năm 2030, đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1.208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011. Sau 
5 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp 
tích cực đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh 
tế thì Quy hoạch cũng bộc lộ nhiều tồn tại, 
không phù hợp với thực tế của Việt Nam và 
thế giới. Mặt khác, Quy hoạch không tính 
đến xu hướng chống phát thải khí nhà kính, 
làm nóng khí quyển Trái đất, do đó, Quy 
hoạch điện Vii cần phải được điều chỉnh để 
phù hợp thực tế. Sau khi tiếp thu ý kiến của 
các Bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa 
học, Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện Vii 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Với mục tiêu cung cấp nhu cầu điện phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng 
trưởng GDP bình quân khoảng 7,0%/năm 
trong giai đoạn 2016-2030, Quy hoạch điện 
Vii điều chỉnh sẽ ưu tiên phát triển nguồn 
NLTT cho sản xuất điện; từng bước gia tăng 
tỷ trọng điện năng sản xuất từ nguồn NLTT 
(thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh 
khối…) trong cơ cấu nguồn điện, đạt khoảng 
7% năm 2020 và trên 10% năm 2030. Cụ thể, 
ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất 
là các dự án lợi ích tổng hợp (chống lũ, cấp 
nước, sản xuất điện); nghiên cứu đưa nhà 
máy thủy điện tích năng vào vận hành phù 
hợp với phát triển của hệ thống điện quốc 



13Số 6/2016

LUậT PHÁP - CHíNH SÁCH

công nghệ NLTT tiên tiến của nhiều nước 
trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam còn nhận 
được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài 
chính trong phát triển NLTT.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với 
các thách thức như: Việc đầu tư phát triển 
NLTT chưa tương xứng với tiềm năng và thế 
mạnh sẵn có. Mặc dù, các nguồn NLTT là 
nguồn năng lượng sạch, nhưng vẫn có những 
tác động tiêu cực về môi trường, do đó, trong 
quá trình phát triển NLTT, cần phải có đầu 
tư nghiên cứu, giảm thiểu những yếu tố tiêu 
cực, cụ thể như tác động của thủy điện tới 
môi trường. 

Ngoài ra, Việt Nam chưa có cơ chế, chính 
sách thích hợp để thu hút các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước cho phát triển NLTT; 
Chưa có nguồn nhân lực khoa học được đào 
tạo chính quy, có trình độ cao về NLTT…
9Ông có đề xuất gì để khuyến khích phát 
triển các nguồn NLTT?

tS. Dương Duy hoạt: Để phát triển 
NLTT của Việt Nam một cách bền vững và 
hiệu quả, cần có sự thống nhất về quan điểm 
phát triển NLTT. Đồng thời, Chính phủ cần 
chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương lập quy 
hoạch và kế hoạch phát triển nguồn NLTT.
Trên cơ sở dự báo nhu cầu năng lượng và 
khả năng cung cấp của nguồn NLTT trong 
cả nước, xây dựng quy hoạch phát triển các 
nguồn NLTT.

Bên cạnh đó, cần xây dựng Luật NLTT.
Hiện nay, nước ta đã có Luật Điện lực, Luật 
Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, do 
đócần xây dựng Luật NLTT. Từ kinh nghiệm 

thành công của nước ngoài 
cho thấy, xây dựng Luật 
NLTT sẽ là giải pháp có tính 
then chốt, tiên quyết cho việc 
phát triển NLTT. Nên giao 
cho Bộ KH&CN chủ trì, xây 
dựng Luật NLTT.

Ngoài ra, công tác xây 
dựng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn quốc gia về NLTT là 
cần thiết; Xây dựng phòng 
thí nghiệm trọng điểm về 
NLTT.

Đồng thời, thành lập 
Quỹ phát triển năng lượng 
bền vững sử dụng nguồn 
vốn từ ngân sách nhà nước, 
nguồn thu từ phí môi trường 
đối với nhiên liệu hóa thạch, 
các nguồn tài trợ, đóng góp 
của các tổ chức, cá nhân 
trong, ngoài nước và các 
nguồn vốn hợp pháp khác 
nhằm hỗ trợ tài chính cho 
hoạt động khuyến khích 
phát triển NLTT trên phạm 
vi toàn quốc. Có thể dùng 
nguồn vốn của Quỹ này để 
hỗ trợ cộng đồng phát triển 
mô hình sử dụng NLTT, thực 
hiện thí điểm, tiến tới nhân 
rộng các mô hình ngôi nhà 
xanh, tòa nhà xanh, đô thị 
xanh và nông thôn (làng, xã) 
xanh.

Mặt khác, cần khuyến 
khích các doanh nghiệp 
tham gia thị trường này.
Nhà nước cần có cơ chế hỗ 
trợ vốn cho những doanh 
nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa 
chữa các loại thiết bị như 
bình đun nước nóng, thủy 
điện nhỏ, động cơ gió, hầm 
bioga khí sinh học…; Ưu 
đãi thuế nhập thiết bị, công 
nghệ mới, thuế sản xuất, lưu 
thông các thiết bị; bảo hộ 
quyền tác giả cho các phát 
minh, cải tiến kỹ thuật về 
lĩnh vực NLTT; Công khai 
danh mục các dự án đầu 
tư, khuyến khích các thành 
phần kinh tế trong và ngoài 
nước tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực NLTT.

Cuối cùng, cần đẩy mạnh 
tuyên truyền và phổ biến 
kiến thức đến mọi người dân 
về tầm quan trọng, hiệu quả 
kinh tế - xã hội và BVMT 
của việc phát triển và sử 
dụng NLTT trong quá trình 
phát triển bền vững, từ đó 
có những hành động thiết 
thực đóng góp cho việc phát 
triển và sử dụng nguồn năng 
lượng nàyn

 Châu LoAn (Thực hiện)

 V Sử dụng và phát triển góp phần bảo vệ môi trường
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Thanh hóa: 

Phát triển kinh tế  
gắn với bảo vệ môi trường
Thời gian qua, Thanh Hóa tập trung 
nhiều giải pháp phát triển kinh tế gắn 
với BVMT, đảm bảo phát triển nhanh 
và bền vững. Theo đó, tỉnh chú trọng 
khai thác những tiềm năng của vùng 
theo hướng Tăng trưởng xanh, từng 
bước nâng cao nhận thức của các cấp, 
ngành và nhân dân về sử dụng hiệu quả 
tài nguyên thiên nhiên. Để hiểu rõ hơn 
việc triển khai kế hoạch này, Tạp chí 
Môi trường có cuộc trao đổi với ông Lưu 
Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT 
tỉnh Thanh Hóa.

9Xin ông cho biết tình hình thực hiện quy định 
pháp luật về BVMT tại khu kinh tế (KKT), khu 
công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Lưu trọng Quang: Thanh Hóa là tỉnh 
nằm ở khu vực Bắc Trung bộ, có 27 huyện, thị, 
thành phố; 637 xã, phường, thị trấn với tổng 
diện tích là 1.112.948 ha, chiếm 3,37% tổng 
diện tích tự nhiên của cả nước, dân số hơn 3,4 
triệu dân. Trên địa bàn tỉnh, KKT Nghi Sơn 
được thành lập năm 2006 tại huyện Tĩnh Gia 
có hệ thống cảng Nghi Sơn thu hút được 67 
doanh nghiệp vào hoạt động; 5 KCN (Lễ Môn, 
Bỉm Sơn, Đình Hương - Tây Bắc Ga, Lam Sơn 
- Sao Vàng và Hoàng Long) thu hút 136 doanh 
nghiệp; 57 CCN được quy hoạch. Trong đó, 
10/57 CCN cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 
hạ tầng, hiện có 86 doanh nghiệp vào đầu tư (tỷ 
lệ lấp đầy 75,48%); 24/57 CCN đang xây dựng 
hạ tầng và có 211 doanh nghiệp vào đầu tư (tỷ 
lệ lấp đầy 42,44 %); 23/57 CCN chưa có doanh 
nghiệp vào đầu tư và đang xây dựng hạ tầng. 

Việc hình thành và phát triển mạnh mẽ của 
KKT, các KCN, CCN đã tạo điều kiện để thu 
hút khối lượng lớn vốn đầu tư công nghiệp và 
phát triển kinh tế - xã hội; tạo thêm nhiều việc 
làm cho người lao động, góp phần nâng cao 
đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, 
hiện trạng môi trường và việc thực thi chính 
sách, pháp luật về môi trường tại KKT, KCN, 
CCN cũng là một vấn đề quan tâm.

Cho đến thời điểm hiện 
nay trên địa bàn tỉnh mới có 
KCN Lễ Môn có hệ thống xử 
lý nước thải (XLNT) tập trung 
và đi vào vận hành từ năm 
2010, KCN Tây Bắc Ga, CCN 
Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa) 
được đầu tư hệ thống XLNT 
tập trung nhưng chưa hoàn 
chỉnh và đi vào hoạt động; số 
KCN, CCN còn lại chưa được 
đầu tư xây dựng công trình 
XLNT tập trung.

Trong khi đó, các KCN, 
CCN đều chưa có khu xử lý 
chất thải rắn (CTR) tập trung; 
CTR sản xuất và sinh hoạt 
được các đơn vị tự thu gom, 
xử lý sơ bộ hoặc thu gom, vận 
chuyển đến bãi rác của các địa 
phương. CTR sản xuất được 
thu gom, phân loại nhưng 
chưa triệt để, một phần sau 
phân loại bán cho cơ sở tái 
chế; CTR sinh hoạt và sản xuất 
còn lại được xử lý bằng biện 
pháp chôn lấp trong khuôn 
viên hoặc thải ra môi trường.

Qua kiểm tra công tác 
BVMT tại các đơn vị đang hoạt 
động trong các KCN, CCN, 
làng nghề cho thấy, hầu hết các 
cơ sở, doanh nghiệp mới dừng 
lại ở việc chấp hành lập các 
hồ sơ về môi trường theo quy 
định như: Báo cáo đáng giá 
tác động môi trường (ĐTM), 
đề án BVMT, cam kết BVMT, 
kế hoạch BVMT...; tuy nhiên, 
việc xây dựng các công trình 
xử lý chất theo như cam kết 
trong hồ sơ về môi trường đã 
được phê duyệt và xác nhận 
mới đạt khoảng 30%; phần còn 
lại chưa đầu tư xây dựng đồng 
bộ hoặc có xây dựng nhưng 
không đúng tiêu chuẩn, không 
vận hành thường xuyên, chất 
thải chưa được thu gom và xử 
lý triệt để...

Do vậy, trong thời gian 
tới, Sở sẽ tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra việc thi 
hành pháp luật về môi trường 
tại các doanh nghiệp trong 
KKT, các KCN, CCN; Tuyên 

 V Ông Lưu Trọng Quang -  
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa
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truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho 
các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN; 
Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào 
công tác BVMT các KCN; Khuyến khích xã hội 
hóa hoạt động BVMT.
9Sau hơn 1 năm triển khai thi hành Luật 
BVMT 2014, công tác quản lý môi trường tại 
địa phương đã có chuyển biến như thế nào, 
thưa ông?

Ông Lưu trọng Quang: Thực hiện Chỉ thị 
số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật 
BVMT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 61/KH-UBND ngày 22/4/2015 triển khai 
thi hành Luật BVMT năm 2014 trên địa bàn. 
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị 
tập huấn, tuyên truyền giới thiệu nội dung cơ 
bản của Luật BVMT năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo chủ chốt các 
Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh 
đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và 
doanh nghiệp trên địa bàn. Sau Hội nghị, căn cứ 
kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện 
mở các lớp tập huấn phổ biến tới các đơn vị 
trực thuộc; phối hợp với các cơ quan thông tin 
đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục 
tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật đến 
nhân dân trong tỉnh.

Từ đó, các phong trào BVMT ngày càng 
thu hút được sự tham gia của cộng đồng dân 
cư; công tác BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh từng bước được thực hiện; số vụ việc vi 

phạm pháp luật về BVMT có 
xu hướng giảm, những cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có ý thức tuân thủ, chấp hành 
tốt hơn các quy định pháp luật 
về BVMT. Đặc biệt, những 
quy định về kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành công trình BVMT, 
quản lý chất thải nguy hại, chế 
độ thông tin, báo cáo, xử lý 
triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng...đi vào 
nề nếp.
9Xin ông cho biết kết quả 5 
năm triển khai Quyết định 
1946/QĐ-TTg về Kế hoạch xử 
lý, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường do hóa chất bảo vệ 
thực vật tồn lưu (Quyết định 
1946) trên địa bàn tỉnh?

Ông Lưu trọng Quang: 
Tỉnh Thanh Hóa có 10 điểm 
tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 
vật (HCBVTV) nằm trong 
danh mục cần phải xử lý. Triển 
khai Quyết định 1946 tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch số 24/
KH-UBND về việc thực hiện 
Chương trình MTQG khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường giai đoạn 2012 - 
2015. Trong đó Sở TN&MT 
tham mưu cho UBND tỉnh 

thành lập Ban chỉ đạo Chương 
trình, đồng thời chủ trì lập 7 
dự án xử lý, cải tạo, phục hồi 
môi trường 7 điểm tồn lưu 
HCBVTV gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng hoàn 
thành xử lý trước năm 2015. 

Đồng thời, Sở phối hợp 
với UBND các huyện trên địa 
bàn tỉnh cùng với đơn vị tư 
vấn tiến hành điều tra, khảo 
xác định chi tiết mức độ ô 
nhiễm và phạm vi ô nhiễm 
các điểm tồn lưu HCBVTV 
phát sinh ngoài Quyết định 
1946. Sau khi điều tra, khảo 
sát lấy mẫu đất phân tích dư 
lượng HCBVTV, Sở đã trình 
Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 103/QĐ-
UBND ngày 8/1/2014 đưa 35 
điểm tồn lưu HCBVTV vào 
danh mục cơ sở gây ô nhiêm 
môi trường nghiêm trọng cần 
phải xử lý trên địa bàn tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện 
Quyết định 1946, tỉnh Thanh 
Hóa đã thu được một số kết 
quả cụ thể: Công tác tuyên 
truyền nâng cao được nhận 
thức của các cấp, các ngành 
và toàn thể nhân dân về tác 
hại của HCBVTV tại các điểm 
tồn lưu đến sức khỏe được 
tăng cường. Từ đó có nhiều 
giải pháp phòng ngừa, giảm 
thiểu những tác động xấu do 
tác động của các điểm tồn lưu 
HCBVTV; các điểm tồn lưu 
HCBVTV khác nằm ngoài 
Quyết định 1946 được các cơ 
quan chức năng của tỉnh khảo 
sát, khoang vùng, cô lập và 
cảnh báo cho nhân dân biết để 
tránh không tiếp xúc với khu 
vực bị ô nhiễm; Tiến hành xử 
lý triệt để được 6/7 điểm tồn 
lưu HCBVTV (nằm trong 
danh mục Quyết định 1964) 
có mức độ ô nhiễm nặng, 
nằm gần các khu dân cư ảnh 
hưởng lớn đến sức khỏe và 
đời sống của nhân dân. Hiện  V Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Lễ Môn
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các khu vực đã được bàn giao cho địa phương 
sử dụng để trồng hoa màu lâu năm; 8 dự án xử 
lý HCBVTV tồn lưu đang được Trung ương hỗ 
trợ kinh phí để triển khai thi công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 
việc xử lý các điểm tồn lưu HCBVTV trên địa 
bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: 
Việc xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn 
lưu HCBVTV đòi hỏi chi phí lớn, số lượng các 
điểm tồn lưu trên địa bàn tỉnh nhiều, phần kinh 
phí hỗ trợ của Trung ương để xử lý ô nhiễm có 
hạn, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh Thanh 
Hóa không đủ dẫn đến nhiều dự án đã được 
phê duyệt nhưng thiếu kinh phí để thực hiện;

Mặt khác, các điểm tồn lưu HCBVTV 
thuộc đối tượng công ích, do đó kinh phí cho 
việc xử lý các xử lý ô nhiễm tại các điểm tồn lưu 
này chỉ trông đợi vào ngân sách của nhà nước, 
trong khi đó các nguồn huy động khác từ ngoài 
ngân sách nhà nước không có.
9Ông có đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT?

Ông Lưu trọng Quang: Chính phủ cần 
ban hành cơ chế, trợ giá mua điện từ hoạt động 
xử lý rác thải; tăng tỷ lệ % ngân sách cho công 
tác BVMT. Đồng thời, bổ sung thêm chức năng, 
nhiệm vụ cho thanh tra chuyên ngành về môi 
trường thuộc Chi cục BVMT - Sở TN&MT 
(tương đương với thanh tra quản lý thị trường 
thuộc Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công 
Thương; Thanh tra An toàn vệ sinh thực phẩm 
thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở 
Y tế; Thanh tra bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ 
thực vật - Sở NN&PTNT...)

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành 
có liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn 
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 
của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP), đặc biệt là hướng dẫn cụ thể về 
cơ chế chính sách ưu đãi đối với hình thức hợp 
tác này, trong đó có lĩnh vực BVMT; Thông tư 
hướng dẫn chi tiết Nghị định số 3/2015/NĐ-
CP ngày 6/1/2015 của Chính phủ quy định về 
xác định thiệt hại đối với môi trường; Thông 
tư hướng dẫn các quy định về BVMT đối với 
cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập 
trung theo quy định tại Điều 67, Luật BVMT 
năm 2014.

Ngoài ra, cần xây dựng chính sách hỗ 
trợ cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng…
9Xin cảm ơn ông.
 p. đình - b.hằng (Thực hiện)

Nghệ An: Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường

Trong những năm 
qua, phát triển kinh 
tế - xã hội của Nghệ 

An đã đạt được nhiều kết 
quả đáng khích lệ, đời sống 
nhân dân từng bước được 
nâng lên. Đồng thời, công 
tác BVMT được tỉnh chú 
trọng, với nhiều chủ trương, 
chính sách về BVMT được 
ban hành, qua đó, góp phần 
nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước về BVMT. 

Năm 2015, Sở TN&MT 
Nghệ An đã trình UBND 
tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 
(ĐTM) đối với 47 dự án, 25 
đề án cải tạo phục hồi môi 
trường; tổ chức thẩm định 
báo cáo ĐTM của 61 dự 
án và 33 phương án cải tạo 
phục hồi môi trường; thẩm 
định đề án BVMT chi tiết 
của 7 cơ sở; cấp 36 sổ đăng 
ký chủ nguồn thải chất thải 
nguy hại và thông báo thu 
phí BVMT đối với nước 
thải công nghiệp cho 395 
đơn vị, thu được 932 triệu 
đồng.

Trong công tác khắc 
phục ô nhiễm và cải thiện 
môi trường, Sở đã tập trung 
giải quyết các vấn đề môi 
trường bức xúc trên địa bàn 
tỉnh, với 268 điểm ô nhiễm 
do tồn lưu hóa chất bảo vệ 
thực vật (BVTV). Tính đến 
năm 2015, tỉnh đã thực hiện 
22 đề án điều tra, khảo sát 
xác định phạm vi mức độ 
ô nhiễm của 178 điểm tồn 
lưu hóa chất BVTV. Hiện 
tỉnh đã điều tra xong 102 

điểm, trong đó có 40 điểm 
phải xử lý, 61 điểm phải cải 
tạo phục hồi môi trường, 1 
điểm thực hiện quan trắc 
theo dõi. Ngoài ra, tỉnh 
cũng đang thực hiện điều 
tra, khảo sát, đánh giá phạm 
vi mức độ ô nhiễm 76 điểm 
và triển khai 20 dự án (21 
điểm) xử lý ô nhiễm môi 
trường do tồn lưu thuốc 
BVTV. Đến nay, có 6 dự 
án đã hoàn thành nghiệm 
thu và hoàn trả mặt bằng 
cho địa phương, 5 dự án đã 
hoàn thành các hạng mục 
công trình xử lý, 7 dự án 
đang trong quá trình triển 
khai, 2 dự án thuộc Chương 
trình Dự án POP (hỗ trợ 
bốc xúc phần đất ô nhiễm 
nặng mang đi xử lý bằng 
phương pháp đốt nhiệt độ 
cao) cũng đang được triển 
khai.

Bên cạnh đó, công tác 
quản lý, thu gom, xử lý chất 
thải rắn (CTR) nói chung 
và chất thải sinh hoạt nói 
riêng trên địa bàn tỉnh đã có 
chuyển biến tích cực. Hiện 
tại, một số địa phương như 
TP. Vinh, thị xã Cửa Lò, 
Diễn Thành (Diễn Châu), 
Quỳnh Phương (Quỳnh 
Lưu), Khu di tích Kim Liên 
(Nam Đàn)... đã ban hành 
và thực hiện các quy chế 
về BVMT; xây dựng mô 
hình quần chúng tham gia 
BVMT ở các phường, xã; 
vận động nhân dân không 
đổ rác, phế thải ra đường, 
nơi công cộng; thành lập tổ 
thu gom rác tại cụm dân cư, 
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quản lý, sử dụng tài nguyên, 
BVMT, chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, ngăn 
ngừa và xử lý các cơ sở gây 
ÔNMT. Trong đó, tập trung 
vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Kiểm tra, rà soát các văn 
bản quy phạm pháp luật và 
tổ chức triển khai hiệu quả 
các chính sách pháp luật 
về TN&MT; Tăng cường 
giám sát, xử lý các cơ sở 
gây ÔNMT nghiêm trọng 
theo Quyết định số 1788/
QĐ-TTg ngày 1/10/2013 và 
Quyết định số 1946/QĐ-
TTg ngày 1/10/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ; Rà soát và 
bổ sung Danh mục các cơ sở 
ÔNMT nghiêm trọng mới 
phát sinh; Tập trung thực 
hiện các dự án thành phần 
thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường. 

Nâng cao chất lượng 
thẩm định ĐTM đối với 
các dự án đầu tư xây dựng 
hệ thống biogas xử lý chất 

thải chăn nuôi; Thu gom, 
xử lý rác thải sinh hoạt; 
Giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế chất thải của các cơ sở 
sản xuất kinh doanh, làng 
nghề… Đẩy mạnh thực hiện 
các công cụ kinh tế trong 
quản lý môi trường như thu 
phí BVMT đối với chất thải 
rắn, nước thải, khí thải, các 
hình thức đặt cọc, ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường. 
Thúc đẩy xã hội hóa hoạt 
động BVMT, phát triển dịch 
vụ môi trường; nghiên cứu 
và đề xuất sửa đổi, bổ sung 
các cơ chế, chính sách, quy 
định pháp luật về hỗ trợ, ưu 
đãi trong lĩnh vực BVMT.

Tăng cường, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả về công 
tác thanh tra, kiểm tra; chấn 
chỉnh các vi phạm trong hoạt 
động khoáng sản; kiên quyết 
thu hồi đối với những dự án 
chậm tiến độ, chỉ cho phép 
hoạt động khi đã hoàn thành 
các công trình về BVMT; 
Thanh tra, kiểm tra trách 
nhiệm quản lý nhà nước về 
TN&MT tại các cấp huyện, 
xã; Phối hợp với Cục thuế và 
các cơ quan liên quan kiểm 
tra việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế cũng như các nội dung 
liên quan đối với lĩnh vực 
TN&MT, nhằm chống thất 
thu ngân sách.

Kiểm soát chặt chẽ các 
nguồn gây ÔNMT; thực 
hiện công khai thông tin các 
doanh nghiệp vi phạm pháp 
luật về BVMT theo quy định; 
Nâng cao năng lực, thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả các biện 
pháp phòng ngừa, kiểm soát 
ô nhiễm và quản lý chất thải; 
Cải thiện chất lượng môi 
trường và điều kiện sống của 
người dân...
 nguyễn thị Minh Quý

thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các 
trục đường, khu dân cư, khu vực công cộng 
và bãi biển. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh 
của các khu dân cư, đô thị mới, khu công 
nghiệp và điểm du lịch… là nguyên nhân 
phát sinh CTR sinh hoạt. Trong khi đó, cơ 
sở hạ tầng và phương thức thu gom, xử lý rác 
thải sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử 
lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế nguy 
hại chưa triệt để, gây ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Về công tác BVMT làng nghề, hiện tỉnh 
có gần 500 làng nghề và làng có nghề, trong 
đó có 111 làng nghề đã được UBND tỉnh 
công nhận. Tuy nhiên, quy hoạch của các 
làng nghề vẫn mang tính tự phát, công nghệ 
lạc hậu, tác động xấu tới chất lượng môi 
trường. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo Sở TN&MT và các ban, ngành 
liên quan tổ chức điều tra, đánh giá thực 
trạng làng nghề; kiên quyết xóa bỏ làng 
nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời 
ngăn chặn không để phát sinh các điểm ô 
nhiễm mới.

Để nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà 
nước, giảm nguy cơ phát sinh các điểm nóng 
ô nhiễm môi trường (ÔNMT), Sở TN&MT 
đã ban hành Chương trình công tác năm 
2016, với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả 

 V Thị xã Cửa Lò - điểm sáng về xây dựng mô hình quần chúng tham gia BVMT
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9Trong thời gian qua, có không ít doanh nghiệp đã không 
thực hiện đúng các cam kết BVMT, gây ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bộ TN&MT đã có 
những giải pháp gì để kiểm tra, giám sát hoạt động của các 
doanh nghiệp?
 Cử tri tỉnh hà nAM

Trong những năm qua, công tác BVMT nước ta đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận, hệ thống chính sách, 
pháp luật về BVMT đã được xây dựng và hoàn thiện, đang 
ngày càng phát huy hiệu lực và hiệu quả. Tổ chức chuyên môn 
về BVMT đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương 
và tại các Bộ, ngành. Nguồn kinh phí cho công tác BVMT 
ngày càng đa dạng và sử dụng có hiệu quả. Nhiều điểm nóng 
về môi trường đã được giải quyết, tạo sự đồng thuận cao 
trong xã hội. Tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường đang từng 
bước được kiềm chế, đẩy lùi.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật BVMT luôn được xem là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. 
Qua đó, có thể thấy các vi phạm nghiêm trọng về môi trường 
thời gian qua không chỉ là các doanh nghiệp trong nước mà còn 
có cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để từng bước 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, 
ngoài nỗ lực của cơ quan nhà nước các cấp, không thể thiếu sự 
tham gia giám sát của xã hội, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân 
tại cơ sở. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ 
quản lý nhà nước về TN&MT, Bộ TN&MT đã và đang tích cực 
tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về BVMT theo hướng quy định chặt chẽ hơn 
việc kiểm soát xả thải, xử lý chất thải… tạo hành lang pháp lý để 
kiểm soát có hiệu quả việc thực hiện công tác BVMT của các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, yêu cầu phải có hệ thống quan 
trắc tự động 24/24h (đối với cơ sở có lượng xả nước thải, khí thải 
lớn), tăng khung và mức phạt lên 2 tỷ đồng đối với một hành vi 
vi phạm… Trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm: 

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

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

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án 
tăng cường năng lực hệ thống thanh tra về BVMT từ Trung 
ương đến địa phương. 

TẠP CHÍ vớI bẠN ĐọC

văN bẢN MớI

 l Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án 
Quản lý an toàn các chất ô nhiễm  
hữu cơ khó phân hủy và hóa chất 
nguy hại

Ngày 14/6/2016, Bộ TN&MT ban hành 
Quyết định số 1323/QĐ-BTNMT thành lập Ban 
chỉ đạo Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy 
hại tại Việt Nam”. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm 
chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án 
bảo đảm mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn 
lực đã được phê duyệt.

Dự án do Chương trình phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ 
Môi trường toàn cầu (GEF), được thực hiện trong 
3 năm (2015 - 2018) với mục tiêu giảm thiểu các 
rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông 
qua việc giảm phát thải và phơi nhiễm các chất 
POP, thủy ngân và hóa chất nguy hại.

 l Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch  
hành động áp dụng sản xuất  
sạch hơn trong công nghiệp

Ngày 16/5/2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã 
ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất 
sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp giai đoạn 
2016 - 2020.

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu đẩy mạnh 
áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 
(SXCN) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu; giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia 
tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi 
trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát 
triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề 
ra các giải pháp: Hoàn thiện các cơ chế, chính 
sách để thúc đẩy áp dụng SXSH trong công 
nghiệp; Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật 
để nâng cao năng lực chủ động nghiên cứu, áp 
dụng SXSH cho các cơ sở SXCN; Xây dựng, phổ 
biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH 
cho các ngành nghề sản xuất, ưu tiên các ngành 
công nghiệp mũi nhọn và các ngành nghề sản 
xuất có nguy cơ ô nhiễm cao; Hỗ trợ các doanh 
nghiệp vừa và  nhỏ xây dựng kế hoạch thực hiện 
SXSH…
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 l Bộ TN&MT công 
nhận sáng kiến năm 
2015

Ngày 1/6/2016, Bộ trưởng 
Bộ TN&MT ban hành Quyết 
định số 1249/QĐ-BTNMT về 
việc công nhận sáng kiến năm 
2015. Theo đó, công nhận 34 
sáng kiến cấp toàn quốc cho 14 
cá nhân và 242 sáng kiến cấp Bộ 
cho 215 cá nhân.

Các sáng kiến cấp toàn 
quốc và cấp Bộ nổi bật trong 
năm 2015 như: Xây dựng kế 
hoạch hành động quốc gia về 
biến đổi khí hậu (BĐKH), kịch 
bản BĐKH và nước biển dâng; 
Chỉ đạo thành công chuẩn bị 
Báo cáo và tham dự Hội nghị 
của Liên hợp quốc về BĐKH 
lần thứ 21 (COP21) được tổ 
chức tại Pari; Xây dựng Chương 
trình hành động phát triển bền 
vững ngành TN&MT giai đoạn 
2016 - 2020…

Việc ghi nhận và tôn vinh 
các sáng kiến là động lực mạnh 
mẽ phát triển các phong trào thi 
đua yêu nước của toàn ngành 
TN&MT trong công cuộc xây 
dựng phát triển đất nước.

 l Bộ TN&MT ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải chăn 
nuôi 

Ngày 29/4/2016, Bộ 
TN&MT ban hành Thông tư 
số 4/2016/TT-BTNMT quy 
định Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn 
nuôi (QCVN 62-MT:2016/
BTNMT). Theo đó, đối tượng 
áp dụng Quy chuẩn là các tổ 
chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động xả nước thải chăn 
nuôi (NTCN) ra nguồn tiếp 
nhận nước thải. NTCN xả vào 
hệ thống thu gom của nhà máy 
xử lý nước thải (XLNT) tập 
trung tuân thủ theo quy định 
của đơn vị quản lý, vận hành 
nhà máy XLNT tập trung.

Quy chuẩn quy định giá trị 
tối đa cho phép của các thông 
số ô nhiễm trong NTCN khi 
thải ra nguồn tiếp nhận là: 
BOD5 đạt mức A (40mg/l), mức 
B (100mg/l); COD đạt mức A 
(100mg/l), mức B (300mg/l); 
chất rắn lơ lửng đạt mức A 
(50mg/l…).

Ngoài ra, Quy chuẩn cũng 
quy định, các cơ sở chăn nuôi 
có tổng lượng nước thải nhỏ 
hơn 2 m3/ngày, phải có hệ thống 
thu gom và lắng, ủ nước thải 
hợp vệ sinh; cơ sở chăn nuôi có 
tổng lượng nước thải lớn hơn 
2 m3/ngày đến dưới 5m3/ngày, 
phải có hệ thống thu gom và hệ 
thống XLNT đủ công suất như 
biogas, hay đệm lót sinh học 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

 l Hướng dẫn thu, 
nộp, quản lý sử dụng phí 
BVMT đối với khai thác 
khoáng sản 

Ngày 29/4/2016, Bộ Tài 
chính ban hành Thông tư số 
66/2016/TT-BTC hướng dẫn 
thu, nộp, quản lý sử dụng phí 
BVMT đối với khai thác khoáng 
sản theo Nghị định số 12/2016/
NĐ-CP ngày 19/2/2016 của 
Chính phủ.

Thông tư quy định phương 
pháp tính phí BVMT đối với 
khai thác khoáng sản phải nộp 
trong kỳ nộp phí, theo công 

thức: F = [(Q1 x f1) + (Q2 x 
f2)] x K. Trong đó: F là số phí 
BVMT phải nộp trong kỳ; Q1 
là số lượng đất đá bốc xúc thải 
ra trong kỳ nộp phí (m3); Q2 
là số lượng quặng khoáng sản 
nguyên khai khai thác trong 
kỳ (tấn hoặc m3); f1 là mức 
phí đối với số lượng đất đá 
bốc xúc thải ra: 200 đồng/m3; 
f2 là mức phí tương ứng của 
từng loại khoáng sản khai thác 
(đồng/tấn hoặc đồng/m3); K là 
hệ số tính phí theo phương 
pháp khai thác.

Đối với số lượng đất đá 
bốc xúc thải ra trong quá trình 
khai thác than, không thu phí 
đến hết năm 2017. Trong quá 
trình khai thác mà thu được 
thêm loại khoáng sản khác loại 
khoáng sản được cấp phép thì 
người nộp phí phải nộp phí 
BVMT đối với quặng khoáng 
sản (Q2) theo mức thu của loại 
khoáng sản được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cấp phép 
khai thác.

Về thủ tục khai và nộp 
phí, tổ chức, cá nhân khai thác 
khoáng sản phải nộp hồ sơ khai 
phí BVMT với cơ quan Thuế 
quản lý trực tiếp cùng nơi kê 
khai nộp thuế tài nguyên. Thời 
hạn kê khai phí BVMT với cơ 
quan thuế chậm nhất là ngày 
thứ 20 của tháng tiếp theo.

Phí BVMT đối với khai thác 
khoáng sản, không kể dầu thô 
và khí thiên nhiên, khí than 
là khoản thu ngân sách địa 
phương hưởng 100% để hỗ trợ 
cho công tác bảo vệ và đầu tư 
cho môi trường tại địa phương 
nơi có hoạt động khai thác 
khoáng sản theo Luật BVMT và 
Luật Ngân sách Nhà nước.
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Phát huy ý thức trách nhiệm người cao tuổi 
trong sự nghiệp bảo tồn đa dạng sinh học 
Việt Nam
gS.tSKh đặng huy huỳnh 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
đỗ Lê thị Minh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Tri thức truyền thống bản địa là những 
tri thức được hình thành trong quá trình 
lịch sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử 
của con người với môi trường tự nhiên 
và xã hội; được lưu truyền từ đời này qua 
đời khác bằng trí nhớ và thực hành xã 
hội. Tri thức truyền thống bản địa đã và 
đang được tích lũy trong các thế hệ người 
cao tuổi (NCT), do đó cần phát huy các tri 
thức bản địa quý báu của NCT trong sự 
nghiệp BVMT và bảo tồn đa dạng sinh học 
(ĐDSH).

phát huy VAi trò CủA nCt 
trong bảo tồn đDSh

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, trong 
cơ cấu dân số có thành phần NCT. Trải qua 
quá trình hình thành và phát triển, cộng đồng 
NCT đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong khai 
thác, bảo vệ ĐDSH phục vụ cho cuộc sống. 
Đây là nguồn trí tuệ to lớn cần được nghiên 
cứu, khám phá để phục vụ cho phát triển kinh 
tế - xã hội và BVMT. 

Theo các nhà khoa học, từ kinh nghiệm, 
tri thức truyền thống của thổ dân cao tuổi 
thuộc Tây Ấn Độ trong sử dụng rễ cây ba gạc 
mà ngành dược đã sản xuất thành công thuốc 
an thần và hạ huyết áp Resecpine; hay các dân 
tộc thiểu số cao tuổi ở Bắc Âu sử dụng lá cây 
thông nấu nước uống vào mùa đông để tăng 
cường sức đề kháng của cơ thể đã giúp các 
nhà khoa học đương đại sản xuất thành công 
vitamin C; hoặc kinh nghiệm chữa trị bệnh 
ung thư bằng các bộ phận của cây thông đỏ 
của thổ dân cao tuổi Bắc Mỹ. 

Việt Nam được đánh giá là 1/16 nước trên 
thế giới có tính ĐDSH cao với 16.928 loài thực 
vật và 21.918 loài động vật phân bố trong các 
hệ sinh thái (HST) trên cạn, đất ngập nước, 
vùng biển, cùng với hàng nghìn loài cây trồng, 

vật nuôi trong các HST. Việt 
Nam có 54 dân tộc anh em 
cùng sinh sống trong các môi 
trường tự nhiên khác nhau, 
vùng lãnh thổ có tính ĐDSH 
cao, nhiều loài sinh vật có giá 
trị kinh tế và ý nghĩa bảo tồn 
cao. Đây cũng là nơi chứa 
đựng kho tàng tri thức bản 
địa độc đáo. Tuy nhiên, cho 
đến nay ở Việt Nam chưa có 
sự đầu tư nghiên cứu để phát 
huy những tri thức bản địa 
trong cộng đồng NCT. Điều 
này sẽ ảnh hưởng đến việc 
giữ gìn phát huy các kinh 
nghiệm, các tri thức quý báu 
của NCT đã trải nghiệm, tích 
lũy trong quá trình sản xuất 
và cuộc sống.

Trong các cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ, các già làng 
dân tộc Thái, Mường, Nùng, 
H.Mông, Ba Na, Ê đê, Za 
rai… bằng các kinh nghiệm 
trong dân gian đã sử dụng các 
loài lá cây để chữa trị bệnh 
sốt rét, cảm cúm hoặc làm 
lành vết thương... cho bộ đội. 
Để bảo vệ rừng cây và những 

giá trị ĐDSH của rừng, các 
già làng, trưởng bản còn đưa 
ra các bộ luật, các quy ước, 
hương ước quy định hành vi 
của con người đối với thiên 
nhiên, góp phần tích cực, 
hiệu quả trong việc bảo tồn 
ĐDSH. Cụ thể người dân tộc 
Ê đê - M.Nông có quy ước 
dân làng không được mang 
củi cháy vào rừng “Ai có con 
phải dạy con, ai có cháu phải 
dạy cháu, không được cầm 
theo những đầu cây cháy vào 
rừng có thể làm cháy, hủy 
diệt rừng, không còn nơi để 
ẩn náu, không còn nước để 
uống…”; “Đi trong rừng thấy 
cây thẳng không được chặt, 
thấy cây to không được hạ, 
rừng già không được phát rẫy, 
rừng có cây to không được 
làm nương. Mất rừng, con 
chồn, con nhím không còn 
chỗ để trú, không còn nơi để 
kiếm ăn. Con người không 
còn rừng để sống...”.

Người dân tộc Lào, 
M.Nông, Ê đê có kinh nghiệm 
trong việc sử dụng 243 loài 
thực vật làm thức ăn và thuốc 

 V Người Dao đỏ đã tích lũy những tri thức bản địa trong sử 
dụng các loài thực vật làm thuốc chữa bệnh
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chữa bệnh. Người Ba Na có bài học quý từ việc 
sử dụng 82 loài lâm sản ngoài gỗ, trong đó 55 
loài có nguồn gốc từ các loài thực vật, 27 loài 
có nguồn gốc từ động vật; người Za rai biết 
chắt lọc 145 loài cây cỏ trong tự nhiên để làm 
thuốc chữa bệnh.

Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, để bảo 
vệ nguồn giống trong tự nhiên, các già làng, 
trưởng bản có hương ước, quy ước quy định 
việc khai thác các sản phẩm của rừng hợp lý 
theo mùa vụ như khai thác tre, giang, chọn 
các cây đến tuổi trưởng thành, chặt cách gốc 
khoảng 80-100cm, phần gốc để lại làm chỗ 
tựa cho măng khỏi bị gió làm gãy, đồng thời 
tránh sự phá hoại của thú rừng; khi khai thác 
măng không thu hái lứa măng đầu bởi chất 
lượng măng chưa tốt, còn đắng, chát. Việc 
khai thác rau rừng, bắt cá, bắt ếch được quy 
định “Suối nuôi cá là của chung mọi nhà; cá 
dưới suối ai xúc cũng được; bắt cá lớn phải 
chừa cá con; bắt con ếch phải chừa con mẹ; 
chặt cây tre phải chừa lại cây con; bắt tổ ong 
phải chừa ong chúa”. Việc trồng trọt trên 
HST nương rẫy theo phương thức ruộng bậc 
thang, luân canh xen canh, gối canh với nhiều 
giống loài khác nhau phù hợp đặc điểm HST 
rừng nhiệt đới, việc thờ cúng bảo vệ các khu 
rừng thiêng, rừng đầu nguồn, các bến nước, 
các suối thần… nhằm bảo vệ nguồn nước, 
bảo vệ ĐDSH.

Trên thực tế, các cộng đồng NCT trên mọi 
miền Tổ quốc đã tích lũy một hệ thống tri thức 
trong việc khai thác, bảo vệ, sử dụng ĐDSH 
thông qua các luật tục, tập quán. Bảo tồn và 

phát huy các tri thức bản địa 
truyền thống của NCT còn 
là triết lý về đạo đức, văn 
hóa ứng xử với thiên nhiên, 
ĐDSH. 

đề Xuất giải pháp 
nhằM phát huy VAi 
trò nCt trong bảo 
Vệ đDSh 

Các thế hệ NCT trên khắp 
mọi miền Tổ quốc từ đồng 
bằng đến miền núi, biển đảo, 
các vùng biên giới với lòng 
yêu quê hương đất nước, quý 
trọng thiên nhiên đã tích lũy 
nhiều kinh nghiệm trong sản 
xuất và đời sống. Đây là lực 
lượng tuy tuổi đã cao nhưng 
nếu biết phát huy thì sẽ có 
những đóng góp lớn trong 
sự nghiệp bảo tồn, phát triển 
bền vững ĐDSH Việt Nam. 
Để phát huy vai trò của NCT 
trong bảo vệ ĐDSH, cần thực 
hiện một số giải pháp:

Các cấp chính quyền từ 
Trung ương tới địa phương 
cần nhận thức, hành động 
đúng về vai trò của NCT, đặc 
biệt tri thức truyền thống bản 
địa trong bảo tồn ĐDSH để 
có các chính sách phù hợp, 
khai thác, sử dụng khoa học 

công nghệ bình đẳng, minh 
bạch trong chia sẻ lợi ích có 
được từ vốn trí thức của họ.

Các tổ chức chính trị - xã 
hội ở địa phương, các doanh 
nghiệp cần giúp những NCT 
đăng ký bản quyền vốn tri 
thức, giải pháp kỹ thuật nhằm 
đảm bảo quyền lợi của NCT.

Có chính sách động viên, 
khen thưởng kịp thời cá 
nhân, tập thể hội NCT có ý 
thức truyền đạt cho thế hệ trẻ, 
cho cộng đồng về những tri 
thức bản địa có giá trị trong 
quản lý, bảo tồn và phát triển.

NCT phải làm gương 
cho con cháu trong dòng họ, 
trong cộng đồng về ý thức bảo 
vệ rừng, chăm sóc cây xanh, 
cây cổ thụ, cây di sản, bảo vệ 
động vật, thực vật hoang dã 
và nuôi trồng.

NCT truyền đạt những 
tri thức bản địa có lợi trong 
bảo tồn ĐDSH cho con, cháu, 
cộng đồng xung quanh, phục 
vụ cho công tác bảo tồn, phát 
triển bền vững ĐDSH.

Thế hệ trẻ cần có thái độ 
tôn trọng, tìm hiểu, ghi chép 
những tri thức quý báu của 
NCT trong sản xuất và đời 
sống để áp dụngn

 V Người dân 
Tây Nguyên bảo 
vệ ĐDSH các khu 
rừng thiêng, rừng 
đầu nguồn
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Quản trị môi trường  
trong giai đoạn phát triển mới 
tS. Lê hoàng LAn
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Là một quốc gia đang phát 
triển, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu quan trọng 

trong phát triển kinh tế nhưng vẫn 
chưa thật sự bền vững, chất lượng 
tăng trưởng còn thấp, tài nguyên 
thiên nhiên chưa được coi là nguồn 
lực đặc biệt quan trọng cần khai thác 
hợp lý và hiệu quả để đảm bảo duy 
trì giá trị sử dụng cho thế hệ tương 
lai. 

Theo báo cáo Phát triển Việt Nam 
2010 về Quản lý tài nguyên thiên 
nhiên của Nhóm các Đối tác phát 
triển cho Việt Nam, phần lớn tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam hiện 
nay dựa trên khai thác các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất gia tăng không 
kiểm soát; tài nguyên nước ngày 
càng bị suy giảm cả về số lượng và 
chất lượng; rừng tự nhiên bị tàn phá 
để lấy gỗ; trữ lượng cá bị đánh bắt 
cạn kiệt; tài nguyên khoáng sản ngày 
càng bị khai thác nhiều hơn. Bên 
cạnh đó, sự tăng trưởng chung của 
nền kinh tế, tăng trưởng dân số, đô 
thị hóa và công nghiệp hóa dẫn đến 
sự gia tăng ô nhiễm nước, không khí 
và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. 
Nếu tình trạng này không thể cân 
bằng thông qua tăng cường hiệu quả 
sử dụng tài nguyên và áp dụng các 
tiến bộ công nghệ thì kết quả cuối 
cùng sẽ là sự gia tăng áp lực đối với 
phát triển của toàn xã hội, khi các lợi 
ích tăng trưởng kinh tế không đủ bù 
đắp tổn thất về sức khỏe con người, 
suy thoái chất lượng môi trường và 
suy giảm khả năng sản xuất của hệ 
sinh thái trong dài hạn.

Mặt khác, cùng với những tác 
động của biến đổi khí hậu (BĐKH) 
như nhiệt độ tăng, mực nước biển 
dâng, xâm nhập mặn, sự thay đổi 

lượng mưa làm cho hạn hán 
và lũ lụt trở nên trầm trọng 
hơn, hay các sự kiện khí 
hậu cực đoan có thể xảy ra 
thường xuyên và khắc nghiệt 
hơn… Bên cạnh đó, ô nhiễm 
môi trường ngày càng trở 
nên bức xúc đã và đang tác 
động tiêu cực đến nền kinh 
tế, đòi hỏi phải có những 
giải pháp khả thi, tìm kiếm 
những công cụ mới, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng 
để có thể biến những thách 
thức thành cơ hội phát triển 
bền vững.

Toàn cầu hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế đã và 
đang trở thành một trong 
những xu thế chủ đạo của 
quan hệ kinh tế quốc tế hiện 
đại. Thế giới ngày nay đang 
sống trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế mạnh 
mẽ. Quá trình này thể hiện 
không chỉ trong lĩnh vực 
thương mại mà cả trong các 
lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tài 
chính, đầu tư cũng như các 

lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi 
trường với các hình thức đa 
dạng và mức độ khác nhau. 5 
năm tới là thời kỳ Việt Nam 
thực hiện đầy đủ các cam kết 
trong Cộng đồng ASEAN và 
WTO; tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới 
như TPP với phạm vi rộng 
hơn, bao gồm cả các thể chế, 
pháp lý trong các lĩnh vực 
môi trường, lao động, doanh 
nghiệp nhà nước, sở hữu trí 
tuệ, mua sắm chính phủ… 
do đó sẽ hội nhập quốc tế với 
tầm mức sâu rộng hơn nhiều 
so với giai đoạn trước.

Tự do hóa thương mại 
đối với hàng hóa và dịch 
vụ môi trường sẽ góp phần 
hỗ trợ Việt Nam với chi phí 
thấp để sử dụng hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường 
và ứng phó với BĐKH, đồng 
thời gia tăng các cơ hội kinh 
doanh cho doanh nghiệp và 
tạo thêm nhiều việc làm cho 
xã hội. Tuy nhiên Việt Nam 

 V Khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, đảm bảo giá trị sử dụng cho thế hệ tương lai
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cũng sẽ đối diện với nguy cơ bị cạnh tranh 
khốc liệt ngay tại thị trường nội địa, có 
thể kèm theo nguy cơ gia tăng nguồn tiềm 
tàng trực tiếp gây thảm họa môi trường...

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều 
nhận thấy các chính sách thương mại, 
TN&MT có vai trò hỗ trợ lẫn nhau, nhằm 
thúc đẩy phát triển bền vững và góp phần 
giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát 
triển kinh tế - xã hội và BVMT. Do đó, một 
quốc gia để đạt được mục tiêu trở thành 
một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng 
cao, ổn định, bền vững, cần khai thác và 
sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong xu 
thế toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại, 
các nước đang phát triển rất quan tâm tới 
việc loại bỏ khả năng tiếp cận thị trường 
của các sản phẩm nhập khẩu không tuân 
thủ các quy trình sản xuất, các sản phẩm 
không phù hợp với yêu cầu BVMT. 

Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh 
vực khai thác sử dụng tài nguyên và BVMT 
phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. 
Tham gia hội nhập, chính sách và pháp 
luật và khai thác, sử dụng tài nguyên và 
BVMT của Việt Nam sẽ chịu tác động và 
ảnh hưởng của pháp luật các nước thành 
viên khác. Những ràng buộc đó góp phần 
định hướng cho chính sách điều tiết của 
Việt Nam ngày càng hài hòa với các quy 
tắc và tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi 
ở các nước khác. 

Trong bối cảnh đất nước ngày càng 
gia nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn 
cầu, rõ ràng là Việt Nam cần có một chiến 
lược quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên 
thiên nhiên một cách bền vững và hợp lý 
để đảm bảo nguồn lực phát triển lâu dài. 

Chính sách pháp luật về TN&MT 
cần có những quy định cụ thể đối với các 
hoạt động kinh tế trong nước nhằm định 
hướng và thúc đẩy sử dụng tối ưu và bảo 
vệ nguồn tài nguyên và hỗ trợ hàng hóa 
trong nước xâm nhập được những thị 
trường khó tính, vượt qua được các rào 
cản về môi trường của các quốc gia; đồng 
thời ngăn cản được những hàng hóa không 
thân thiện với môi trường xâm nhập từ 
bên ngoài vào Việt Nam. Cơ chế pháp lý 
phải thay đổi và điều chỉnh sao cho phù 
hợp và hài hòa với yêu cầu của các hiệp 

định môi trường đa phương 
của các khối kinh tế mà Việt 
Nam đã và sẽ tham gia. Bên 
cạnh đó, cần nỗ lực nghiên 
cứu kinh nghiệm của các nhà 
xuất khẩu để tìm hiểu về các 
rào cản thương mại nảy sinh 
từ các tiêu chuẩn môi trường 
của nước ngoài. Việt Nam 
cần áp dụng triệt để nguyên 
tắc phát triển bền vững thể 
hiện ở đường lối và chính 
sách, pháp luật nói chung 
và về khai thác sử dụng bền 
vững tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT nói riêng.

Việt Nam đã ban hành 
các văn bản luật và quy định 
liên quan đến khai thác và 
sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên. Tuy nhiên điều quan 
trọng là cần có các quy định 
về mối liên kết của các cấp 
từ quốc gia đến địa phương, 
đặc biệt là vai trò của cộng 
đồng nông thôn nơi sinh kế 
phụ thuộc nhiều vào nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. Sự 
tham gia của các tổ chức 
xã hội dân sự và cộng đồng 
trong công tác BVMT cần 
phải được tăng cường thông 
qua minh bạch hóa quá trình 
xây dựng và ban hành chính 
sách. Cộng đồng sẽ có vai trò 
quan trọng trong việc ngăn 
chặn cạnh tranh thương mại 
không lành mạnh, thúc đẩy 
sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên và ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường.

Sản xuất và tiêu thụ 
không bền vững là nguyên 
nhân chính làm gia tăng 
ô nhiễm, suy thoái môi 
trường, cạn kiệt tài nguyên 
và BĐKH. Việc thay đổi mẫu 
hình sản xuất và tiêu dùng là 
một hành động đảm bảo sự 
phát triển lâu dài, bền vững 
và là xu hướng tất yếu của 
tương lai. Chính sách, pháp 
luật cũng cần định hướng 

và giáo dục người tiêu dùng 
Việt Nam quan tâm hơn tới 
vấn đề khai thác, sử dụng tài 
nguyên BVMT, chuyển dần 
sang lựa chọn và tiêu thụ 
những sản phẩm thân thiện 
với môi trường và tạo điều 
kiện cho đất nước đi theo 
con đường phát triển bền 
vững. Đồng thời, thông qua 
việc nâng cao khả năng cạnh 
tranh của hàng hoá, dịch vụ 
trên cả hai phương diện là 
chất lượng hàng hóa và hình 
ảnh của công tác BVMT có 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, cơ chế chính sách 
“Xanh hóa sản xuất” sẽ góp 
phần thúc đẩy hàng hóa và 
dịch vụ của Việt Nam xâm 
nhập vào các thị trường nước 
ngoài, đặc biệt là những thị 
trường khó tính, nhạy cảm 
về vấn đề môi trường.

Sau 30 năm đổi mới và 
hội nhập quốc tế, Việt Nam 
đã và đang từng bước hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hướng tới sự phát 
triển vì con người. Những 
yếu tố đó được thực hiện 
trong môi trường chính trị 
ổn định, là cơ hội cho triển 
khai thực hiện “Tăng trưởng 
xanh”, trụ cột hướng tới phát 
triển bền vững. 

Nếu biết phát huy lợi thế 
nguồn vốn tự nhiên, khắc 
phục được những tồn tại 
hạn chế của các nước trên 
thế giới đã gặp phải, Việt 
Nam không chỉ đạt mục tiêu 
phát triển bền vững mà còn 
có thể rút ngắn khoảng cách 
phát triển, tạo ra thế ổn định 
về mặt chính trị, góp phần 
xóa đói giảm nghèo, vừa đạt 
được hiệu quả kinh tế cao 
vừa đạt được sự bền vững 
môi trường cũng như sự 
công bằng trong quản lý tài 
nguyên thiên nhiênn
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  
giáo dục về bảo vệ môi trường
ThS. phạM thị Vui
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
ThS. nguyễn đình Việt
Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ô nhiễm môi trường, biến đổi 
khí hậu (BĐKH) cùng với 
suy thoái tài nguyên là những 

thách thức lớn của nhân loại trong 
thế kỷ 21, làm thay đổi các hệ sinh 
thái tự nhiên, quá trình phát triển, 
đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh 
môi trường. Để phòng ngừa, ứng phó 
với vấn đề trên, các quốc gia đã thảo 
luận, thống nhất đưa ra những quy 
định chung làm căn cứ để mỗi nước 
có nghĩa vụ chấp hành, tuân thủ. Căn 
cứ vào luật pháp quốc tế và điều kiện 
thực tế về tự nhiên, kinh tế - xã hội, 
phong tục tập quán riêng… mỗi nước 
đã xây dựng, ban hành Luật và các văn 
bản hướng dẫn thi hành để điều chỉnh 
hành vi của mỗi cá nhân, tổ chức. Tuy 
nhiên, để các văn bản pháp luật mới 
ban hành đi vào cuộc sống thì cần phát 
huy vai trò của công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục về BVMT. 

Trong gần 30 năm đổi mới, Đảng 
và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương, đường lối, nghị quyết và các 
văn bản quy phạm pháp luật về BVMT 
như Khoản 1 Điều 6, Luật BVMT năm 
2014 nêu rõ một trong những hoạt 
động được khuyến khích là “truyền 
thông, giáo dục và vận động mọi người 
tham gia BVMT, giữ gìn vệ sinh môi 
trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 
và đa dạng sinh học” hay “phổ biến, 
giáo dục pháp luật về BVMT phải 
được thực hiện thường xuyên và rộng 
rãi” (Điều 154). Khoản 1 và 2 Điều 
155 của Luật quy định cụ thể công tác 
giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn 
nhân lực: “Chương trình chính khóa 
của các cấp học phổ thông phải có nội 
dung giáo dục về môi trường”, “Nhà 
nước ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực 

BVMT; khuyến khích mọi tổ 
chức, cá nhân tham gia giáo 
dục về môi trường và đào tạo 
nguồn nhân lực BVMT”…

Nghị quyết số 41-NQ/
TW ngày 15/11/2004 của Bộ 
Chính trị về BVMT trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước xác 
định, giải pháp quan trọng để 
BVMT đó là “đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm BVMT”. Mới đây nhất, 
tại Nghị quyết số 24-NQ/TW 
ngày 3/6/2013 về Chủ động 
ứng phó với BĐKH, tăng 
cường quản lý tài nguyên và 
BVMT được Hội nghị lần thứ 
7 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa Xi thông qua, đã 
nhấn mạnh nhóm giải pháp 
chính để BVMT là: “Tăng 
cường, đổi mới công tác tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức, hình thành ý thức 
chủ động ứng phó với BĐKH, 
sử dụng tiết kiệm tài nguyên 
và BVMT”.

Trong thời gian qua, hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức về BVMT 
đã được các cấp, ngành, địa 
phương quan tâm và đã đạt 
được nhiều thành tựu quan 
trọng, góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân và 
cộng đồng về BVMT. Các sự 
kiện lớn về môi trường như 
Giờ Trái đất, Ngày Trái đất 
(22/4), Ngày Môi trường thế 
giới (5/6); Ngày quốc tế Đa 
dạng sinh học (22/5), Chiến 
dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn... được phát động ở cả 
Trung ương và địa phương. 
Hàng năm, Giải thưởng Môi 

trường Việt Nam được tổ 
chức nhằm khuyến khích các 
tập thể, cá nhân trong và ngoài 
nước có nhiều thành tích 
trong sự nghiệp BVMT. Tại 
Lễ trao tặng Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam năm 2015, 
50 tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng có thành tích xuất sắc 
trong công tác BVMT được 
lựa chọn và vinh dự đón nhận 
phần thưởng hay tại Hội nghị 
Môi trường toàn quốc lần thứ 
iV, 70 điển hình tiên tiến về 
BVMT giai đoạn 2011 - 2015 
đã được tôn vinh...

Bên cạnh đó, nhiều hình 
thức tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức cộng đồng 
cũng được tổ chức thông qua 
các tư liệu, tranh ảnh, chiến 
dịch truyền thông đại chúng, 
phương tiện truyền thông 
(báo chí, phát thanh, truyền 
hình), các cuộc thi sáng tác, 
viết, vẽ, tìm hiểu pháp luật về 
môi trường, các cuộc vận động 
quần chúng tham gia BVMT... 
Năm 2015, các phong trào, 
hoạt động có ý nghĩa về BVMT 
đã được tổ chức, huy động 
đông đảo nhân dân tham gia 
như: Cuộc thi Sáng tác ảnh về 
môi trường; Ngày hội tái chế 
chất thải hưởng ứng Giờ Trái 
đất năm 2015; Hội thi tuyên 
truyền về nước sạch, vệ sinh 
môi trường và thu gom, phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt tại 
nguồn ở Bắc Giang...

Để trang bị cho cộng 
đồng những kỹ năng hành 
động BVMT hiệu quả, nhiều 
chương trình giáo dục bao 
gồm cả chính khóa và ngoại 
khóa đã được triển khai tới 
các cấp học trong hệ thống 
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giáo dục. Trong đó, những tài liệu, ấn phẩm, 
sách giáo khoa, sách tham khảo về BVMT đã 
được biên soạn và phát hành trong cả nước…

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách 
nhiệm về BVMT vẫn còn những hạn chế như 
chưa có sự phối hợp kịp thời và chặt chẽ giữa 
các cơ quan thông tin, báo chí; Công tác triển 
khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật 
BVMT chưa thường xuyên; Việc vận động 
các tầng lớp nhân dân nâng cao kiến thức 
môi trường qua các chiến dịch chưa thường 
xuyên, liên tục... Nguyên nhân của tình trạng 
trên là do ý thức BVMT của cộng đồng dân cư 
chưa cao; nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi 
trường và những tác động tiêu cực của tình 
trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh 
tế - xã hội và sức khỏe người dân của nhiều 
cấp chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức, cá 
nhân ở nhiều địa phương chưa đầy đủ; nguồn 
ngân sách đầu tư cho BVMT chưa đáp ứng 
được yêu cầu…

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công 
tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT 
cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của 
lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức 
chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền 
pháp luật về BVMT. Hàng năm, tiến hành 
sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương 
trình phối hợp đã ký kết của Bộ TN&MT, 
Sở TN&MT với các tổ chức chính trị - xã 
hội, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
Đoàn thanh niên…).

Thường xuyên tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao 
nhận thức về BVMT thông 
qua các phương tiện thông 
tin và truyền thông cũng như 
hoạt động giáo dục pháp luật 
về môi trường. Xây dựng văn 
hóa ứng xử thân thiện với môi 
trường trên cơ sở đổi mới tư 
duy, cách làm, hành vi ứng xử, 
ý thức trách nhiệm với thiên 
nhiên, môi trường. Đây là giải 
pháp phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội nước ta hiện 
nay và mang tính chiến lược, 
lâu dài.

Đẩy mạnh xã hội hóa 
hoạt động BVMT, tạo cơ sở 
pháp lý và cơ chế, chính sách 
khuyến khích cá nhân, tổ 
chức và cộng đồng tham gia. 
Hình thành các loại hình tổ 
chức đánh giá, tư vấn, giám 
định, công nhận, chứng nhận 
về BVMT; khuyến khích mọi 
thành phần kinh tế tham gia 
các dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, tái chế, xử lý chất 
thải và các dịch vụ khác. Chú 
trọng xây dựng và thực hiện 
quy ước, hương ước, cam kết 
về BVMT và các mô hình tự 
quản về môi trường của cộng 
đồng dân cư, nhất là ở khu 

vực nông thôn. Phát triển 
các phong trào quần chúng, 
vận động nhân dân tích cực 
tham gia BVMT. Phát hiện 
và nhân rộng các mô hình, 
điển hình tiên tiến trong hoạt 
động BVMT; gắn nội dung 
BVMT với phong trào Toàn 
dân tham gia BVMT.

Các cơ quan truyền thông 
đại chúng phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan quản lý nhà nước 
về môi trường và các tổ chức 
chính trị - xã hội xây dựng 
chuyên mục, chuyên đề, phóng 
sự về môi trường; đa dạng hóa 
hình thức và nội dung truyền 
thông môi trường; đưa tin 
chính xác, thường xuyên và kịp 
thời; phát hiện và kiên quyết 
đấu tranh với những hành vi vi 
phạm pháp luật về BVMT.

Có thể nói, giáo dục môi 
trường là việc làm không thể 
thiếu để giúp mọi người hiểu 
biết về môi trường. Vì thế, 
chỉ có việc đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục với sự 
tham gia tích cực của các cấp, 
ngành, tổ chức, doanh nghiệp 
và cộng đồng là giải pháp quan 
trọng trong công tác BVMT, 
góp phần phát triển bền vững 
đất nướcn

 V Các hoạt động giáo 
dục ngoại khóa về môi 
trường luôn được học 
sinh tích cực hưởng ứng
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Đánh giá tác động của việc chuyển đổi 
rừng khộp sang trồng cao su tại Đắc Lắc
ThS. nguyễn hữu Khuê
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
tS. Lê trần Chấn
Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học

Rừng khộp là một kiểu rừng đặc 
trưng với các cây họ dầu, lá rộng 
(Diptercarpaceae), chiếm ưu thế tại 

Việt Nam và một số nước Đông Nam Á như 
Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanma. Tại Việt 
Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu ở các tỉnh 
thuộc Tây Nguyên và Ninh Thuận, Bình Thuận, 
tập trung ở độ cao từ 300 - 400 m so với mực 
nước biển.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (2006), diện tích rừng khộp 
(rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo và 
rừng phục hồi) của cả nước là 678.513 ha, trong 
đó, Gia Lai là 282.398 ha, Đắc Lắc (271.417 ha), 
Bình Thuận (54.637 ha), Đắc Nông (43.726 ha), 
Lâm Đồng (18.988 ha), Ninh Thuận (4.444 ha) 
và Kon Tum (2903 ha). Mặc dù, Đắc Lắc xếp 
thứ hai về diện tích rừng khộp nhưng xét về 
chất lượng rừng khộp thì Đắc Lắc hơn Gia Lai 
vì có tới 912 ha được xếp vào loại rừng giàu, 
trong khi Gia Lai chỉ có 576 ha. 

Hiện nay, Việt Nam có duy nhất Vườn 
quốc gia (VQG) Yok Đôn còn có rừng khộp, 
với diện tích 102.105 ha, chiếm 88% diện tích 
VQG. Đây cũng là nơi còn lưu giữ một số diện 
tích rừng khộp nguyên sinh. 

Theo Quy hoạch phát triển cao su đến năm 
2015, tầm nhìn đến năm 2020, để ổn định diện 
tích cao su vào khoảng 280.000 ha, Tây Nguyên 
sẽ phải trồng mới từ 95.000 - 100.000 ha, trong 
đó riêng Đắc Lắc là 42.530 ha. Điều này dẫn 
đến việc phải chuyển đổi một số diện tích rừng 
tự nhiên, chủ yếu là rừng khộp sang trồng cao 
su. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải khẳng định 
giữa “được” và “mất” khi chuyển đổi từ rừng 
khộp sang trồng cao su. Câu trả lời chỉ có được 
khi sử dụng công cụ kinh tế môi trường. 

giá trị CủA rừng Khộp
 Để so sánh giữa “được” và “mất” khi chuyển 

đổi từ rừng khộp sang trồng cao su cần phải xác 
định giá trị của rừng khộp. Qua nghiên cứu cho 
thấy, rừng khộp có các giá trị:

Giá trị về đa dạng sinh 
học (ĐDSH): Rừng khộp của 
VQG Yok Đôn có thể đại diện 
cho rừng khộp ở Tây Nguyên 
với các đặc trưng nổi bật. Về 
hệ thực vật, đã thống kê được 
566 loài, 290 chi thuộc 108 họ 
của 5 ngành thực vật bậc cao 
có mạch, trong đó một số loài 
có tên trong Sách đỏ Việt Nam 
như giáng hương, tuế, gõ cà te, 
cẩm lai, trắc mật... Hệ thực vật 
Yok Đôn còn đa dạng về yếu 
tố địa lý, với 43 loài đặc hữu 
Yok Đôn và 27 loài đặc hữu 
Việt Nam. Về hệ động vật của 
Yok Đôn, chỉ tính riêng động 
vật có xương sống trên cạn và 
dưới nước đã thống kê được 
489 loài, 115 họ thuộc 39 bộ 
của 5 lớp: Thú, chim, bò sát, 
ếch nhái và cá, trong đó 39 loài 
thú được ghi trong Sách đỏ 
Thế giới và Sách đỏ Việt Nam 
(2007), 17 loài chim đang bị đe 
dọa toàn cầu, 2 loài cá và 9 loài 
bò sát, ếch nhái có trong Sách 
đỏ Việt Nam (2007).

Rừng khộp là một kiểu 
rừng đặc biệt, hàng năm phải 
trải qua thời gian dài hạn hán, 
khô kiệt. Về mặt môi trường, 

sự tồn tại của rừng khộp góp 
phần duy trì cân bằng sinh thái 
nhờ sự phục hồi rất nhanh vào 
mùa mưa. Những tác động 
làm suy thoái, hay mất rừng 
đồng nghĩa với việc thúc đẩy 
nhanh quá trình sa mạc hóa, 
hình thành đồng cỏ, là giai 
đoạn cuối cùng của chuỗi diễn 
thế thứ sinh rừng nhiệt đới. 
Hệ sinh thái khộp là nơi cư 
trú của nhiều loài thú lớn như 
voi, bò rừng, bò tót, nhiều loài 
chim quý như công, gà lôi.... 
Đồng thời, rừng khộp cũng 
có giá trị về mặt cảnh quan. 
Dòng sông Sêrêpôk bắt nguồn 
từ dãy núi Chư - Yang Sin chảy 
ngược lên phía Bắc với 60 km 
chảy qua VQG Yok Đôn, qua 
các bậc thềm đã hình thành 
thác ghềnh giữa bạt ngàn rừng 
khộp, tạo nên những cảnh đẹp 
đặc trưng cho Đắc Lắc. 

Hơn nữa, rừng khộp còn 
đem lại những lợi ích kinh tế 
- xã hội cho Yok Đôn do có 
những loài cây gỗ mang lại 
giá trị kinh tế cao như giáng 
hương, trắc, gụ, cẩm lai, cà te, 
sao đen, táu thơm... và nhiều 
cây thuốc quý khác. Ven các 

 V Rừng khộp ở VQG Yok Đôn
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khu rừng khộp, gần nguồn nước là nơi sinh 
sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc M'Nông, 
Êđê... Mất rừng đồng nghĩa với việc mất nguồn 
nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống 
của người dân. Vì vậy, rừng khộp chính là một 
trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm 
bảo cuộc sống của người dân, đồng thời, duy 
trì, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào 
các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Đắc Lắc 
nói riêng.

Mặt khác, phần lớn diện tích rừng khộp 
ở Đắc Lắc nằm dọc biên giới Việt Nam - 
Campuchia. Với điều kiện địa hình tương đối 
bằng phẳng, rừng thưa là yếu tố thuận lợi cho 
việc phát hiện kịp thời sự xâm nhập, vượt biên 
trái phép góp phần đảm bảo an ninh biên giới. 

Với những giá trị của rừng khộp trên đây, 
để có được quyết định đúng đắn, cần thiết phải 
ứng dụng công cụ kinh tế môi trường để đánh 
giá tác động tổng hợp việc chuyển đổi đất rừng 
khộp sang trồng cao su.

đánh giá táC động CủA ViệC 
Chuyển đổi đất rừng Khộp 
SAng trồng CAo Su tại đắC LắC

Để đánh giá tác động môi trường của một 
dự án phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng thường ứng 
dụng công cụ phân tích chi phí - lợi ích (CBA). 
CBA là công cụ kỹ thuật cho phép đưa ra một 
tính toán định lượng, quy đổi tất cả các chi phí 
và lợi ích về một đơn vị đo lường thống nhất là 
giá trị tiền tệ giúp cho người đưa ra quyết định 
dễ dàng lựa chọn phương án trong quyết định 

chính sách công. Để có được 
kết quả phân tích chi phí - lợi 
ích đúng cần có dữ liệu chính 
xác về 2 nhóm đối tượng: Đối 
tượng bị tác động (rừng khộp 
và các yếu tố liên quan) và đối 
tượng thuộc dự án (trồng cao 
su). Lợi ích của dự án trồng 
cao su là doanh thu từ việc thu 
hoạch mủ cao su, tạo việc làm 
cho người dân còn những cái 
mất là mất về giá trị ĐDSH, 
môi trường, cảnh quan, xã 
hội... 

Trong giai đoạn 2009 - 
2011, khi giá mủ cao su đạt 
mức cao, trên địa bàn tỉnh 
Đắc Lắc đã xảy ra tình trạng 
phát triển cao su ồ ạt, vượt quy 
hoạch, thậm chí trồng cao su 
trên diện tích đất chuyển đổi 
từ rừng khộp. Do điều kiện 
thổ nhưỡng, khí hậu và rừng 
khộp lại phân bố trên các loại 
đất xấu, nghèo dinh dưỡng, 
tầng mỏng, trong khi cao su 
là cây kén đất, tầng dày, giàu 
dinh dưỡng nên ảnh hưởng 
tiêu cực đến quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây 
cao su. Những năm đầu mới 
trồng, cao su phát triển tốt, 
nhưng sau 5 - 6 năm, cây kém 
phát triển, sản lượng mủ thấp. 

Hậu quả là việc chuyển đổi 
không đạt được mục tiêu kinh 
tế mà rừng thì bị mất.

Ngoài ra, khác với hệ sinh 
thái rừng ôn đới, phần chính 
lượng dự trữ dinh dưỡng của 
hệ sinh thái rừng khộp ở Đắc 
Lắc nằm trong sinh vật (thực 
vật và động vật), chỉ một phần 
rất nhỏ nằm trong thành phần 
của đất. Lá cây, hoa, quả và các 
bộ phận khác của cây cùng với 
động vật, hàng ngày cung cấp 
cho mặt đất một lượng chất 
hữu cơ đáng kể. Những chất 
hữu cơ này bị phân hủy nhanh 
để giải phóng chất dinh dưỡng 
và chuyển vào cây rừng trong 
quá trình sinh trưởng. Nếu 
không có rừng thường xuyên 
bồi dưỡng cho đất thì đất sẽ 
nhanh chóng bị thoái hóa. 

 Đặc biệt, rừng khộp ở Đắc 
Lắc phong phú về tài nguyên, 
đa dạng về sinh học, với nhiều 
nguồn gen quý hiếm. Việc 
chuyển đổi rừng khộp sang 
trồng cao su dẫn đến thay đổi 
hệ sinh thái tự nhiên đặc thù, 
suy giảm ĐDSH, làm biến mất 
nhiều loài thú đặc hữu quý 
hiếm như heo vòi, bò sám... 
đồng thời, làm giảm sinh kế 
và mai một tri thức bản địan

 V VQG Yok Đôn có nhiều loài động vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Thế giới và Sách đỏ Việt Nam
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Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái  
tại Việt Nam 
tS. Lê Văn Minh
Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Lãnh thổ Việt Nam có 3/4 là địa hình đồi 
núi và cao nguyên, với hơn 3.200 km 
đường bờ biển, hàng nghìn hòn đảo… 
là nơi sinh sống của các cộng đồng dân 
tộc giàu truyền thống lịch sử và bản sắc 
văn hóa độc đáo, cũng như các hệ sinh 
thái (HST) đặc trưng… Đó là những điều 
kiện thuận lợi để du lịch sinh thái (DLST) 
phát triển tại Việt Nam.

giá trị tự nhiên Và nhân Văn 
đặC SắC

Việt Nam có sự đa dạng sinh học (ĐDSH) 
cao, với 14.624 loài thực vật thuộc gần 300 
họ; về động vật, có 11.217 loài và phân loài… 
cùng với các HST đặc trưng như HST san hô; 
HST đất ngập nước, nổi bật là các HST ngập 
mặn ven biển trải dài dọc bờ biển từ Móng Cái 
(Quảng Ninh) đến Mũi Nai (Kiên Giang); HST 
vùng cát ven biển với 60 vạn ha, chủ yếu ở ven 
biển miền Trung (30% tổng diện tích)… 

Ngoài ra, Việt Nam có nền văn hóa giàu 
bản sắc, với nhiều nghề thủ công truyền thống 
độc đáo, nhiều lễ hội gắn liền với các sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc cùng với 
nghệ thuật ẩm thực tinh túy và các kiến trúc 
phong cảnh có giá trị triết học phương Đông, 
tạo cho du lịch Việt Nam sức hấp dẫn lớn.

tổ ChứC KhÔng giAn Cho hoạt 
động DLSt

Tại Việt Nam, DLST vẫn còn mới cả về khái 
niệm lẫn tổ chức quản lý và khai thác sử dụng 
tài nguyên phục vụ cho mục đích du lịch. Trong 
khi, công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản và quy 
hoạch phát triển DLST còn hạn chế. Mặc dù, 
nhiều địa phương, công ty lữ hành đã xây dựng 
các chương trình, tuyến du lịch mang sắc thái 
của DLST, nhưng quy mô và hình thức còn đơn 
điệu, sản phẩm và đối tượng thị trường chưa rõ 
nên chưa thu hút được khách du lịch. Mặt khác, 
việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ điều 
hành quản lý, hướng dẫn viên DLST chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển.

Tuy nhiên, tại một số 
nơi hoạt động DLST đã hình 
thành dưới các hình thức khai 
thác tiềm năng tài nguyên du 
lịch tự nhiên như du lịch tham 
quan, nghiên cứu ở một số 
vườn quốc gia (Cát Bà, Cúc 
Phương, Ba Bể, Nam Cát Tiên, 
Tam Nông, U Minh...); du lịch 
thám hiểm, nghiên cứu vùng 
núi cao (Fansipan); du lịch 
tham quan miệt vườn, sông 
nước đồng bằng sông Cửu 
Long; du lịch lặn biển (Hạ 
Long, Cát Bà, Nha Trang); 
thám hiểm hang động (Phong 
Nha)... Thị trường khách của 
loại hình DLST ở Việt Nam 
còn rất hạn chế. Hàng năm, 
chỉ có 5 - 8% du khách quốc 
tế đến Việt Nam tham gia vào 
các tour DLST tự nhiên và 
khoảng 40 - 45% du lịch tham 
quan - sinh thái nhân văn. 

Nhận thức được vai trò 
của DLST đối với sự phát triển 
của ngành du lịch và bảo vệ 
tài nguyên, môi trường, từ 
tháng 9/1999, Tổng cục Du 
lịch Việt Nam đã phối hợp với 
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên 
thế giới (iUCN) và Ủy ban 
Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái 
Bình Dương (ESCAP) tổ chức 
Hội thảo quốc tế về xây dựng 

khung chiến lược phát triển 
DLST làm cơ sở cho việc xây 
dựng chiến lược phát triển du 
lịch Việt Nam, cũng như đẩy 
mạnh hợp tác phát triển DLST 
của Việt Nam với các nước 
trong khu vực và quốc tế. Hội 
thảo đã đưa ra định nghĩa 
DLST: “DLST là loại hình du 
lịch dựa vào tự nhiên và văn 
hóa, có giáo dục môi trường, 
đóng góp cho nỗ lực bảo tồn 
và phát triển bền vững, có sự 
tham gia tích cực của cộng 
đồng địa phương”. Đây là cơ 
sở quan trọng, tạo tiền đề cho 
phát triển DLST trong thời 
gian tới. 

Để đẩy mạnh phát triển 
DLST tại Việt Nam, căn cứ 
vào sự phân bố của các vùng 
sinh thái đặc thù với các loài 
sinh vật đặc hữu, cũng như 
các điều kiện kinh tế - xã hội, 
cơ sở hạ tầng..., việc tổ chức 
không gian cho hoạt động 
DLST có thể thực hiện theo 
các hướng sau:

Vùng núi và ven biển Đông 
Bắc: Ở khu vực này, các giá trị 
DLST là các HST trên núi đá 
vôi, đất ngập nước, san hô... 
Tiêu biểu là Khu bảo tồn thiên 
nhiên Bắc Sơn, Hữu Liên - 
Lạng Sơn; VQG Ba Bể - Bắc 

 V Vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh)
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Kạn; hồ Núi Cốc - Thái Nguyên; VQG Bái Tử 
Long - Quảng Ninh; VQG Cát Bà - Hải Phòng; 
HST san hô ở khu vực Hạ Long và Cát Bà... Các 
loại hình DLST có thể tổ chức là tham quan 
nghiên cứu các HST đặc thù, du lịch mạo hiểm, 
du lịch lặn biển.

Vùng núi Tây Bắc - Hoàng Liên Sơn: Không 
gian hoạt động DLST chủ yếu ở phía Tây của 
2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu với vùng sinh thái 
núi cao Sapa - Fansipan có nhiều loài sinh vật 
ôn đới, trong đó, VQG Hoàng Liên có 38 loài 
động vật thuộc loài quý hiếm cần được bảo vệ. 
Các loại hình DLST có thể tổ chức như tham 
quan nghiên cứu các HST vùng núi cao, du lịch 
mạo hiểm.

Đồng bằng sông Hồng: Trên phạm vi không 
gian vùng DLST này có 4 VQG (Ba Vì, Tam 
Đảo, Xuân Thủy và Cúc Phương). Căn cứ vào  
đặc điểm sinh thái tự nhiên và điều kiện liên 
quan, có thể tổ chức hoạt động DLST theo hình 
thức tham quan nghiên cứu các HST đặc thù, 
kết hợp với thắng cảnh và du lịch văn hóa.

Bắc Trung bộ: Địa bàn này có tính ĐDSH 
cao với nhiều VQG (Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, 
Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã) là những khu 
rừng nguyên sinh rộng lớn. Đây cũng là vùng 
mới phát hiện 3 loài thú quý hiếm là sao la, 
mang lớn và voọc Hà Tĩnh. Riêng VQG Phong 
Nha - Kẻ Bàng đã được công nhận là Di sản thế 
giới. Các loại hình DLST có thể tổ chức ở khu 
vực này là tham quan nghiên cứu các HST, du 
lịch mạo hiểm, lặn biển...

Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Các HST 

điển hình của vùng bao gồm 
HST rừng khộp mà tiêu biểu ở 
Yok Đôn, HST đất ngập nước 
ở hồ Lắk, HST vùng núi cao ở 
Ngọc Linh, Bidoup - Núi Bà, 
HST san hô ở Nha Trang, HST 
cát ở Mũi Né... Vùng này tập 
trung nhiều HST điển hình, 
có tính ĐDSH cao, là nơi duy 
nhất ở Việt Nam và Đông 
Nam Á có đủ 4 loài bò xám, bò 
sừng xoắn và nhiều loài chim, 
thú, bò sát, cá, cùng các loài 
thực vật quý hiếm, đặc hữu. 
Các loại hình DLST có thể tổ 
chức: tham quan nghiên cứu 
các HST, du lịch mạo hiểm, 
lặn biển.

Đông Nam bộ: Bao gồm 
khu vực VQG Cát Tiên (Lâm 
Đồng - Bình Phước - Đồng 
Nai), VQG Côn Đảo (Bà Rịa 
- Vũng Tàu), Khu Dự trữ sinh 
quyển Cần Giờ (TP. Hồ Chí 
Minh)... Tính ĐDSH nơi đây 
cao với nhiều HST điển hình, 
đáng chú ý là các HST ở Cát 
Tiên với loài tê giác Java... Các 
loại hình DLST chủ yếu có thể 
tổ chức là tham quan nghiên 
cứu các HST điển hình, du 
lịch mạo hiểm...

Đồng bằng sông Cửu Long: 

Với 2 HST điển hình là đất 
ngập nước và rừng ngập mặn, 
không gian hoạt động DLST 
tập trung ở các tỉnh dọc sông 
Mê Kông, Bạc Liêu, Cà Mau 
và Kiên Giang. Tiêu biểu như 
rừng ngập mặn Cà Mau; VQG 
Tràm Chim - Đồng Tháp - 
nơi bảo tồn loài sếu cổ trụi; 
các VQG U Minh Thượng, 
Phú Quốc là những nơi có 
giá trị đặc biệt cho hoạt động 
DLST. Ngoài ra, các miệt vườn 
dọc sông Tiền, sông Hậu... là 
những điểm DLST hấp dẫn. 
Tính độc đáo của hoạt động 
du lịch DLST ở vùng này là du 
lịch sông nước, miệt vườn.

Để đảm bảo sự phát triển 
bền vững của du lịch nói riêng 
và phát triển kinh tế - xã hội 
của Việt Nam nói chung, hoạt 
động DLST cần được đẩy 
mạnh trên cơ sở khai thác hợp 
lý thế mạnh, tiềm năng của 
tài nguyên du lịch Việt Nam. 
Muốn vậy, cần phải có sự kết 
hợp đồng bộ giữa chủ trương 
đường lối chính sách của 
Nhà nước, quản lý điều hành 
của chính quyền và tham gia 
của cộng đồng dân cư địa 
phươngn

 V VQG Tràm Chim được xem là Đồng Tháp Mười thu nhỏ với HST đặc trưng của vùng đất ngập nước
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Giá trị sinh thái của các bãi bồi, bãi giữa 
sông Hồng và đề xuất giải pháp bảo tồn
Vương tiến Mạnh
Phó Giám đốc - Cơ quan CITES Việt Nam

Sông Hồng với tổng chiều dài trên 1.149 
km, đoạn qua lãnh thổ Việt Nam dài trên 
510 km, có nhiều phụ lưu, với lưu lượng 

nước bình quân 2.640 m3/s (tại cửa sông) mang 
lại nguồn phù sa trù phú cho đồng bằng Bắc bộ, 
trung bình khoảng 100 triệu tấn/năm tức là gần 
1,5 kg phù sa/1m3 nước. Sông Hồng góp phần 
quan trọng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất 
của cư dân hai bên bờ sông.

Tại Hà Nội, sông Hồng đóng vai trò quan 
trọng trong giao thông đường thủy, cung cấp 
nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy hải sản... Bên 
cạnh đó, sông Hồng còn cung cấp các giá trị 
dịch vụ sinh thái, cảnh quan, du lịch, điều hòa 
khí hậu và hình thành đời sống văn hóa đậm đà 
bản sắc cư dân ven sông. Các bãi bồi, bãi giữa 
sông Hồng đoạn qua khu vực Hà Nội còn cung 
cấp đất để trồng các loại cây nông nghiệp, cây 
thuốc, cây gia vị và cây lấy gỗ. Ngoài ra, khu 
vực này còn là sinh cảnh sống của nhiều loài 
chim sống cố định, các loài bò sát, lưỡng cư, cá 
và côn trùng. Hiện có khoảng 1.900 hộ dân dọc 
hai bên bờ sông chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián 
tiếp của hệ sinh thái sông Hồng.

hệ Sinh thái đA Dạng,  
phong phú CủA bãi bồi,  
bãi giữA SÔng hồng

Sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực Hà 
Nội có chiều dài khoảng 120 km, với nhiều 
bãi bồi, bãi giữa do phù sa bồi đắp cùng với sự 
biến động của dòng chảy. Các phân tích ảnh 
vệ tinh cho thấy, tổng diện tích các bãi giữa 
sông Hồng khoảng 5 km2.Qua nhiều năm diễn 
thế sinh thái tự nhiên, các bãi bồi, bãi giữa tạo 
thành các sinh cảnh độc đáo và trở thành nơi 
trú ngụ của nhiều loài động, thực vật hoang 
dã, đặc biệt là khu hệ chim di trú. Theo nghiên 
cứu của các chuyên gia thuộc Cơ quan quản lý 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, 
thực vật hoang dã nguy cấp (CiTES) Việt 
Nam, trong giai đoạn 2011-2014, các khu vực 
bãi giữa sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội có 
166 loài chim di trú, trong đó có nhiều loài có 
tên trong Sách đỏ và danh mục các loài động 

vật hoang dã được bảo vệ theo 
quy định pháp luật Việt Nam 
như cú lợn lưng nâu, diều Ấn 
Độ, diều mào, cắt lớn, ưng Ấn 
Độ, ưng lưng đen, đại bàng, 
bìm bịp, yến cọ, bồng chanh...
Từ tháng 3 - 6/2016, các 
chuyên gia đã thực hiện quan 

sát và ghi nhận bổ sung thêm 
các loài mới, nâng tổng số lên 
trên 170 loài chim phát hiện 
được tại các khu vực bãi giữa 
sông Hồng như: Cò lạo xám, 
cun cút, le hoi, diệc xám, choi 
choi khoang cổ, choắt bụng 
trắng, chìa vôi đầu vàng…

 V Loài chim diều Ấn Độ tại bãi giữa sông Hồng,  
ảnh chụp tháng 4/2016

Bên cạnh khu hệ chim di 
trú, các bãi giữa, bãi bồi sông 
Hồng còn là nơi cư ngụ của 
một số loài thú gặm nhấm, 
bò sát, lưỡng cư, côn trùng 
và là bãi đẻ của một số loài 
cá nước ngọt. Trong đó, loài 
phổ biến là nhông hàng rào, 
ăncác loại côn trùng và động 
vật có xương nhỏ, bao gồm cả 
động vật gặm nhấm và thằn 
lằn. Do bị săn bắt để ngâm 
thuốc và chế biến các món ăn 
nên số lượng ngày càng bị suy 
giảm và đang có nguy cơ tuyệt 
chủng.

Ngoài ra, gần đây, loài 
mèo gấm do người dân phát 
hiện cũng được ghi nhận là 
loài mới tại khu vực bãi giữa 
sông Hồng. Loài mèo gấm 
thuộc họ mèo, bộ ăn thịt.
Chúng có lông mềm màu 
vàng trắng, điểm nhiều đốm 

đen không đều, quanh các 
đốm đen có viền màu vàng 
nâu. Bụng và chân của mèo 
gấm có màu xám trắng, đầu 
có sọc màu đen, trắng chạy 
dọc từ đỉnh đầu xuống mũi.
Mèo gấm sống ở rừng thứ 
sinh nghèo, trên các cây bụi 
hay các bãi cây ven sông, 
không có nơi ở cố định. Đặc 
điểm đặc trưng của loài mèo 
này là vận động nhanh nhẹn, 
leo trèo và bơi lội. Ban ngày, 
mèo gấm ngủ ở trong các 
hốc cây, hang đá, bụi rậm hay 
trên cây to, ban đêm chúng 
bắt đầu đi kiếm ăn. Thức 
ăn chủ yếu của mèo gấm là 
chuột, sóc, chim, lưỡng cư 
và các loại côn trùng. Ngoài 
ra, loài thú này có da, lông 
đẹp, cho nguyên dược liệu 
và có giá trị thương mại. Tại 
Việt Nam, số lượng mèo gấm 
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 V Hiện tượng xói lở tại khu vực xã Liên Hồng, Liên Hà năm 2014

Liên Hồng, Liên Hà và một 
số địa điểm dọc sông Hồng 
đã tạo thành các điểm xói lở 
nghiêm trọng. Bên cạnh đó, 
hoạt động của thuyền bè, đặc 
biệt là xà lan chở cát, sỏi đã 
tác động mạnh đến sự biến 
đổi của các bãi giữa, bãi bồi, 
làm mất sinh cảnh của các 
loài động vật, thực vật hoang 
dã.

Xâm lấn đất nông nghiệp 
và vấn đề sử dụng hóa chất: 
Hiện tại, người dân ven sông 
đang hàng ngày mở rộng diện 
tích đất canh tác để trồng các 
loại cây như chuối, đót, các 
loại đỗ, cây thuốc, ngô... Việc 
sử dụng hóa chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu tại khu vực này không 
những làm mất sinh cảnh của 
nhiều loài động vật như cú lợn 
lưng nâu, các loài gặm nhấm, 
côn trùng mà còn làm nguyên 
nhân gây chết chim di trú do 
ăn phải thức ăn nhiễm độc.

Hoạt động săn bắt động 
vật hoang dã, đặc biệt là các 
loài chim: Đây là nguyên nhân 
trực tiếp làm suy giảm quần 
thể chim di trú. Hoạt động 
này diễn ra phổ biến vào mùa 
di cư của các loài chim trong 
giai đoạn từ tháng 9 - 11 và 
từ tháng 3 - 6 hàng năm. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
sông Hồng, đoạn qua Hà Nội 
là một điểm dừng chân quan 
trọng của chim di trú, chính 

vì vậy, hoạt động săn, bẫy bắt 
chim, động vật hoang dã đã 
tác động mạnh đến việc bảo 
tồn các loài ở khu vực này. 
Người dân địa phương đã sử 
dụng súng, lưới và các loại 
bẫy để săn, bắt chim khướu, 
vành khuyên, vẹt, yểng, quạ… 
nhằm phục vụ thú chơi của 
người dân. Việc săn, bắt chim 
thú còn tiềm tàng làm lây lan 
dịch bệnh từ chim hoang dã 
sang gia cầm và con người. 

Sinh vật ngoại lai: Hai 
loài thực vật phân bố nhiều 
nhất trong khu vực là trinh 
nữ thân gỗ và cây xấu hổ đang 
tác động đến hệ sinh thái bãi 
giữa, bãi bồi sông Hồng. Tại 
các khu ngập nước trên bãi 
bồi, hoặc khu vực ven bờ phát 
hiện nhiều cá thể cá dọn bể có 
kích thước lớn, gây tác động 
tiêu cực đến các loài thủy sinh 
bản địa.

đề Xuất, Kiến nghị
Để bảo tồn và sử dụng bền 

vững các giá trị hệ sinh thái 
của các bãi giữa, bãi bồi sông 
Hồng, các chuyên gia thuộc 
Cơ quan CiTES Việt Nam xin 
đề xuất một số giải pháp:

Cần quy hoạch sử dụng 
đất đai các khu vực bãi bồi, 
bãi giữa, ven sông Hồng và 
giao chính quyền địa phương 
giám sát việc thực hiện quy 
hoạch này, nghiêm cấm khai 

(Xem tiếp trang 36)

thống kê được không còn nhiều, chúng nằm 
trong nhóm động vật hoang dã quý hiếm cần 
được bảo vệ nghiêm ngặt.

Không chỉ phong phú về các loài động vật, 
khu bãi giữa sông Hồng còn là nơi trồng nhiều 
cây nông nghiệp như ngô, khoai, sắn, các loại 
rau màu và một số loài cây thuốc quý có giá 
trị kinh tế cao, trong đó phổ biến nhất là ngưu 
bàng. Theo Đông y, ngưu bàng có vị cay, đắng, 
tính hàn, có tác dụng trừ phong nhiệt, thanh 
nhiệt giải độc, thông phổi, làm mọc ban chẩn, 
tiêu thũng và sát khuẩn. 

Một Số táC động đến hệ Sinh 
thái bãi bồi, bãi giữA SÔng hồng

Trong 5 năm trở lại đây, các bãi giữa, bãi 
bồi ven sông Hồng đang bị tác động mạnh bởi 
các hoạt động của con người, trong đó có hoạt 
động khai thác cát, xâm canh nông nghiệp và 
săn, bắt chim, động vật hoang dã. Do đó, làm 
xói lở đất dẫn đến mất bãi bồi cũng như góp 
phần đẩy một số loài chim đến nguy cơ tuyệt 
chủng; việc săn bắt chim thú, khai thác cát còn 
làm mất các giá trị sinh học, sinh thái (dịch vụ 
sinh thái học), ảnh hưởng cảnh quan và cây 
trồng nông nghiệp.

Tác động của việc phát triển hạ tầng: Trong 
10 năm qua, ngoài cầu Thăng Long, Long Biên 
và Chương Dương, đã có thêm ba cây cầu lớn 
bắc qua sông Hồng đoạn qua khu vực Hà Nội 
gồm cầu Nhật Tân, Thanh Trì và Vĩnh Tuy. Các 
tác động của việc xây dựng các cây cầu này làm 
ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, hoạt động 
sinh tồn của các loài chim di trú và làm mất 
tính nguyên vẹn của sinh cảnh nơi đây.

Hoạt động khai thác cát và vận chuyển 
đường thủy: 5 năm trở lại đây, hoạt động 
khai thác, vận chuyển cát tại các bãi giữa 
sông Hồng, đặc biệt tại các khu vực thuộc xã 
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Thực trạng và giải pháp bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản vùng đất ngập nước ven biển  
tỉnh Phú Yên
nguyễn Minh hạnh
Học viện Nông nghiệp

Vùng đất ngập nước ven biển 
của tỉnh Phú Yên có diện tích 
504,2 ha, phân bố trên 3 thủy 

vực là đầm Cù Mông (226 ha), vịnh 
Xuân Đài (95,7 ha) và đầm Ô Loan 
(182,5 ha). Đây là vùng có ý nghĩa 
quan trọng đối với sinh kế của nhân 
dân địa phương, cung cấp ngư trường 
và mặt nước cho hoạt động khai thác, 
nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt, diện 
tích rừng ngập mặn ven đầm, vịnh còn 
góp phần điều hòa khí hậu, BVMT và 
đa dạng sinh học. Tuy nhiên, những 
năm gần đây, vùng đất ngập nước ven 
biển của Phú Yên đang chịu nhiều tác 
động từ các hoạt động phát triển kinh 
tế - xã hội cũng như thiên tai, làm suy 
thoái sinh cảnh và tài nguyên thủy 
sinh, gây ô nhiễm môi trường…

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ 
nguồn lợi (BVNL) thủy sản Phú Yên, 
với ưu thế và những tiềm năng về 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên vùng 
ven bờ, hệ thực, động vật nơi đây đa 
dạng, phong phú bao gồm 263 loài tảo 
phù du, 9 loài cỏ biển, 35 loài thực vật 
ngập mặn, 90 loài động vật phù du, 14 
loài động vật thân mềm, 224 loài cá. 
Trong đó, có nhiều loài quý hiếm, giá 
trị kinh tế cao như sò huyết, hàu cửa 
sông, điệp seo, ngao dầu... nên vùng 
đất ngập nước là nguồn lợi thủy sản 
quan trọng của cư dân sinh sống ven 
đầm, vịnh. 

Ngoài ra, Phú Yên đã phát triển 
vùng nuôi thủy sản lớn với diện tích 
gần 3.000 ha mặt nước và thả hơn 
27.000 lồng nuôi thủy, hải sản. Mỗi 
năm, vùng cho sản lượng trên dưới 
9.000 tấn, trong đó có từ 600 - 650 tấn 
tôm hùm và 7.800 tấn tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng. Tuy nhiên, do việc nuôi 

trồng thủy sản tự phát, chưa 
được quản lý chặt chẽ nên dẫn 
đến tình trạng các loài thủy, 
hải sản chết hàng loạt, làm ảnh 
hưởng đến đời sống nhân dân 
nơi đây.

Gần đây, sự phát triển các 
loài tảo trong đầm Ô Loan là 
dấu hiệu cho thấy môi trường 
nước trong đầm, vịnh đang bị 
ô nhiễm nghiêm trọng, hàm 
lượng ô xi thấp, tạo điều kiện 
cho các loài có hại phát triển, 
ảnh hưởng đến các loài sinh 
vật thủy sinh tự nhiên. Trong 
nhiều năm qua, vùng đất ngập 
nước này không chỉ là “vùng 
trọng điểm” của nghề khai thác 
bằng các ngư cụ mang tính hủy 
diệt, mà còn là nơi đang bị ô 
nhiễm do hậu quả của nghề 
nuôi tôm sú và người dân sống 
quanh đầm đã biến đầm thành 
nơi chứa chất thải. Trước đây, 
bình quân hàng năm người dân 
quanh đầm Ô Loan khai thác 
được 200 tấn tôm, 150 tấn cá, 
20 tấn cua, hàng trăm tấn rau 
câu và các loài nhuyễn thể như 
hàu, điệp, sò huyết... Tuy nhiên, 

hiện nguồn lợi tự nhiên này còn 
rất ít. Đáng chú ý, diện tích rừng 
ngập mặn ven đầm Ô Loan 
và vịnh Xuân Đài không còn 
do dân lấn chiếm làm hồ nuôi 
trồng thủy sản, làm mất dần các 
vùng sinh cư quan trọng của 
các loài thủy sinh tự nhiên. 

Để khắc phục hiện tượng 
suy thoái, duy trì và phát triển 
bền vững vùng đất ngập nước 
ven biển Phú Yên, Chi cục 
BVNL thủy sản Phú Yên đã đề 
ra một số giải pháp, cụ thể: 

Về cơ chế, chính sách: Cần 
quy hoạch hiện trạng sử dụng 
đất khu vực nuôi tôm và khu 
vực sinh sống của một bộ phận 
dân cư, khu vực gắn liền với 
sinh kế của người dân. Trong 
đó, chú trọng quy hoạch phát 
triển các vùng đệm ven đầm… 

Giải quyết vấn đề kinh tế 
- xã hội trong đầm, vịnh: Phát 
triển các nguồn sinh kế thay 
thế cho cộng đồng vốn sống 
dựa vào nguồn lợi tự nhiên; 
Khuyến khích cộng đồng địa 
phương chuyển sang các sinh 
kế ít gây hại, đồng thời bảo 

 V Một số hộ dân chở cát, xây dựng nhà trái phép trên  
đầm Ô Loan làm hủy hoại môi trường, cảnh quan 
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vệ các loài thủy, hải sản quan trọng như cá 
hoặc tôm, nghêu, sò huyết và các sinh vật 
sinh sống trong đầm, vịnh. Bên cạnh đó, 
cần nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các 
mô hình khai thác, nuôi trồng thủy sản bền 
vững, thân thiện với môi trường. Hiện tại, 
các thôn, xã ven đầm Ô Loan, vịnh Xuân 
Đài đã thành lập các tổ quản lý hoặc ban 
quản lý đầm, vịnh. Đây là mô hình quản 
lý dựa vào cộng đồng nhưng hiệu quả hoạt 
động chưa cao, vẫn còn tình trạng lén lút 
đánh bắt thủy sản có tính hủy diệt. Vì vậy, 
nên thiết lập lại địa giới ngư trường theo 
từng xã và đặt dưới ban quản lý của mỗi 
xã; quy định thời điểm khai thác đối với 
từng loại thủy sản theo mùa vụ hàng năm, 
bảo đảm cho việc tái tạo nguồn lợi thủy sản 
trong đầm, vịnh.

Ngoài ra, cần xây dựng các khu bảo tồn 
hệ sinh thái đặc thù như cỏ biển, rạn san 
hô, rừng ngập mặn góp phần giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh 
học. Việc trồng rừng ngập mặn sẽ tạo môi 
trường cho các loài sinh vật thủy sinh phát 
triển. Các loài cây ngập mặn phù hợp với 
khu vực này là đước xanh, đước đôi, vẹt dù, 
bần... Mặt khác, bảo vệ diện tích cỏ biển, 
rạn san hô ven đầm Ô Loan, Cù Mông, vịnh 
Xuân Đài hiện có để gia tăng nguồn lợi thủy 
sản. 

Tăng cường kiểm soát và ngăn chặn các 
nguồn thải: Ô nhiễm nguồn nước không chỉ 
do hoạt động nuôi trồng thủy sản quá mức 
mà còn do sinh hoạt của cộng đồng dân cư 
ven đầm, vịnh gây ra. Do vậy, việc quan trắc 
thường xuyên chất lượng nước và sinh vật 
phù du là cần thiết, kèm theo đó là các biện 
pháp quản lý môi trường nuôi trồng thủy 
sản và quản lý chất thải rắn, nước thải, điều 
kiện vệ sinh tại khu dân cư ven đầm, không 
xả chất thải độc hại xuống đầm, vịnh.

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật 
nhằm nâng cao hiểu biết và hình thành ý 
thức BVMT, sử dụng, khai thác hợp lý tài 
nguyên trong đầm, vịnh. Tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức cho cộng đồng dân 
cư ven đầm về biến đổi khí hậu và các kỹ 
năng thích nghi, sống chung với biến đổi 
khí hậu. Vận động ngư dân không khai 
thác thủy sản trong các vùng cấm, không 
đánh bắt các loài thuộc danh mục cấm khai 
thác…n

Trong khi đó, hoạt động 
thanh tra chuyên ngành còn 
bị ràng buộc bởi nhiều thủ tục 
hành chính theo quy định của 
Luật Thanh tra và chưa được 
sửa đổi, bổ sung kịp thời (phải 
có Quyết định thanh, kiểm 
tra; phải thông báo trước; 
chỉ làm việc trong giờ hành 
chính...) làm hạn chế việc 
phát hiện và xử lý các VPHC, 
đặc biệt là đối với hành vi xả 
thải gây ô nhiễm môi trường. 
Hoạt động thanh, kiểm tra, 
kiểm soát các DN, cơ sở sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ còn 
chồng chéo giữa Bộ TN&MT 
với các Bộ, ngành liên quan và 
lực lượng cảnh sát môi trường 
các cấp; giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước ở Trung ương và 
địa phương... làm ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất của 
DN. Mặt khác, lực lượng 
thanh tra chuyên ngành môi 
trường từ Trung ương đến 
địa phương còn yếu và thiếu. 
Mỗi Sở TN&MT có từ 5 - 6 
công chức/thanh tra viên 
cho 6 hoặc 7 lĩnh vực chuyên 
ngành, trong khi số lượng đối 
tượng phải thanh tra rất lớn.

Mặc dù, thẩm quyền 
kiểm tra được quy định cho 
tất cả các cơ quan quản lý nhà 
nước, tuy nhiên, hiện chưa 
có hướng dẫn về trình tự, thủ 
tục, thời hạn kiểm tra dẫn 
đến tình trạng thiếu thống 
nhất, chồng chéo trong hoạt 
động. Việc thay đổi cơ cấu, 
tổ chức thanh tra nhanh gây 
lúng túng và ảnh hưởng đến 
hoạt động thanh tra chuyên 

ngành, trong đó có lĩnh vực 
môi trường.

Một Số đề Xuất, 
Kiến nghị 

Để đảm bảo công tác 
thanh tra, kiểm tra về BVMT 
có hiệu quả, thống nhất và 
nâng cao ý thức thượng tôn 
pháp luật, Tổng cục Môi 
trường xin đề xuất một số nội 
dung: 

Chính phủ sớm ban hành 
Nghị định hướng dẫn hoạt 
động thanh tra, kiểm tra DN 
thay thế cho Nghị định số 
61/1998/NĐ-CP của Chính 
phủ, để giảm bớt chồng chéo 
trong hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, giảm phiền hà cho 
các DN.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 07/2012/NĐ-
CP theo hướng bổ sung các 
cơ quan có chức năng thanh 
tra chuyên ngành phù hợp 
với yêu cầu quản lý nhà nước 
của ngành, lĩnh vực, trong đó, 
cần thiết phải bổ sung chức 
năng thanh tra chuyên ngành 
cho Chi cục BVMT thuộc Sở 
TN&MT. 

Thanh tra Chính phủ 
sớm ban hành Thông tư quy 
định về trình tự, thủ tục, thời 
hạn kiểm tra để tạo hành lang 
pháp lý, hiệu quả và thống 
nhất cho hoạt động kiểm tra, 
phát huy sức mạnh công cụ 
hỗ trợ đắc lực để tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước theo ngành, lĩnh 
vựcn

Đẩy mạnh thanh 
tra, kiểm tra,  
xử lý vi phạm...
(Tiếp theo trang 11)
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Hiệu quả xử lý nước thải bằng  
công nghệ vi sinh
ThS. nguyễn thAnh ngân
Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Công nghệ XMBR (Bể lọc sinh học bằng 
màng tiên tiến) là công nghệ xử lý vi 
sinh nước thải bằng phương pháp lọc 

màng và dựa trên nguyên lý cơ bản của công 
nghệ MBR nhưng khắc phục được những hạn 
chế của công nghệ MBR (Bể lọc sinh học bằng 
màng). Công nghệ được nghiên cứu và phát 
triển bởi các nhà khoa học Trung Quốc và đã 
ứng dụng thành công cho 500 dự án xử lý nước 
thải (XLNT) trong nhiều lĩnh vực tại một số 
quốc gia như Trung Quốc, Nga, Đức. 

MBR là công nghệ tiên tiến kết hợp cả 
phương pháp sinh học và lý học (kỹ thuật tách 
sinh khối bằng màng lọc MF/UF với kích thước 
lỗ màng dao động từ 0,1-0,4μm), được ứng 
dụng thành công trên thế giới trong lĩnh vực 
XLNT từ những năm 1980. Tại Việt Nam, công 
nghệ MBR được ứng dụng trong XLNT sinh 
hoạt, bệnh viện, khách sạn, nhà cao tầng, nước 
thải khu công nghiệp, điển hình là Trạm XLNT 
của bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và 
Trạm XLNT của Khu công nghiệp Bắc Thăng 
Long (TP. Hà Nội).

Theo công nghệ MBR, vi 
sinh vật, chất ô nhiễm, bùn bị 
giữ lại tại bề mặt màng, đồng 
thời, chỉ có nước sạch qua 
được màng và được bơm hút 
ra ngoài, phần bùn nằm lại 
trong bể và định kỳ tháo về 
bể chứa bùn.Vì kích thước lỗ 
màng MBR rất nhỏ (0.1 ~ 0.4 
µm) nên bùn sinh học sẽ được 
giữ lại trong bể, mật độ vi sinh 
cao và hiệu suất xử lý tăng. Do 
đó, nước sạch sẽ bơm hút sang 
bể chứa và thoát ra ngoài mà 
không cần qua bể lắng, lọc và 
khử trùng. Ưu điểm nổi bật 
của công nghệ MBR là không 
phụ thuộc vào khả năng lắng 
của bùn và hàm lượng bùn 
cao; xử lý tải lượng ô nhiễm 
lớn, kích thước công trình xử 
lý sinh học nhỏ; nước sau xử lý 
có khả năng tái sử dụng… Tuy 
nhiên, công nghệ MBR cần 
kinh phí đầu tư lớn, màng lọc 
phải nhập ngoại; dễ tắc màng 
do người vận hành không có 

kinh nghiệm và nước thải có 
độ cứng cao. Vì thế, các nhà 
khoa học đã nghiên cứu công 
nghệ XMBR để khắc phục 
những hạn chế trên.

Bản chất của công nghệ 
XMBR là hoạt động với 
áp suất màng thấp khi đặt 
modul XMBR chìm dưới 
nước. Modul XMBR là 
màng lọc có áp suất thấp 
nhất so với các modul MBR 
hiện nay trên thế giới. Cấu 
trúc dòng chảy bên trong 
một tấm màng XMBR gồm: 
Tấm phim ưa nước chất liệu 
nhựa teflon (PTFE) hoặc 
PVDF có nhiều “lỗ chân 
lông” đường kính 0,4 µm; 
200 đường ống chạy song 
song đặt phía trong mỗi tấm 
phim, mỗi đường ống có 
chiều rộng 5 mm bên trong 
tấm phim và ống. Dọc trên 2 
bên thành các đường ống có 
rất nhiều lỗ nhỏ đường kính 
1mm để phân phối nước. 

 V Tấm phim ưa nước chất liệu PTFE hoặc PVDF có vô 
số “lỗ chân lông” đường kính 0,4 µm

 V Các lỗ nhỏ đường kính 1mm để phân phối nước

Khi modul hoạt động, nước thẩm thấu 
qua tấm phim và qua các lỗ phân phối nước 
để chảy vào các đường ống từ đó đổ ra 2 kênh 
nước ở dọc 2 bên sườn. Mỗi kênh có 3 cổng 
để thoát nước đã lọc với đường kính 25 mm. 
Các cổng thoát nước nối với nhau tạo thành 

6 đường dẫn nước sạch ở 2 
bên và cuối cùng nước sạch 
đổ ra 4 ống thoát nước có 
đường kính 50 mm ở 4 góc. 
Cấu trúc đường dẫn dòng 
chảy đặc biệt của modul 

XMBR giúp nước thẩm thấu 
qua màng nhanh, giảm sức 
cản tới mức thấp nhất và giữ 
áp suất qua màng khi modul 
hoạt động ở mức dẫn thấp.
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 V Các tấm màng XMBR xếp liên tiếp nhau 
tạo thành cấu trúc của 1 modul XMBR

 V Modul XMBR hoàn chỉnh với mô phỏng 
đường nước màu xanh

giới hạn bởi độ dày của khung 
bản. Khu vực càng xa cổng 
thoát thì lượng nước thẩm 
thấu càng giảm, khu vực xa 
cổng thoát nhất có thể không 
có nước được lọc qua màng do 
dòng nước thẩm thấu phân bố 
không đều, tắc màng thường 
xuyên xảy ra ở khu vực xung 
quanh cổng thoát nước. Tại 
đây màng lọc hoạt động trên 
mức dòng chảy tới hạn. Đối 
với màng sợi rỗng, tắc màng 
xảy ra đầu tiên ở nơi chân sợi 
kết nối với đường ống nước. 
Còn đối với màng tấm phẳng, 
tắc màng xảy ra ở thời điểm 
gần cổng thoát.

Sau đó hoạt động thẩm 
thấu liên tục sẽ làm cho khu 
vực tắc nghẽn lan rộng và hiệu 
quả lọc sẽ giảm. Để đảm bảo 
dòng chảy liên tục thì phải 
tăng lượng nước thẩm thấu ở 
các khu vực khác để bù đắp 
lại, vì vậy có những hiện tượng 
tấm màng hoạt động trên mức 
dòng chảy tới hạn và phân 
phối dòng chảy không đều 
trở nên nghiêm trọng hơn, 
tắc nghẽn sẽ diễn ra với tốc 
độ nhanh hơn, kết quả là tấm 
màng không thể hoạt động.

Với thiết kế sáng tạo, 
XMBR giúp dòng chảy mở 
rộng dần dần, giảm việc tổn 

thất xuống mức thấp và hoạt 
động với áp lực màng lọc thấp 
hơn. Nhờ giải quyết được 
nhược điểm nêu trên của 
màng lọc MBR truyền thống, 
XMBR ít gây tình trạng tắc 
màng giúp cho hoạt động lọc 
ổn định. Trong khi đó dòng 
nước thẩm thấu qua màng 
đều nhau ở các khu vực, giá 
trị thông lượng trung bình có 
thể được đẩy cao hơn hoặc 
cường độ sục khí có thể đưa 
xuống thấp hơn. Do đó, công 
nghệ XMBR được ứng dụng 
cho các dự án với công suất 
xả thải khác nhau từ 20 m3/
ngày đêm trở lên và áp dụng 
cho các lĩnh vực, ngành nghề 
như môi trường, nông nghiệp, 
công nghiệp... 

Đặc biệt, công nghệ này 
đã được ứng dụng để XLNT 
dệt nhuộm tại Công ty 
Hangzhou Zhongqiang Print 
& Dye Co. Ltd (Hằng Châu, 
Trung Quốc), công suất xả 
thải 3.000 m3/ngày, diện tích 
bể màng XMBR lắp đặt 120 
m2 (cần khoảng 40 modul 
XMBR200), tổng diện tích 
lắp đặt toàn hệ thống là 843 
m2, chi phí vận hành tương 
đương 11.823 đồng/m3 nước 
thải, tái sử dụng 80% nước 
thải sau xử lý.

 V Sơ đồ công nghệ modul XMBR ứng dụng để XLNT dệt nhuộm

Đối với các loại màng tấm phẳng đang sử 
dụng hiện nay chỉ có 1-2 cổng để thoát nước đã 
được lọc sạch. Đường kính của cổng thoát bị 

Như vậy, công nghệ XMBR có thể kết hợp 
hiệu quả với các công nghệ khác như kị khí, 
hiếu khí, SBR hay AB và kết hợp được các ưu 
điểm của màng sợi rỗng và màng tấm phẳng; 
không cần bơm hút, có thiết kế phân phối dòng 
chảy đã được cấp bằng sáng chế; tiết kiệm chi 
phí điện năng trong khi vận hành và có thể 

kéo dài tuổi thọ của màng 
vi sinh. Đồng thời, XMBR 
tiết kiệm diện tích, mật độ 
vi sinh tăng gấp 3-4 lần, thời 
gian lưu nước chỉ cần 4 giờ 
và giảm chi phí vận hành của 
hệ thống XLNT. Đây là công 

nghệ hiệu quả cho những 
doanh nghiệp đang tìm giải 
pháp thay thế công nghệ hóa 
lý và muốn ứng dụng công 
nghệ màng, công nghệ sinh 
học trong XLNT nhằm tái sử 
dụng nguồn nướcn
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hoang tự do; Kiểm soát chặt chẽ 
hoạt động khai thác cát, sỏi tại 
khu vực, đặc biệt tại các khu vực 
xung yếu;

Bên cạnh đó, ban hành quy 
định nghiêm cấm săn bắt chim, 
thú tại các khu vực trên, kiểm 
soát việc sử dụng súng săn, các 
loại bẫy; Tăng cường năng lực 
cho các cơ quan thực thi pháp 
luật và nâng cao kỹ năng nhận 
dạng mẫu vật các loài chim và 
động vật; Điều tra, phát hiện các 
thủ đoạn buôn bán các loài ở khu 
vực này; 

Cần xây dựng các chiến dịch 
nâng cao nhận thức và giảm nhu 
cầu tiêu thụ các loài chim và 
động vật của khu vực bãi giữa 
sông Hồng; đồng thời, đẩy mạnh 
các nghiên cứu khoa học về 
sinh học, sinh thái, quần thể, xu 
hướng biến động của loài chim 
và động vật tại khu vực; 

Ngoài ra, tuyên truyền đến 
người dân không săn bắt, giết hại 
động vật hoang dã; Nghiêm cấm 
người dân sống hai bên bờ sông 
Hồng thả các loài sinh vật ngoại 
lai xâm hại như rùa tai đỏ, cá dọn 
bể, cá hỏa tiễn xuống sông. 

Giao các cơ quan chuyên 
ngành như Kiểm lâm, Sở Khoa 
học và Công nghệ xây dựng các 
đề tài nghiên cứu khoa học làm 
luận chứng thiết lập Khu bảo 
vệ cảnh quan bãi bồi, bãi giữa 
sông Hồng theo quy định của 
Luật Đa dạng sinh học 2008, 
Luật Bảo vệ và phát triển rừng 
năm 2004n

Công Ty CP Phân lân ninh Bình: 

Sản xuất kinh doanh gắn 
với bảo vệ môi trường
Năm 2003, Công ty CP Phân lân Ninh Bình (Niferco) là 1 
trong 8 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình đó, Công ty đã nỗ lực 
triển khai nhiều giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và 
năm 2006, Công ty đã được xác nhận hoàn thành việc xử lý 
ô nhiễm triệt để theo quy định. Từ đó đến nay, vấn đề BVMT 
luôn được Công ty quan tâm và ưu tiên thực hiện.

Công ty CP Phân lân Ninh 
Bình tiền thân là Nhà 
máy Phân lân Ninh Bình, 

được thành lập năm 1977. Công 
ty có 2 dòng sản phẩm chính là 
phân lân nung chảy (FMP), với 
công suất 300.000 tấn/năm, phân 
NPK có công suất 150.000 tấn/
năm, được tiêu thụ trên 50 tỉnh, 
TP trong nước và xuất khẩu sang 
các thị trường Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Malaixia, ốxtrâylia, Lào, 
Campuchia…

nỗ LựC Xử Lý Ô nhiễM 
MÔi trường

Trước đây, Công ty CP Phân 
lân Ninh Bình hoạt động với dây 
chuyền sản xuất không đồng bộ, 
công nghệ thiết bị máy móc lạc 
hậu, tiêu hao năng lượng lớn… 
làm phát sinh các chất thải, nước 
thải ra môi trường, gây bức xúc 
cho cộng đồng dân cư trong khu 
vực. Vì thế, Công ty CP Phân lân 
Ninh Bình đã bị đưa vào Danh 
sách các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng theo Quyết 
định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và phải có biện 
pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm 
môi trường. 

Với quyết tâm phải sớm ra 
khỏi Danh sách các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
Công ty đã thực hiện đồng bộ 

nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường. Theo Phó 
Giám đốc Công ty Phạm Hồng 
Sơn, xác định BVMT cùng với 
phát triển sản xuất là nhiệm vụ 
then chốt của đơn vị, nếu làm tốt 
công tác BVMT sẽ mang lại lợi ích 
cho chính doanh nghiệp, đồng 
thời giữ vững được thương hiệu. 
Với phương châm đó, Công ty đã 
lập Đề án BVMT chi tiết được Bộ 
TN&MT phê duyệt năm 2013. 
Công ty đã thực hiện đầy đủ các 
nội dung của Đề án và được Tổng 
cục Môi trường kiểm tra, xác nhận 
hoàn thành công trình BVMT 
năm 2015. Để đảm bảo các tiêu 
chí về môi trường, Công ty đã xây 
dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
môi trường theo Tiêu chuẩn iSO 
14001:2015. Đồng thời, từng bước 
hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, 
nghiên cứu áp dụng khoa học công 
nghệ nhằm giảm tiêu hao vật tư 
năng lượng, hạn chế tác động đến 
môi trường. Cụ thể, để xử lý khí 
thải, tại lò cao, Công ty đã cải tạo 
hệ thống lọc bụi bằng cyclon để 
tách bụi ra khỏi không khí. Trong 
2 năm 2013 - 2014, Công ty đầu tư 
hàng chục tỷ đồng xây lò đốt khí 
CO, sử dụng 3 lò đốt khí CO/1 lò 
cao thay cho 2 lò /1 lò cao để tận 
thu nhiệt trong quá trình đốt, giảm 
mức tiêu hao than và đầu tư hơn 3 
tỷ đồng để lắp đặt 4 hệ thống lọc 

Giá trị 
sinh thái 
của các 
bãi bồi...
(Tiếp theo trang 31)
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bụi túi, rũ bụi tự động nhằm thu lắng, lọc thu 
hồi bụi phân lân nung chảy trong quá trình sấy, 
nghiền, đóng bao. Ngoài ra, để xử lý khí thải, 
bụi phát sinh trong quá trình sản xuất, Công ty 
còn lắp đặt thiết bị chụp hút khí đỉnh lò, cửa ra 
liệu lò cao, hệ thống quạt hút, lắng lọc bụi và bố 
trí các thảm cây xanh trong mặt bằng sản xuất, 
xung quanh khuôn viên Công ty. Về nước thải, 
từ năm 2010, Công ty đã cải tạo hoàn chỉnh hệ 
thống xử lý nước thải bằng sữa vôi, sau đó lắng 
lọc, đạt tiêu chuẩn mới thải ra sông Yên. Chất 
lượng nước thải qua kiểm tra, đánh giá của các 
cơ quan quản lý môi trường hàng năm đều bảo 
đảm các chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT 
và QCVN 14: 2008/BTNMT về nước thải công 
nghiệp. Hiện tại, Công ty đang chuẩn bị đầu tư 
mở rộng hệ thống bể lắng nước thải. Đối với 
chất thải rắn, bao gồm bột quặng vụn, phế liệu 
thu hồi từ các công đoạn sản xuất, cặn rắn thu 
hồi từ các bể lắng thu rửa bụi được Công ty tái 
chế 100% làm nguyên liệu cho sản xuất; các 
chất thải nguy hại được thu gom và hợp đồng 
với một đơn vị có chức năng xử lý theo đúng 
quy định. Hàng ngày, Công ty luôn có cán bộ 
kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, đảm bảo 
phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các nguy cơ 
ô nhiễm môi trường. 

Chiến LượC phát triển 
 bền Vững

Những năm gần đây, Công ty phải đối mặt 
với nhiều khó khăn do giá nguyên, nhiên liệu 
tăng cao, nhu cầu sử dụng phân bón giảm, thời 
tiết hạn hán kéo dài, trong khi sự cạnh tranh 
trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt… 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 
tập thể lãnh đạo và toàn thể 
cán bộ, công nhân viên, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
Công ty đã đạt được những 
kết quả khả quan, doanh thu 
của Công ty hàng năm trên 
550 tỷ đồng .

Trao đổi với phóng viên, 
Phó Giám đốc Công ty Phạm 
Hồng Sơn cho biết, trong bối 
cảnh kinh tế khó khăn, nhưng 
Công ty vẫn cố gắng tập trung 
nguồn lực thực hiện chiến 
lược phát triển bền vững theo 
hướng tăng trưởng sản xuất 
gắn với BVMT, trách nhiệm 
xã hội. Để đảm bảo không xảy 
ra sự cố môi trường, Công ty 
thường xuyên tuyên truyền, 
phổ biến các quy định BVMT 
tới cán bộ, công nhân và yêu 
cầu mọi công nhân thực hiện 
nghiêm túc quy định về vệ 
sinh lao động và BVMT. Công 
ty có quy chế xử phạt nghiêm 
khắc đối với cán bộ, người lao 
động không chấp hành quy 
định về BVMT, an toàn lao 
động và lồng ghép các quy chế 
này vào công tác thi đua khen 
thưởng trong toàn đơn vị. 

Đặc biệt, Công ty có chính 
sách khen thưởng cho các ý 
tưởng, sáng kiến về tiết kiệm 

năng lượng, cải thiện môi 
trường để ứng dụng vào thực 
tế sản xuất, kinh doanh của 
đơn vị. Với mỗi ý tưởng, Công 
ty thưởng 500.000 đồng/1 ý 
tưởng, những sáng kiến được 
Hội đồng khoa học của Công 
ty xét duyệt và công nhận đều 
được trích thưởng từ 30 - 40% 
giá trị làm lợi của sáng kiến. 
Với chế độ ưu đãi đó, phong 
trào phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật được cán bộ, công 
nhân của Công ty nhiệt tình 
hưởng ứng. Mỗi năm, Công ty 
có hàng chục sáng kiến được 
áp dụng vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của đơn vị, 
mang lại lợi ích thiết thực với 
giá trị hàng tỷ đồng. Không chỉ 
chú trọng vào công tác BVMT, 
Công ty còn quan tâm đến hoạt 
động an sinh xã hội, tham gia 
các chương trình cộng đồng, 
hỗ trợ tài chính, nguồn lực cho 
địa phương như ủng hộ đồng 
bào nghèo gặp khó khăn, thiên 
tai, bão lụt, nạn nhân bị chất 
độc da cam; xây dựng nhà tình 
nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt 
Nam Anh hùng… 

Với những nỗ lực không 
ngừng trong công tác BVMT, 
an sinh xã hội, trong nhiều 
năm qua, Công ty CP Phân 
lân Ninh Bình đã được Đảng, 
Nhà nước, các tổ chức trao 
tặng các danh hiệu, giải 
thưởng cao quý như: Huân 
chương Lao động hạng Nhì; 
Huân chương Lao động hạng 
Ba; Giải thưởng Sao Vàng Đất 
Việt; Danh hiệu Hàng Việt 
Nam chất lượng cao; Thương 
hiệu xanh bền vững… Những 
thành quả đó chính là minh 
chứng cho sự quyết tâm thực 
hiện chiến lược phát triển bền 
vững của doanh nghiệp, đem 
đến các sản phẩm phân bón có 
chất lượng, thân thiện với môi 
trường cho bà con nông dân.
 g. hương

 V Khuôn viên Công ty CP Phân lân Ninh Bình
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các DN này đang trong quá 
trình cổ phần hóa. Các mô 
hình công ty cổ phần dịch 
vụ vệ sinh môi trường đang 
phát triển rộng khắp ở Hà 
Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha 
Trang... Bên cạnh đó là các 
mô hình công ty tư nhân như 
Công ty Huy Hoàng ở Lạng 
Sơn, Công ty Nam Thành ở 
Phan Rang, Hợp tác xã dịch 
vụ vệ sinh môi trường Hiệp 
Hòa (Bắc Giang), Ngô Mây 
(Bình Định)... Đây là những 
mô hình hiệu quả và đang 
được nhân rộng.

Thu gom, kinh doanh và 
tái chế phế liệu là một nghề 
đã có từ lâu đời ở Việt Nam 
và đang được nhìn nhận như 
một hoạt động kinh tế có 
hiệu quả và có ý nghĩa môi 
trường. Bên cạnh các loại 

hình DN tái chế chất thải, 
có hàng trăm làng nghề thủ 
công hoạt động trong lĩnh 
vực tái chế phế liệu. Tuy 
nhiên cần tổ chức hoạt động 
kinh doanh phế liệu và kiểm 
soát các tác động xấu về môi 
trường.

Những năm gần đây, sự 
tham gia của DN trong sản 
xuất sạch hơn đã làm xuất 
hiện nhiều mô hình BVMT. 
Tiêu biểu là Công ty giấy 
Xuân Đức, Công ty giấy Linh 
Xuân, Công ty dệt Phước 
Long, cơ sở dệt nhuộm 
Thuận Thiên, Công ty thực 
phẩm Thiên Hương, Nhà 
máy Visan, Công ty Nestlé, 
Công ty Chanshin…

Tuy nhiên, những hoạt 
động trên mang tính “sáng 
kiến địa phương”. Do đó cần 

Tăng cường vai trò của doanh nghiệp 
trong phát triển công nghiệp môi trường
tS. nguyễn Văn phương
Trường Đại học Luật Hà Nội

Theo khảo sát của Hiệp hội công 
nghiệp môi trường (CNMT) Việt 
Nam, trong 493 doanh nghiệp (DN) 

hoạt động trong ngành CNMT, tỷ lệ các DN 
thực hiện cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, 
vệ sinh môi trường chiếm 43%; trong đó DN 
nhà nước chiếm 7%, DN cổ phần chiếm 24%, 
DN tư nhân chiếm 67%, còn lại 2% là các DN 
khác. Nhìn chung, các DN hoạt động trong 
ngành CNMT có nhiều thuận lợi như nhu 
cầu thị trường cao, chất lượng nguồn nhân 
lực dồi dào, tuy nhiên chất lượng của dịch vụ 
mà các DN mang lại chưa cao, một số công 
trình chưa đạt hiệu quả. Để hình thành và 
phát triển các DN trong ngành CNMT đáp 
ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường, 
góp phần BVMT, đồng thời, tăng tỷ lệ đóng 
góp của các DN môi trường cho nền kinh tế, 
Nhà nước cần ban hành những cơ chế chính 
sách, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho 
các DN phát triển.

VAi trò CủA Dn trong phát 
triển CnMt 

Trong những năm qua, tăng trưởng kinh 
tế vẫn phát triển theo chiều rộng, tạo điều 
kiện để các DN sản xuất, kinh doanh phát 
triển nhanh chóng. Do đó, sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ do khối DN tạo ra ngày càng 
phong phú, đa dạng về chủng loại, chất lượng 
hàng hóa, dịch vụ được nâng lên, đáp ứng cơ 
bản nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế theo 
chiều rộng cũng là nguyên nhân gây nên tình 
trạng ô nhiễm môi trường. Để giải quyết tình 
trạng này, trong thời gian qua, Nhà nước đã 
ban hành Luật BVMT và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, trong đó xác định nghĩa vụ 
của các DN trong BVMT. Đây là một trong 
những tiền đề quan trọng để phát triển 
ngành CNMT.

Trước đây, lĩnh vực thu gom, vận chuyển 
và chôn lấp rác sinh hoạt được thực hiện chủ 
yếu bởi các DN nhà nước, tuy nhiên hiện nay 

 V Sản xuất phân compost từ chất thải tại Công ty CP Xử lý 
chất thải Việt Nam (VWS)
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phải xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch tổng thể mang 
tầm quốc gia, khu vực, cấp địa 
phương trong thời gian tới. Trên 
cơ sở chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch tổng thể mang tầm quốc 
gia, khu vực, cấp địa phương, các 
DN mới mạnh dạn đầu tư phát 
triển trong lĩnh vực CNMT.

Một Số Kiến nghị nhằM 
tăng Cường VAi trò 
CủA Dn trong phát 
triển CnMt 

Nhà nước cần bảo đảm hoạt 
động tham vấn DN khi xây dựng 
chính sách, pháp luật liên quan 
đến CNMT; Bảo đảm sự bình 
đẳng giữa các loại hình DN; Tạo 
cơ chế thuận lợi trong chuyển giao 
khoa học CNMT; Có cơ chế ưu 
đãi tài chính (giảm thuế, phí, vay 
vốn với lãi suất ưu đãi), đất đai… 
đối với DN sản xuất phục vụ hoạt 
động BVMT, sản xuất chế phẩm, 
nhập khẩu thiết bị, dây chuyền 
CNMT.

Đồng thời, Nhà nước cũng 
cần có những chính sách ưu đãi 
phù hợp đối với các DN sử dụng 
các sản phẩm, dịch vụ CNMT và 
áp dụng các biện pháp BVMT 
nhằm đẩy mạnh việc hình thành 
và phát triển thị trường CNMT.

Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế, các DN nâng 
cao tính tự lực trong phát triển 
sản xuất kinh doanh thông qua 
cải tiến, tiếp nhận những công 
nghệ hiện đại, chủ động tiếp cận 
với khoa học và công nghệ tiên 
tiến; tạo dựng môi trường kinh 
doanh, thị trường sản phẩm, 
khai thác các hoạt động liên kết 
khoa học và công nghệ; tạo sự 
gắn kết trong mối quan hệ giữa 
Nhà nước - nhà khoa học - DN. 
Đồng thời, cần xác định BVMT 
là trách nhiệm xã hội của DN; 
phối hợp với các cơ sở đào tạo 
nhằm tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, phục vụ cho hoạt 
động sản xuất của DNn

Triển khai Cơ chế tín chỉ 
chung và cơ hội cho các 
doanh nghiệp Việt Nam
ThS. trương Việt trường
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

Ngày 2/7/2013, Việt Nam và Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp 
tác về Tăng trưởng cácbon thấp và xây dựng cơ chế tín chỉ chung 
(JCM). JCM là cơ chế bù trừ phát thải cácbon song phương 
được Nhật Bản xây dựng, đề xuất triển khai nhằm khắc phục 
những hạn chế của Cơ chế phát triển sạch CDM, thúc đẩy đầu tư, 
chuyển giao công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, cơ sở hạ tầng phát 
thải cácbon thấp trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam. Đây 
là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong 
lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, đổi mới, lựa chọn công 
nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ Nhật Bản cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

Quá trình triển KhAi 
Cơ Chế JCM tại  
Việt nAM

Để triển khai thực hiện Bản ghi 
nhớ hợp tác trên, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
1292/QĐ-TTg ngày 1/8/2014 phê 
duyệt Kế hoạch hành động phát 
triển ngành công nghiệp môi trường 
và tiết kiệm năng lượng thực hiện 
Chiến lược công nghiệp hóa của 
Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác 
Việt Nam và Nhật Bản hướng đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Trong đó, giao Bộ TN&MT chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hoàn thiện cơ chế, 
chính sách và hướng dẫn thực hiện 
cơ chế JCM Việt Nam và Nhật Bản; 
Bộ Công Thương làm đầu mối đôn 
đốc, phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương triển khai thực hiện Kế 
hoạch hành động; tổng hợp tình 
hình thực hiện, báo cáo Ban Chỉ 
đạo; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng 
kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực 
hiện Kế hoạch hành động, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1292/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, tháng 4/2015, Bộ TN&MT 
ban hành Thông tư số 17/2015/TT-
BTNMT quy định việc xây dựng 
và thực hiện dự án theo JCM trong 
khuôn khổ hợp tác Việt Nam và 
Nhật Bản. Theo Thông tư, dự án 
JCM là dự án được xây dựng theo 
quy định của pháp luật hiện hành, 
phù hợp với chiến lược, quy hoạch 
trong các lĩnh vực liên quan của 
Bộ, ngành, địa phương và góp phần 
đảm bảo phát triển bền vững của 
Việt Nam. Các lĩnh vực được thực 
hiện dự án JCM bao gồm: Sản xuất 
năng lượng, chuyển tải năng lượng, 
tiêu thụ năng lượng, nông nghiệp, 
xử lý chất thải, trồng rừng và tái 
trồng rừng, công nghiệp hóa chất, 
công nghiệp chế tạo, giao thông, xây 
dựng, khai thác và chế biến khoáng 
sản, sản xuất kim loại... Ngoài ra, 
Thông tư cũng quy định về vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban 
Hỗn hợp Việt Nam - Nhật Bản về 
thực hiện JCM (UBHH), đây là cơ 
quan phê duyệt dự án JCM. UBHH 
có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối và 
quản lý các hoạt động thực hiện 
JCM theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Việt Nam và Nhật Bản.
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đồng, trong đó Tổ chức Phát 
triển Công nghệ, Công nghiệp 
và Năng lượng mới (NEDO) 
tài trợ 63%. Tương tự, Bệnh 
viện Nhân dân 115 được hỗ 
trợ thay mới gần 500 máy điều 
hòa không khí hiệu suất cao 
có lắp biến tần, 2 tủ hệ thống 
quản lý năng lượng và 10 bộ 
thông gió tận dụng nhiệt thải.

Theo tính toán của Trung 
tâm Tiết kiệm năng lượng TP. 
Hồ Chí Minh và Tập đoàn 
Mitsubishi, Dự án sẽ giúp Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức tiết 
kiệm đến 830.000 kWh điện 
(tương đương 1,23 tỷ đồng), 
giảm phát thải 518 tấn CO2/
năm; Bệnh viện Nhân dân 
115 tiết kiệm 498.715 kWh, 
tương đương 740 triệu đồng, 
giảm phát thải 310 tấn CO2/
năm. Qua đó, có thể thấy việc 
xây dựng mô hình BVX không 
chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, 
đem lại lợi ích kinh tế cho bệnh 
viện, mà còn góp phần vào việc 
thực hiện cam kết của Việt 
Nam về giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính. Để nhân rộng mô 
hình BVX, 44 bệnh viện khác 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 
sẽ tiếp tục được xây dựng và 
triển khai trong thời gian tới.

Một Số Khuyến 
nghị, đề Xuất thúC 
đẩy Cơ Chế JCM 

Mặc dù, việc triển khai 
cơ chế JCM vẫn còn mới tại 
Việt Nam nhưng đã đem lại 
những hiệu quả về kinh tế, xã 
hội và môi trường. Với JCM, 
các cơ quan quản lý của Việt 
Nam có thêm một cơ chế tài 
chính - công nghệ hiệu quả để 
hỗ trợ doanh nghiệp và góp 
phần đạt được các mục tiêu 
tăng trưởng xanh, phát triển 
cácbon thấp. Vì thế, cần thúc 
đẩy cơ chế JCM tại Việt Nam 
và nhân rộng mô hình dự án 
JCM trong thời gian tới. 

Để thúc đẩy cơ chế JCM, 
đầu tiên cần phải nâng cao 
nhận thức của các bên liên 
quan như cơ quan quản lý, 
doanh nghiệp, tổ chức tư 
vấn... thông qua các chương 
trình hội thảo, hội nghị, diễn 
đàn cung cấp thông tin về cơ 
chế JCM. Đồng thời, phổ biến 
các kết quả của những dự án 
trình diễn, thí điểm JCM tại 
Việt Nam; thành lập tổ chuyên 
gia tư vấn kỹ thuật về cơ chế 
JCM, đặc biệt, phối hợp với 
các cơ quan của Nhật Bản 
hoàn thiện quy trình, thủ tục 
theo hướng đơn giản hóa, làm 
rõ cơ chế trao đổi tín chỉ giảm 
phát thải trong khuôn khổ Dự 
án. 

Mặt khác, các tổ chức tư 
vấn cũng cần nhận thức rõ và 
cập nhật những thông tin về 
cơ chế JCM, các quy trình thủ 
tục và thông tin liên quan đến 
doanh nghiệp Nhật Bản để tư 
vấn cho doanh nghiệp Việt 
Nam. Các doanh nghiệp cũng 
cần chủ động nắm bắt thông 
tin và cơ hội mới, để mang lại 
lợi ích thiết thực cho doanh 
nghiệp thông qua các cơ chế 
cácbon mớin

 V Lễ nghiệm thu và bàn giao thiết bị Dự án Thúc đẩy xây dựng 
bệnh viện xanh cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội)

hiệu Quả CủA Một Số Dự án thí 
điểM theo JCM 

Tính đến cuối năm 2015, đã có hơn 60 dự án 
trình diễn, thí điểm và nghiên cứu khả thi được 
thực hiện trong các lĩnh vực năng lượng, xử lý 
chất thải, BVMT, giao thông... Trong lĩnh vực 
năng lượng, các dự án trình diễn cơ chế JCM tập 
trung vào công nghệ tiết kiệm, hiệu quả năng 
lượng trong ngành công nghiệp thép, vận hành 
tàu thủy, sử dụng điều hòa biến tần tại bệnh viện 
công, khách sạn; phát triển các dự án năng lượng 
tái tạo như điện gió, điện sinh khối, thủy điện nhỏ. 
Trong lĩnh vực xử lý chất thải/BVMT, các dự án 
JCM bao gồm dự án phân hủy yếm khí chất thải 
hữu cơ tại các chợ; dự án thu hồi, sử dụng biogas 
từ xử lý hỗn hợp chất thải và cặn bùn. Trong lĩnh 
vực giao thông là dự án lái xe sinh thái thông qua 
sử dụng bộ đo tốc độ điện tử.

Trong đó, Dự án Thúc đẩy xây dựng bệnh viện 
xanh (BVX) là một trong những dự án được triển 
khai theo JCM thành công, nâng cao hiệu quả sử 
dụng năng lượng và môi trường tại Việt Nam. Đây 
là Dự án thuộc lĩnh vực năng lượng được thực 
hiện từ năm 2014 - 2016, do Bộ Công Thương là 
cơ quan chủ quản, với sự hỗ trợ của Bộ Kinh tế, 
Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METi). 
Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) 
và Bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh) 
được lựa chọn để tham gia thí điểm.

Thông qua Dự án, Tập đoàn Mitsubishi (Nhật 
Bản) đã cung cấp cho Bệnh viện Hữu nghị Việt 
Đức 526 máy điều hòa inverter, 4 tủ hệ thống quản 
lý năng lượng, 6 bộ thông gió tận dụng nhiệt thải 
và 6 bộ quạt đảo gió. Tổng vốn đầu tư trên 8,3 tỷ 
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Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tích cực  
đổi mới công nghệ thân thiện môi trường 

Là một doanh nghiệp lớn hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đặc 
thù thành phẩm xi măng, clinke… trong 

quá trình sản xuất phát sinh ra bụi, khí thải, 
ảnh hưởng tới môi trường, vì vậy, Công ty xác 
định chiến lược sản xuất chính là phát triển bền 
vững, sản xuất xanh, thân thiện môi trường, 
hướng tới mục tiêu “Sản xuất sạch hơn”. Do 
đó, Công ty là luôn kết hợp đầu tư phát triển, 
áp dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại với việc 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 
trong sản xuất, thực hành tiết kiệm để nâng cao 
chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; quan tâm 
cải tạo và giữ gìn môi trường.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của 
Bộ Công Thương, trong những năm qua Công 
ty CP Xi măng Bỉm Sơn đã tập trung nghiên 
cứu nhiều giải pháp quản lý, công nghệ nhằm 
giảm tiêu hao năng lượng nhiệt và điện trong 
các dây chuyền sản xuất xi măng theo hướng 
thân thiện với môi trường.

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn có ba dây 
chuyền sản xuất: dây chuyền i được Liên Xô 
giúp đỡ xây dựng từ năm 1982 theo công nghệ 
ướt, đến nay đã lạc hậu, tiêu hao nhiệt, điện 
năng lớn, ảnh hưởng đến môi trường nên đã 
từng bước được đầu tư cải tạo, thay thế và 
dừng hoạt động từ năm 2010 (sắp tới Công 
ty đang có phương án dỡ bỏ). Dây chuyền ii 
được xây dựng cùng thời kỳ với dây chuyền i 
và được cải tạo, hiện đại hóa (vào năm 2003) 
từ công nghệ ướt sang công nghệ khô, công 
suất 1,2 triệu tấn. Năm 2003, tiếp tục đầu tư 
xây dựng dây chuyền mới theo phương pháp 
khô, công nghệ tiên tiến, công suất 2 triệu 
tấn/ năm. Để giảm thiểu tác động tiếng ồn và 
bụi, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đã áp dụng 
nhiều biện pháp quyết liệt nhằm BVMT.

đối Với CáC giải pháp  
CÔng trình

Những năm qua Công ty luôn chú trọng 
đầu tư cải tạo và thay thế thiết bị công nghệ mới 
hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và ít gây ảnh hưởng đến môi trường. Lắp 
đặt và bảo dưỡng, thay thế định kỳ các thiết bị 
lọc bụi tĩnh điện, cyclon, lọc bụi túi ở tất cả các vị 

trí; trang bị thêm hệ thống cân 
bằng định lượng và các lọc bụi 
đi kèm cho các máy nghiền xi 
măng, cải tạo hệ thống lọc bụi 
cho các máy đóng bao.

Trang bị các thiết bị, dụng 
cụ, xe chuyên dụng thu gom xử 
lý chất thải, xe phun nước… và 
biên chế một đội ngũ chuyên 
trách công tác môi trường. Dọc 
các tuyến đường vận chuyển, 
khu vực kho bãi (những nơi 
có phát tán bụi) được phun 
nước chống bụi; vật liệu rơi vãi 
được công nhân thu gom quét 
dọn thường xuyên; các phương 
tiện vận chuyển đảm bảo chở 
đúng trọng tải cho phép, được 
che chắn phủ bạt kín hàng khi 
lưu thông và thực hiện đúng 
quy trình kỹ thuật bốc rót, vận 
chuyển hàng xuống phương 
tiện theo quy định; máy móc 
thiết bị, phương tiện được bảo 
dưỡng định kỳ (giảm phát thải 
khí độc do thiết bị hoạt động 
gây ra). Hệ thống công trình 
mương, rãnh dẫn nước thải 
các loại và trạm xử lý nước thải 
tập trung được tăng cường bảo 
trì, nạo vét đảm bảo luôn hoạt 
động bình thường.

CáC giải pháp  
phi CÔng trình

Song song với các giải 
pháp trên, Công ty còn tăng 
cường tuyên truyền, giáo dục, 
phổ biến pháp luật nhằm nâng 
cao nhận thức cho toàn thể 
người lao động về công tác 
BVMT. Trang bị và có biện 
pháp buộc người lao động sử 
dụng đầy đủ các phương tiện 
phòng hộ cá nhân, đặc biệt là 
sử dụng nút tai chống ồn, khẩu 
trang chống bụi ở những nơi 
có độ ồn, độ rung cao. Duy trì 
và triển khai các hoạt động về 
vệ sinh công nghiệp trên mọi 
khu vực sản xuất, lưu thông và 
tăng cường trồng mới, chăm 
sóc cây xanh tạo cảnh quan, 
bóng mát, hạn chế phát tán 
bụi ra môi trường. Thực hiện 
tốt chương trình 5S, phát động 
vệ sinh môi trường tất cả các 
đơn vị vào chiều thứ 6 hàng 
tuần, thực hiện 5S xuống các 
bộ phận của đơn vị, xây dựng 
hoàn thiện bộ tiêu chuẩn môi 
trường iSO 14001:2015, được 
cấp chứng chỉ và duy trì hiệu 
quả, xây dựng bộ tiêu chuẩn về 
sức khỏe OHSAS 18001:2007. 

 V Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn tăng cường trồng mới,  
chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường
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Là ngành rất dễ tác động đến môi trường, 
nên nhiều năm qua, Công ty CP Xi măng Bỉm 
Sơn đã chú trọng và không ngừng quan tâm đến 
công tác BVMT, từ việc đầu tư đổi mới công nghệ 
đến tăng cường xây dựng và thực hiện nhiều biện 
pháp BVMT, hướng sản xuất đến thân thiện hơn.

Do đặc thù sản xuất của ngành xi măng, Xi 
măng Bỉm Sơn tiếp tục cập nhật và đầu tư những 
công nghệ và thiết bị mới nhất phục vụ công tác 
BVMT, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã 
hội và nhân dân; kiên quyết xử lý ngay những 
biểu hiện vi phạm về môi trường; có kế hoạch chi 
tiết cho việc duy tu, sửa chữa phòng ngừa những 
thiết bị, điểm phát tán bụi, tiếng ồn; cộng tác tích 
cực với các đoàn kiểm tra về môi trường để cùng 
xử lý những phát sinh nếu có. Đồng thời có biện 
pháp tích cực, thường xuyên hơn để giảm phát 
tán bụi tại khu vực đóng bao, xuất hàng và khu 
nguyên liệu…

Ngoài ra, Công ty còn “chú trọng tự tổ chức 
kiểm tra” việc thực hiện các quy định, quy trình 
về ATLĐ, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, kiểm 
soát chặt chẽ về mang trang phục cá nhân để tạo 
thói quen, áp dụng các chế tài xử lý vi phạm lồng 
vào kết quả thi đua khen thưởng, đáng giá KPi 
hàng tháng. 

Nhờ những chiến lược đúng đắn trong sản 
xuất kinh doanh cùng với sự đầu tư chiều sâu dây 
chuyền công nghệ, sản phẩm xi măng Bỉm Sơn 
đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng với các công 
trình trọng điểm của đất nước, với nhu cầu của 
thị trường, khẳng định một thương hiệu hàng 
đầu của ngành xi măng trong thời kỳ đổi mới.
 phạM thAnh tuấn

 VĐầu tư dây chuyền công nghệ mới thân thiện với môi trường

Nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của 
phụ nữ Thủ đô 
trong công tác 
bảo vệ môi trường
Lê thAnh thủy
Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội

Những năm qua, Sở TN&MT Hà Nội luôn 
chú trọng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 
(LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố (TP) 
trong công tác BVMT. Với nhiều mô hình, cách 
làm hay, các cấp Hội phụ nữ đã có những đóng 
góp quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi 
trường xanh, sạch, đẹp, chung tay xây dựng 
Thủ đô văn minh - hiện đại, phát triển bền 
vững.

Nhận thức được 
vai trò và trách 
nhiệm của 

phụ nữ trong công tác 
BVMT, những năm qua, 
Sở TN&MT đã phối hợp 
với Hội LHPN tổ chức 
thành công Chương 
trình “Ngày Chủ nhật 
không túi nilông”; triển 
khai nhiều hội thi “Phụ 
nữ tham gia BVMT”, 
“Đoạn đường phụ nữ tự 
quản”, hưởng ứng mạnh 
mẽ các sự kiện môi 
trường lớn như Giờ Trái 
đất, Ngày Môi trường 
thế giới... Đồng thời, 
tuyên truyền vận động 
nhân dân ký cam kết và 
thực hiện đổ rác đúng 
giờ, đúng nơi quy định; 
duy trì nề nếp tổng 
vệ sinh vào sáng thứ 
7 hàng tuần, hoặc các 
ngày lễ lớn; tăng cường 
BVMT nước và hạn 

chế sử dụng túi nilông; 
xây dựng và áp dụng 
mô hình “trồng rau an 
toàn”, “phân loại rác tại 
nguồn”, “đoạn đường nở 
hoa”... Những hoạt động 
trên đã khẳng định vai 
trò của phụ nữ Thủ đô 
trong công tác tuyên 
truyền, thay đổi nhận 
thức, hành vi, tạo sức 
lan tỏa về BVMT trong 
cộng đồng dân cư.

Theo bà Ngô Thị 
Hồng Khánh - Phó Chi 
cục trưởng Chi cục 
BVMT Hà Nội, nhờ 
sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Sở TN&MT và 
Hội LHPN các cấp, các 
chương trình, hoạt động 
BVMT đã phát huy hiệu 
quả, tạo hiệu ứng sâu 
rộng đến mọi tầng lớp 
nhân dân, góp phần 
cải thiện và nâng cao 
chất lượng môi trường. 
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Nhiều mô hình, sáng kiến trong BVMT 
đã ra đời và được áp dụng rộng rãi như 
mô hình “Sống xanh” thông qua việc 
rác thải hữu cơ được ủ với chế phẩm 
tạo thành phân hữu cơ, bón cho cây 
trồng được thí điểm thành công tại 
một số hộ gia đình phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy; mô hình “gấp và 
sử dụng túi giấy, hạn chế sử dụng túi 
nilông” của Hội LHPN quận Hoàn 
Kiếm… Bên cạnh đó, nhiều phong trào 
được phát động và hưởng ứng mạnh 
mẽ tại các quận, huyện trên địa bàn TP 
như “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ 
và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế 
thải ra đường và nơi công cộng”, với các 
chương trình “Ngày xanh - Phố Xanh”, 
“5 không, 3 sạch”, “điểm xử lý, thu gom 
rác thải”, “đạp xe vì môi trường”... thu 
hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, 
người dân và thanh niên tham gia. Với 
những hình thức hoạt động phong 
phú, các cấp Hội phụ nữ trong toàn 
TP đã góp phần quan trọng vào công 
tác BVMT, tạo khích lệ và truyền cảm 
hứng cho nhân dân thực hiện nếp sống 
văn minh đô thị. 

Là một trong những quận có đội 
ngũ hội viên phụ nữ tham gia đông 
đảo, tích cực vào BVMT, Hội LHPN 
quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều hoạt 
động, nhằm phát huy vai trò nòng cốt 

của phụ nữ trong BVMT, xem 
đây là một nhiệm vụ thường 
xuyên, có ý nghĩa quan trọng 
trong hoạt động của Hội và 
mỗi hội viên phụ nữ. Hội đã 
chủ động xây dựng các văn 
bản kế hoạch để hướng dẫn 
cấp hội cơ sở triển khai thực 
hiện hiệu quả, phát huy tính 
sáng tạo, tự giác của hội viên 
với nhiều hình thức như tổ 
chức các buổi tọa đàm, tập 
huấn nhằm cung cấp các 
kiến thức, văn bản quy chế 
BVMT... cho tuyên truyền 
viên, cộng tác viên của cơ sở. 
Bên cạnh đó, Hội còn triển 
khai tuyên truyền trên diện 
rộng thông qua các chương 
trình giao lưu, hội thi - hội 
diễn, duy trì, phát triển các 
mô hình BVMT hiệu quả 
tại cộng đồng như “phụ nữ 
với sản phẩm tiết kiệm thân 
thiện môi trường từ giấy 
loại”, “sử dụng đồ tái chế 
trồng cây xanh”. Từ những 
hoạt động đó đã góp phần 
làm chuyển biến nhận thức, 
nâng cao ý thức BVMT của 
cộng đồng dân cư, diện mạo 
khu dân cư được xanh, sạch, 
đẹp hơn. 

Bên cạnh Hội LHPN 
quận Cầu Giấy còn nhiều 
mô hình BVMT hay của 
Hội LHPN các quận, huyện 
khác trên địa bàn TP đã có 
đóng góp quan trọng vào nỗ 
lực BVMT của Hà Nội nói 
riêng và cả nước nói chung, 
trong đó có nhiều mô hình, 
cách làm hay về BVMT, tái 
chế, tái sử dụng vật dụng gia 
đình, tiết kiệm tài nguyên. 
Tại Hội thảo Tuyên truyền 
tái chế và tái sử dụng vật 
dụng, giảm thiểu rác thải 
trong các hộ gia đình, tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT do Sở TN&MT Hà 
Nội phối hợp với Hội LHPN 
Hà Nội tổ chức mới đây, Hội 
LHPN các quận, huyện của 
TP. Hà Nội đã giới thiệu, 
chia sẻ một số sáng kiến về 
tái chế, tái sử dụng rác thải. 
Tiểu biểu như mô hình “gấp 
và sử dụng túi giấy, hạn chế 
sử dụng túi nilông” của Hội 
LHPN quận Hoàn Kiếm; 
“phân loại, ủ rác làm phân 
hữu cơ” của Hội LHPN 
huyện Quốc Oai. Thông qua 
Hội thảo, các cán bộ hội 
viên Hội phụ nữ đã có thêm 
những thông tin bổ ích về 
cách thức phân loại rác 
thải, thu gom và tái chế, tái 
sử dụng vật dụng gia đình. 
Từ đó, tuyên truyền tới gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp và 
những người xung quanh về 
ý thức tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên, BVMT. 

Có thể nói, sự phối hợp 
chặt chẽ giữa Sở TN&MT Hà 
Nội với Hội LHPN Hà Nội 
trong công tác BVMT thời 
gian qua đã mang lại những 
kết quả tích cực, góp phần 
đưa Thủ đô Hà Nội phát 
triển bền vững, ngày càng 
hiện đại, văn minh hơnn

 V Các sản phẩm tái chế từ vật dụng gia đình của hội viên Hội LHPN Hà Nội
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Trung Tâm Cứu hộ động vậT hoang dã hà nội: 

Đẩy mạnh công tác cứu hộ, bảo tồn,  
nhân nuôi sinh sản các loài động vật hoang dã

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã 
(ĐVHD) Hà Nội là đơn vị sự nghiệp 
công lập được thành lập từ năm 1996 tại 

Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 13/6/1996 
và được tổ chức lại tại Quyết định 4018/QĐ-
UBND ngày 28/6/2013 của UBND TP. Hà Nội. 
Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất trên cả nước 
được Nhà nước thành lập thực hiện chức năng 
cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức 
nghiên cứu khoa học, phục vụ thăm quan, học 
tập; quan hệ trong nước và quốc tế trong việc 
nghiên cứu, bảo tồn, trao đổi, cung cấp ĐVHD 
các thế hệ sau (F2).

Trải qua quá trình 20 năm hình thành và 
phát triển, Trung tâm luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị được giao. Trung tâm đã 
tổ chức cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên 
hàng nghìn cá thể ĐVHD, trong đó có nhiều 
loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 
iB, iiB của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP; Phụ 
lục 1 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP; Phục lục 
1, Phục lục 2 của Công ước CiTES, có nguy 
cơ tuyệt chủng cao. Mỗi năm, Trung tâm tiếp 
nhận, cứu hộ khoảng 50 vụ, với trên 1.000 cá 
thể và 290 kg rắn các loại, đồng thời tổ chức 
tiêu hủy động vật trong quá trình bắt giữ đã bị 
nhiễm bệnh hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài 
để tránh lây lan dịch bệnh. Sau khi cứu hộ 
ĐVHD, Trung tâm đã trình cấp thẩm quyền tổ 
chức thả về môi trường tự nhiên như VQG Cát 
Tiên (Đồng Nai), VQG Ba Bể (Bắc Cạn), VQG 
Cát Bà (TP. Hải Phòng), VQG Xuân Sơn (Phú 
Thọ), VQG Xuân Thủy (Nam Định), VQG Bù 
Gia Mập (Bình Phước)…, và chuyển giao cho 
các vườn thú, trung tâm bảo tồn, cơ quan khoa 
học phục vụ nghiên cứu, tham quan, học tập 
giáo dục cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ các 
loài ĐVHD. 

Trong công tác bảo tồn, nuôi sinh sản 
ĐVHD, Trung tâm đã đạt được những thành 
công bước đầu. Trung tâm đã chủ động phối 
hợp với Vườn thú Hà Nội; Thảo cầm viên Sài 
Gòn... để trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tham 
khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học 
trong lĩnh vực nhân nuôi sinh sản ĐVHD. Sau 
một thời gian ghép đôi, cho giao phối, đến ngày 
10/5/2010, 3 cá thể hổ đầu tiên được sinh sản 

thành công tại Trung tâm, 
đánh dấu một bước chuyển 
mình, đột phá trong công tác 
nhân nuôi sinh sản ĐVHD 
nói chung và loài hổ nói riêng. 
Từ năm 2010 đến năm 2013, 
Trung tâm đã nhân nuôi sinh 
sản thành công được 19 cá thể 
hổ; 1 cá thể vượn đen má trắng; 
10 cá thể khỉ đuôi dài. Sau hơn 
5 năm thực hiện, Trung tâm 
đã nhân nuôi sinh sản thành 
công 76 cá thể ĐVHD các loại. 
Đến nay, các cá thể được sinh 
sản tại Trung tâm sinh trưởng 
và phát triển tốt. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, số 
lượng ĐVHD cứu hộ, bảo tồn 
ngày một tăng, trong khi diện 
tích chuồng trại chưa được mở 
rộng, vì vậy, Trung tâm đã chủ 
động trong việc giảm tỷ lệ sinh 
sản của ĐVHD bằng các biện 
pháp tách riêng các cá thể đực, 
cái; đặt que tránh thai; triệt 
sản một số cá thể không đủ 
điều kiện gây nuôi sinh sản... 

Để nâng cao chất lượng 
cứu hộ, bảo tồn các loài 
ĐVHD, Trung tâm đã chủ 
động hợp tác với các tổ chức, 

cá nhân trong nước và quốc tế 
thông qua việc ký kết các biên 
bản thỏa thuận hợp tác. Trung 
tâm đã hợp tác với các tổ chức 
như VQG Cúc Phương; Trung 
tâm cứu hộ Gấu Việt Nam 
thuộc Tổ chức động vật châu 
Á (AAF); Trung tâm cứu hộ 
ĐVHD nước Việt (FB Việt) 
thuộc Tổ chức quốc tế phi lợi 
nhuận FOUR PAWS... nhằm 
trao đổi kinh nghiệm và hỗ 
trợ tài chính cho Trung tâm 
thực hiện tốt công tác cứu hộ 
và bảo tồn ĐVHD. 

Với những thành tích đã 
đạt được, Trung tâm đã nhiều 
lần được nhận Cờ thi đua, 
Bằng khen của T.Ư và TP. Đặc 
biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm 
thành lập, tập thể Trung tâm 
vinh dự được đón nhận Bằng 
khen của Thủ tướng Chính 
phủ về những thành tích đạt 
được trong bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, góp phần bảo tồn 
đa dạng sinh học, bảo vệ các 
loài ĐVHD, thực hiện các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam đã 
tham gia ký kết.
 n. hằng

 V Tổ chức thả động vật hoang dã về môi trường thiên nhiên
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Bảo tồn và sử dụng bền vững rừng cây 
pơ mu di sản tại Quảng Nam

giao khoán quản lý, bảo vệ, chăm 
sóc rừng, với sự hỗ trợ của ngân 
sách nhà nước.

Để bảo tồn và phát huy giá 
trị du lịch sinh thái khu rừng 
nguyên sinh pơ mu, năm 2016, 
huyện Tây Giang đã tổ chức 
chương trình khởi động năm du 
lịch Tây Giang, với chủ đề “Tiếng 
gọi đại ngàn”. Tại đây, du khách 
được trải nghiệm thực tế tại rừng 
cây pơ mu, tham gia lễ hội với 
các nghi thức truyền thống của 
người Cơ Tu như lễ hiến trâu, 
múa tâng tung - da dá, nói lý - 
hát lý... Đây là lần đầu tiên huyện 
tổ chức phát động năm du lịch 
nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư, 
phát triển du lịch sinh thái tại 
địa phương, vinh danh những 
giá trị độc đáo về cảnh quan môi 
trường sinh thái, góp phần nâng 
cao trách nhiệm BVMT, thiên 
nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị 
hệ sinh thái rừng pơ mu.

Cùng với đó, các hoạt động 
tại lễ hội cũng góp phần giáo 
dục cho thế hệ trẻ, cộng đồng về 
truyền thống giữ rừng của đồng 
bào Cơ Tu. Theo truyền thống 
của người Cơ Tu, những cây to 
trong rừng, là chỗ trú ngụ của 
thần linh, hoặc là nơi linh hồn 
người chết trú ẩn. Việc chặt cây 
làm nhà phải có sự đồng ý của 
bản làng và phải làm lễ cúng để 

xin chặt cây. Người làng khác 
cũng không được xâm phạm 
phần đất, phần rừng của nhau 
theo ranh giới đã quy ước. Nhờ 
đó, qua hàng trăm năm, khu 
rừng pơ mu vẫn xanh tươi bóng 
mát, minh chứng cho công sức 
gìn giữ của chính quyền và đồng 
bào dân tộc Cơ Tu ở Tây Giang.
Trong tương lai không xa, khu 
rừng pơ mu sẽ là điểm đến của 
những người yêu rừng, quý 
rừng, xem rừng là sự sống.

Để bảo vệ rừng cây pơ mu 
quý hiếm, trong thời gian tới, 
UBND huyện Tây Giang đã đề 
ra các giải pháp như: Nghiêm 
cấm các hành vi chặt phá cây 
rừng và săn bắn trái phép các 
động vật hoang dã, gây tổn 
hại đến hệ sinh thái rừng; Tổ 
chức lồng ghép công tác bảo 
vệ rừng vào kế hoạch, chương 
trình và dự án phát triển có 
liên quan; Bảo vệ và duy trì, 
phát triển nguồn gen loài cây 
pơ mu, trong đó chú trọng phát 
triển du lịch sinh thái hài hòa 
với BVMT; Lựa chọn các loại 
hình, quy mô du lịch hợp lý, 
có quy hoạch cụ thể trong xây 
dựng chiến lược khai thác du 
lịch; Đẩy mạnh các hoạt động 
truyền thông về BVMT rừng 
đối với thế hệ trẻn

Minh nguyệt

 V Rừng cây pơ mu cổ thụ được chính quyền địa phương và 
đồng bào Cơ Tu quyết tâm gìn giữ, bảo vệ

Rừng cây pơ mu nguyên sinh nằm trên đỉnh 
núi Zi’liêng, có tổng diện tích khoảng 450 ha 
(thuộc địa bàn 2 xã A Xan và Tr’hy, huyện Tây 

Giang, Quảng Nam), được người dân tộc Cơ Tu phát 
hiện, bảo vệ và gìn giữ từ nhiều đời nay. Khu rừng có 
1.200 cây pơ mu, trong đó có 725 cây có tuổi thọ trên 
1.000 năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt 
Nam. Đây được xem là khu rừng nguyên sinh có quần 
thể cây pơ mu nhiều nhất tại Việt Nam.

Pơ mu là một chi trong họ cây hoàng đàn, sinh 
sống chủ yếu ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước 
biển. Trung bình, cây pơ mu cao từ 30 - 50 m, thân 
thẳng đứng, vỏ màu ánh nâu xám, lá hình vảy, có 2 
dạng: Lá dinh dưỡng và lá sinh sản. Lá dinh dưỡng có 
hai bên xòe rộng hình mũi mác, lá sinh sản nhỏ dạng 
vảy gần như xếp lớp, mọc đối xứng từng đôi, lá vảy 
giữa có đầu mũi lồi, lá vảy hai bên đầu mũi tù hoặc 
nhọn. Mặt trên lá có màu xanh lục, mặt dưới có phấn 
trắng bạc. Pơ mu ra hoa vào tháng 3-4. Hoa có nón 
đực mọc ở nách lá, hình trứng hay hình bầu dục dài 1 
cm, nón cái mọc ở đầu cành, ngắn. Quả chín vào giữa 
tháng 11 đến đầu tháng 12 và tách ra làm nhiều vảy 
quả. Khi quả chín màu vỏ quả chuyển từ màu xanh 
vàng sang màu nâu sẫm, chứa các hạt dài khoảng 4 
mm. Tại Việt Nam, pơ mu là một loại gỗ quý do mùi 
thơm đặc trưng, vân gỗ đẹp và không bị mối mọt phá 
hoại. Vì thế, gỗ pơ mu được dùng để làm các đồ mỹ 
thuật, gia dụng. Hiện nay, pơ mu được xếp vào loài 
nguy cấp và nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 1996.

Với phương trâm “gắn việc bảo vệ rừng với văn 
hóa làng, văn hóa giữ rừng”, chính quyền huyện Tây 
Giang, lực lượng kiểm lâm, biên phòng đã phối hợp 
với nhân dân để gìn giữ rừng pơ mu nguyên sinh. 
Ngoài các chốt trực của lực lượng kiểm lâm trên địa 
bàn, huyện Tây Giang còn huy động lực lượng dân 
quân, người có uy tín của đồng bào bản địa cùng tham 
gia bảo vệ, tránh để rừng cây pơ mu bị xâm hại. 

Đặc biệt, trước tình trạng lâm tặc liên tục chặt 
rừng trái phép, chính quyền huyện phải lập thêm tổ 
bảo vệ rừng gồm 30 người là những thanh niên, già 
làng đồng bào dân tộc Cơ Tu có uy tín thay phiên nhau 
tuần tra, canh giữ rừng. Mỗi cây pơ mu được đánh số, 
gắn chíp định vị để theo dõi, bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng vận 
động Hội Nông dân, Phụ nữ địa phương tham gia 
bảo vệ rừng, đưa tiêu chí bảo vệ rừng pơ mu như một 
trong những chương trình hành động, bình xét danh 
hiệu thi đua trong năm. Mặt khác, các hộ dân được 
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Sức hấp dẫn của Khu dự trữ sinh quyển 
thế giới Cù Lao Chàm
trần thành 
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm - Hội An được Tổ chức 
Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên 
hợp quốc (UNESCO) công nhận là Khu 
dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 
26/5/2009 với những giá trị đặc trưng 
về đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử 
và đặc biệt là một minh chứng rất điển 
hình, rõ nét về sự giao thoa, tương tác 
giữa thiên nhiên và con người trong 
công cuộc bảo tồn, phát huy những 
giá trị mang tính toàn cầu. 

Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng Cù Lao 
Chàm nhiều cảnh đẹp thơ mộng, hiếm 
có, trong đó tạo ấn tượng đặc biệt với 

du khách là 9 bãi biển hoang sơ và quyến rũ với 
nước xanh, cát trắng, nắng vàng được che mát 
bởi hàng dừa xanh trĩu quả. 

Rạn san hô là dạng đặc thù của vùng biển 
nhiệt đới và cũng mang nét điển hình tiêu biểu 
của vùng biển đảo cù lao, là nguồn tài nguyên 
quý hiếm của Việt Nam và khu vực. Với 311ha 
rạn san hô, trên 300 loài thuộc 59 giống của 15 
họ san hô cứng; 15 loại thuộc 11 giống của 6 
họ san hô mềm là nơi sinh sống của 200 loài cá 
thuộc 85 giống 36 họ, sinh cảnh đại dương ở Cù 
Lào Chàm thật đa sắc màu và hấp dẫn.

Cù Lao Chàm là một trong số rất ít đảo của 
Việt Nam còn giữ được thảm thực vật có độ che 
phủ lớn, rừng nơi đây lưu giữ nhiều nguồn gen 
động thực vật quý hiếm. Trong đó có nhóm cây 
làm thuốc (116 loài), nhóm cây cảnh, tại sườn 
Đông Bắc có thảm phong lan với loài huyết hung 
tía thuần loại, tại sườn Đông Nam có những cây 
tuế sống vài ba trăm năm. Ngoài ra, còn có cây 
vông nem đường kính gần 2m; một số loài đa có 
rễ bám sâu vào vách đá hoặc quấn quanh thân 
cây gỗ khác tạo nên hình ảnh sơ nguyên, lạ mắt, 
ưa nhìn. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường 
Việt Nam đã công nhận danh hiệu Cây Di sản 
cho 3 cây đa ở sườn Đông cù lao, cây sánh và cây 
kén tại miếu Tổ nghề yến và rừng cây đặc hữu 
ngô đồng đỏ trên đảo.

Rừng nguyên sinh chiếm 95% diện tích 
trên đảo, có lớp phủ thực vật tương đối tốt 

đã trở thành nơi cư trú của 
nhiều loài động vật quý hiếm: 
12 loài thú, 13 loài chim, 130 
loại bò sát, trong đó chim yến 
và khỉ đuôi dài là 2 loài đã 
được đưa vào Sách Đỏ động 
vật Việt Nam. Là nơi chim 
yến lưu trú, làm tổ, hang 
Yến nằm trên các đảo đá trở 
thành điểm tham quan lý thú 
đối với khách du lịch khi đến 
với đảo xanh Cù Lao Chàm 
nhiều năm qua.

Trải qua các thời kỳ văn 
hóa Sa Huỳnh, Champa, Đại 
Việt, Việt Nam, cư dân Cù Lao 
Chàm đã không ngừng giao 
lưu, phát triển tạo nên một sắc 
thái văn hóa biển đảo đa dạng 
và phong phú. Với 7 di tích 
quốc gia, những truyền thuyết, 
truyện kể dân gian; những làn 
điệu hát ru, hò khoan, bả trạo; 
những lễ hội sự kiện, phong 
tục tập quán cùng những kinh 
nghiệm xã hội, ngành nghề 
của cư dân biển đảo đã thể 
hiện tri thức bản địa, chất văn 
hóa tín ngưỡng mang đậm 
tính nhân văn sâu sắc. 

Nằm trong tuyến trình du 
lịch Con đường di sản miền 
Trung gồm Huế - Đà Nẵng 

- Hội An - Mỹ Sơn, Cù Lao 
Chàm đã và đang là điểm đến 
có sức cuốn hút mạnh mẽ, 
hằng năm có đến hàng trăm 
ngàn lượt du khách đến tham 
quan du lịch, lượng khách 
ngày càng tăng. Nếu như năm 
2009, Cù Lao Chàm thu hút 
26.691 lượt du khách thì đến 
năm 2015 đã thu hút 400.931 
lượt du khách. Hiện nay, Cù 
Lao Chàm đang tiếp nhận 
những dự án đầu tư lớn, kiện 
toàn cơ sở vật chất, nâng cao 
chất lượng dịch vụ xứng tầm 
là trung tâm nghỉ dưỡng cao 
cấp đồng thời là nơi nghiên 
cứu, thực nghiệm khoa học, 
liên kết đào tạo, tổ chức hội 
thảo, hội nghị…

Không chỉ có cảnh quan 
sinh thái, Cù Lao Chàm còn 
tạo ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng du khách với những 
điều khác biệt: đảo không sử 
dụng túi nilông, cua đá được 
dán nhãn sinh thái, bên cạnh 
đó vấn đề sức chứa du lịch 
đang được nghiên cứu thực 
hiện nhằm thỏa mãn nhu cầu 
thưởng lãm, vui chơi, nghỉ 
dưỡng ngày càng cao của 
khách du lịchn

 V Cù Lao Chàm là một trong số ít đảo của Việt Nam còn giữ 
được thảm thực vật có độ che phủ lớn
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Tiềm năng phát triển nguồn dược liệu  
từ các loài sinh vật biển của khu vực  
Đông Bắc Việt Nam
CAo Văn Khiên
Ban quản lý Dự án Biển và Hải đảo Việt Nam

Theo thống kê, Việt Nam có gần 12.000 
loài sinh vật biển, bao gồm 2.000 loài cá, 
6.000 loài động vật đáy, 653 loài tảo, 5 

loài rùa, 12 loài rắn biển... Tuy nhiên, hiện nay 
trong phát triển kinh tế biển Việt Nam chủ yếu 
chỉ quan tâm tới những loài sinh vật biển có giá 
trị thực phẩm, mà ít chú ý tới giá trị cung cấp 
các chất có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc. 
Trong đó, nhóm sinh vật có chứa các chất hoạt 
tính kháng viêm cao (hải miên, san hô mềm, 
da gai...), sinh vật có độc tố (cá nóc, rắn biển, 
xoang tràng...) là nguồn dược liệu quý để chế 
biến những loại thuốc mới điều trị các căn 
bệnh nan y. Để đánh giá tiềm năng về nguồn 
dược liệu biển, năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam (HLKH&CN VN) 
đã thực hiện Đề án Nghiên cứu các hoạt tính 
sinh học từ nguồn dược liệu biển vùng Đông 
Bắc, với mục tiêu phát triển nguồn nguyên liệu 
dược liệu quý và bảo tồn nguồn gen các loài 
sinh vật biển. 

Sau 2 năm nghiên cứu, các nhà khoa học 
của Viện đã thu thập tổng số 310 mẫu sinh vật 
biển, trong đó xác định được 136 loài sinh vật, 
77 giống, 13 chi và 66 họ thuộc 6 nhóm sinh vật 
(thân mềm, da gai, hải miên, san hô cứng, san 
hô mềm và rong, cỏ biển). Đây là các mẫu sinh 
vật biển quý giá, phục vụ cho công tác nghiên 
cứu khai thác các hợp chất thứ cấp có hoạt tính 
sinh học dùng làm thuốc chữa bệnh và bảo tồn 
nguồn gen vi sinh vật. Đồng thời, xác định 13 
bãi dược liệu biển ở vùng Đông Bắc trong đó 
có Cô Tô - Thanh Lân; Bái Tử Long; Hạ Long - 
Cát Bà là những khu vực trọng điểm, tập trung 
nhiều đối tượng sinh vật biển thuộc các nhóm 
sinh vật biển trên. Kết quả bước đầu cho thấy, 
tiềm năng và triển vọng khai thác các loại dược 
liệu biển ở vùng Đông Bắc. 

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, các 
nhà khoa học đã phân lập và xác định cấu trúc 
hóa học của 329 hợp chất, trong đó 97 hợp chất 
phân lập từ 10 loài hải miên; 74 hợp chất từ 11 

loài san hô mềm; 65 hợp chất 
từ 12 loài da gai; 82 hợp chất 
từ 15 chủng vi sinh vật biển; 6 
hợp chất từ 2 loài rong cỏ biển 
và 5 hợp chất từ động vật thân 
mềm. Trong số các hợp chất đã 
phân lập, phát hiện có 49 chất 
mới như steroit, tecpenoit, 
axít amin, phenol, các axít 
béo có tính kháng khuẩn cao 
có thể dùng để sản xuất thuốc 
chữa ung thư, kháng viêm, 
điều tiết miễn dịch, kháng vi 
sinh vật kiểm định, kháng lao 
và chống ôxy hóa. Hiện nay, 
có một số hoạt chất có nguồn 
gốc từ sinh vật biển sản xuất 
thành thuốc, được Bộ Y tế 
cấp phép lưu hành trên thị 
trường như thuốc Ara-C và 
Trabectedin (chữa ung thư), 

Ara-A (điều trị bệnh Herpes) 
và Ziconotide (thuốc giảm 
đau)… 

Theo các nhà khoa học, 
khu vực Bắc Bộ có nguồn tài 
nguyên dược liệu biển phong 
phú và đa dạng. Do đó, nghiên 
cứu cơ bản về thành phần loài, 
mẫu sinh vật biển làm dược 
liệu đã đóng góp tích cực cho 
sự phát triển sản xuất hóa 
dược từ nguồn dược liệu sinh 
vật biển và bảo tồn nguồn gen. 
Tuy nhiên, những năm gần 
đây, nguồn tài nguyên thiên 
nhiên biển trong khu vực này 
đang bị đe dọa nghiêm trọng, 
các loài sinh vật biển bị suy 
giảm, một số loài có nguy cơ 
tuyệt chủng như cá ngựa, rắn 
biển… do môi trường biển bị 

 V Cá ngựa là một loại thuốc quý
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Thúc đẩy tín dụng xanh 
vì sự phát triển bền vững 
đất nước
nguyễn thị Liên
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Việt Nam được đánh giá là 
một trong những quốc gia 
chịu tác động nhiều nhất 

của biến đổi khí hậu (BĐKH). Tác 
động của BĐKH đe dọa tới tiến 
trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện 
mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát 
triển bền vững của đất nước. Do 
đó, tăng trưởng xanh (TTX) chính 
là phương thức thúc đẩy quá trình 
tái cơ cấu kinh tế theo định hướng 
sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, góp phần giảm nghèo 
và tạo động lực tăng trưởng kinh tế 
theo hướng bền vững.

Một trong những mắt xích quan 
trọng thực hiện Chiến lược quốc gia 
về TTX là hệ thống tài chính ngân 
hàng. Theo đó, hệ thống ngân hàng 
sẽ quyết định nguồn vốn đầu tư cho 
các dự án phát triển kinh tế - xã hội, 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ các khu vực kinh tế hoạch 

định nhằm phát triển kinh tế bền 
vững. Vì thế, các chính sách tín dụng 
xanh là giải pháp quan trọng hướng 
nền kinh tế tới mục tiêu TTX.

hiệu Quả từ Chương 
trình tín Dụng nướC 
SạCh Và Vệ Sinh MÔi 
trường nÔng thÔn 

Chương trình tín dụng nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn của Ngân hàng Chính sách xã 
hội (NHCSXH) là một trong những 
kênh tín dụng “xanh”, mang lại hiệu 
quả thiết thực cho cộng đồng nhằm 
xóa đói giảm nghèo và nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người dân. 
Chương trình không nhằm mục tiêu 
kinh doanh mà giúp các hộ gia đình 
ở khu vực nông thôn vay vốn để xây 
dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các 
công trình nước sạch và vệ sinh, bảo 
đảm theo tiêu chuẩn quốc gia nhằm 

 V Vốn tín dụng chính sách góp phần phủ xanh những cánh rừng 

ô nhiễm, tình trạng đánh bắt 
bừa bãi của ngư dân. 

Để khai thác, sử dụng 
hợp lý nguồn dược liệu từ 
các loài sinh vật biển, các nhà 
khoa học đã đề xuất triển khai 
một số giải pháp: Tiến hành 
khoanh vùng các khu vực có 
nhiều loài sinh vật biển quý 
hiếm, tập trung xây dựng cơ 
sở hạ tầng, thiết lập các chế 
tài quản lý, bảo vệ nguồn dược 
liệu biển; Đồng thời, đầu tư cơ 
sở vật chất, trang thiết bị trong 
công tác nghiên cứu, phát triển 
nguồn gen về các loài sinh vật 
biển; Triển khai các chương 
trình thả rạn san hô nhân tạo, 
trồng phục hồi san hô cứng 
tại các vùng suy thoái nghiêm 
trọng, nhất là tại các khu vực 
có quản lý nghiêm ngặt. Xây 
dựng và định hướng kế hoạch 
sinh sản nhân tạo, thả giống 
nuôi phục hồi và phát triển 
nguồn lợi trong tự nhiên phù 
hợp điều kiện sinh thái môi 
trường tại khu vực; Tiếp tục 
nghiên cứu xây dựng bản 
đồ các loài bị đe dọa, nghiên 
cứu các loài sinh vật biển, đẩy 
mạnh chuyển giao công nghệ 
để khai thác và bảo vệ nguồn 
lợi dược liệu hiệu quả; Đẩy 
mạnh hội nhập quốc tế để 
quản lý các loài di cư, giám 
sát buôn bán các loài sinh vật 
biển; Tăng cường tuyên truyền 
giáo dục, nâng cao nhận thức 
cộng đồng bằng các hình thức 
biên soạn tài liệu, phim ảnh về 
BVMT biển…

Phát triển sản xuất hóa 
dược từ nguồn dược liệu sinh 
vật biển của Việt Nam là một 
hướng đi quan trọng và cần 
thiết, đồng thời là một chiến 
lược lâu dài cần được Nhà 
nước quan tâm, đầu tư. Trong 
các năm tới, Việt Nam sẽ phát 
triển nền công nghiệp sản xuất 
hóa dược từ nguồn dược liệu 
sinh vật biển ở tầm quốc tến
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Bên cạnh đó, Chương 
trình đã góp phần cải thiện đời 
sống kinh tế - xã hội của người 
dân, xóa đói giảm nghèo, tạo 
công ăn việc làm cho nhiều lao 
động, tạo nguồn thu nhập và 
phát triển kinh tế hộ gia đình. 
Đồng thời, Chương trình góp 
phần BVMT, tăng độ che phủ 
rừng thông qua hoạt động 
trồng rừng, cải thiện chất 
lượng đất và giảm thiểu ảnh 
hưởng tiêu cực đến các hoạt 
động nông nghiệp và chống 
BĐKH. Như vậy có thể thấy, 
chính sách tín dụng “xanh” 
đang là điểm tựa vững chắc, vì 
sức khỏe của cộng đồng, góp 
phần bảo tồn thiên nhiên và 
phát triển sinh kế cho người 
dân hướng nền kinh tế tới 
mục tiêu TTX.

định hướng  
phát triển  
tín Dụng XAnh

Tín dụng xanh đã và đang 
chứng minh là hướng đi tất 
yếu của ngành tài chính toàn 
cầu. Từ năm 2012, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam đã điều 
hành hoạt động tín dụng theo 
hướng mở rộng tín dụng gắn 
với hiệu quả và ưu tiên đầu 
tư vốn tín dụng vào các lĩnh 
vực, dự án hỗ trợ TTX. Nhận 
thức được tầm quan trọng của 
tín dụng xanh, Chỉ thị số 03/
CT-NHNN ngày 24/3/2015 về 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 
xanh và quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội trong hoạt 
động cấp tín dụng chỉ rõ, hoạt 
động cấp tín dụng của ngành 
ngân hàng cần chú trọng đến 
vấn đề BVMT, nâng cao hiệu 
quả sử dụng tài nguyên, năng 
lượng; cải thiện chất lượng 
môi trường và bảo vệ sức khỏe 
con người, đảm bảo phát triển 
bền vững.

Theo đó, các tổ chức tín 
dụng cần rà soát, điều chỉnh 

và hoàn thiện thể chế tín 
dụng cho phù hợp với mục 
tiêu TTX; tập trung nguồn 
lực để cấp tín dụng cho các dự 
án, phương án sản xuất kinh 
doanh thân thiện với môi 
trường và xã hội, góp phần 
hỗ trợ các doanh nghiệp thực 
hiện TTX.

Đồng thời, xây dựng và 
triển khai thực hiện các giải 
pháp thúc đẩy tăng trưởng 
tín dụng xanh nhằm khuyến 
khích hoạt động kinh doanh 
thân thiện với môi trường 
và xã hội như nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm tín dụng 
xanh, triển khai chương 
trình tín dụng có chính sách 
khuyến khích đối với các dự 
án, phương án sản xuất kinh 
doanh có mục tiêu TTX. Cải 
thiện chất lượng dịch vụ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
tăng trưởng tín dụng xanh, 
quan tâm tài trợ các dự án, 
phương án sản xuất kinh 
doanh thực hiện TTX.

Cùng với đó, tổ chức tín 
dụng cần tập trung ưu tiên 
cấp tín dụng xanh cho các 
ngành kinh tế thực hiện bảo 
tồn, phát triển và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên; sử dụng các thành 
tựu khoa học và công nghệ 
tiên tiến; sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả; phát 
triển năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo; sử dụng công 
nghệ, thiết bị thân thiện với 
môi trường, sản xuất những 
sản phẩm thân thiện với môi 
trường. Chủ động nghiên 
cứu, xây dựng hệ thống quản 
lý rủi ro môi trường và xã 
hội trong hoạt động cấp tín 
dụng thông qua việc cải thiện 
các chính sách, nguồn lực, 
quy trình và thủ tục cấp tín 
dụng để tăng cường sự phối 
hợp trong công tác BVMT và 
quản lý tín dụngn

nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh 
hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở 
khu vực nông thôn.

Theo NHCSXH, Chương trình tín 
dụng nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn đã hỗ trợ các hộ gia đình vay 
vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng công 
trình nước sạch và vệ sinh. Mỗi hộ gia đình 
được vay tối đa 6 triệu đồng cho một công 
trình nước sạch hoặc một công trình vệ 
sinh, thời hạn vay 5 năm kể từ ngày giải 
ngân. Mức vay tối đa để một hộ thực hiện 
cùng lúc cả 2 công trình là 12 triệu đồng/
hộ. Hiện tỷ lệ người dân ở nông thôn được 
sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trong cả 
nước đạt trên 84%. Số hộ gia đình nông 
thôn có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn 
là trên 63%. Sau hơn 10 năm thực hiện, 
NHCSXH đã triển khai tới 63/63 tỉnh, TP 
với tổng dư nợ trên 21.343 tỷ đồng với gần 
2,4 triệu khách hàng còn dư nợ. Tính từ 
khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương 
trình đến nay đã có trên 8 triệu công trình 
nước sạch, vệ sinh được xây dựng và đưa 
vào sử dụng.

Mặt khác, NHCSXH đang thực hiện 
cho vay theo Chương trình dự án phát triển 
lâm nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và 
Ngân hàng Thế giới. Đây là một dự án cho 
vay trồng rừng thương mại đầu tiên tại Việt 
Nam, với 2 trọng tâm chính là: Phát triển 
trồng rừng sản xuất ở một số tỉnh miền 
Trung Việt Nam và bảo tồn thiên nhiên. 
Ngân hàng cho vay theo chương trình dự 
án phát triển lâm nghiệp được triển khai 
tại 6 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Nghệ 
An. Tính đến hết tháng 4/2016, tổng dư 
nợ cho vay phát triển lâm nghiệp đạt hơn 
516 tỷ đồng với gần 17 nghìn khách hàng 
còn dư nợ. Riêng trong 4 tháng đầu năm 
2016, doanh số cho vay của chương trình 
đạt gần 11 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 
hơn 30 tỷ đồng với 242 lượt khách hàng 
vay vốn. Đến nay, nguồn vốn đã giúp phủ 
kín trên 70 nghìn ha rừng trồng sản xuất. 
Chương trình đã có những tác động lớn về 
mặt chính sách trong chiến lược phát triển 
rừng trồng quốc gia đến năm 2020 thông 
qua những chính sách hỗ trợ cho các tổ 
chức, hộ gia đình vay vốn tín dụng trồng 
rừng với lãi suất ưu đãi, góp phần phát 
triển ngành lâm nghiệp của đất nước. 
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Cải thiện môi trường vì sức khỏe con người

Loài người đã đạt được nhiều tiến bộ 
trong việc đẩy lùi bệnh tật, xóa đói giảm 
nghèo, duy trì tuổi thọ và nâng cao chất 

lượng cuộc sống. Tuy nhiên, sự bùng nổ về 
dân số, quá trình đô thị hóa và phát triển kinh 
tế nhanh cũng gây ra những rủi ro nghiêm 
trọng về sức khỏe mà nguyên nhân lớn nhất 
là do tình trạng ô nhiễm, tiếp xúc với hóa chất 
và BĐKH. Theo công bố của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) năm 2016, 12,6 triệu người thiệt 
mạng mỗi năm do sống hoặc làm việc trong 
một môi trường ô nhiễm, chiếm 1/4 tổng số 
ca tử vong toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, 
phần lớn số ca tử vong này có thể tránh được 
nếu như con người quản lý môi trường tốt 
hơn. Đây cũng chính là một trong số những 
mục tiêu mà Chương trình nghị sự phát triển 
bền vững 2030 và Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc (UNEP) hướng tới. 

Tài nguyên thiên nhiên đã hỗ trợ con 
người trong quá trình tồn tại và phát triển, 
bao gồm cung cấp đất nông nghiệp, thủy sản, 
sinh kế, không khí, nước, năng lượng... nhưng 
tầm quan trọng của việc quản lý môi trường 
lại chưa được đánh giá cao như các vấn đề về y 
tế, giáo dục, kinh tế và xã hội. Vì vậy, Chương 
trình nghị sự 2030 ra đời, thiết lập 17 mục tiêu 
phát triển bền vững nhằm tạo ra một tương lai 
tốt đẹp hơn cho người dân và Trái đất, trong 
đó, các vấn đề liên quan đến môi trường được 

đề cập xuyên suốt các mục 
tiêu.

Ô nhiễm không khí gây 
ra cái chết cho khoảng 8,2 
triệu người, nguyên nhân chủ 
yếu do các chất độc hại từ 
hoạt động sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch. Để khắc phục tình 
trạng này, hiện nay, nhiều 
quốc gia đang đẩy mạnh hệ 
thống giao thông đô thị bền 
vững, thay thế nhiên liệu 
truyền thống bằng các loại 
nhiên liệu sạch hơn và cho 
ra đời các loại xe tiết kiệm 
nhiên liệu. Nhiều sáng kiến 
công nghệ đang lan rộng trên 
phạm vi toàn cầu, đặc biệt 
là các ý tưởng liên quan đến 
phát triển năng lượng tái tạo. 
Theo Báo cáo “Xu hướng toàn 
cầu về đầu tư cho năng lượng 
tái tạo năm 2016” của Liên 
hợp quốc công bố vào tháng 
3/2016, vốn đầu tư của toàn 
thế giới năm 2015 vào năng 
lượng tái tạo để sản xuất điện 
đạt mức kỷ lục - 286 tỷ USD. 
Việc mở rộng các nguồn 
năng lượng tái tạo có thể giúp 

chúng ta tiếp cận nguồn năng 
lượng sạch mà không gây ra 
ảnh hưởng tiêu cực tới sức 
khỏe con người.

Bên cạnh đó, lượng hóa 
chất toàn cầu được sản xuất 
có giá trị khoảng 171 tỷ USD 
vào năm 1970, và tăng lên 4,12 
nghìn tỷ USD vào năm 2010. 
Tuy nhiên, ngoài lợi ích mà 
ngành công nghiệp này mang 
lại đối với sự phát triển kinh 
tế và xã hội, nó cũng gây ra 
nhiều vấn đề đối với sức khỏe 
con người và môi trường. 
Theo WHO, việc tiếp xúc với 
chì gây ra khoảng 600.000 
trường hợp khuyết tật trí tuệ 
hàng năm ở trẻ em, kéo theo 
thiệt hại về kinh tế hơn 900 
tỷ USD mỗi năm. Trong năm 
2002, chì được sử dụng trong 
nhiên liệu tại 82 quốc gia. 
Ngày nay, với sự can thiệp của 
UNEP và các tổ chức quốc tế, 
chỉ có 3 quốc gia còn nhiên 
liệu pha chì. Tuy nhiên, chì 
trong sơn vẫn còn nhiều bất 
cập - Đó là lý do UNEP và 
WHO đang tích cực làm việc 
với “Liên minh toàn cầu loại 
bỏ sơn pha chì” để giải quyết 
vấn đề này. Tại Philipin, luật 
pháp hiện nay cấm sử dụng, 
sản xuất, nhập khẩu, xuất 
khẩu và bán các loại sơn với 
tổng hàm lượng chì trên 90 
mg/L. Đây là một trong nhiều 
nỗ lực để đảm bảo các hóa 
chất được sử dụng một cách 
an toàn vì lợi ích của người 
dân. Ngoài ra, sự ra đời của 
Nghị định thư Montreal về 
việc loại bỏ các chất làm suy 
giảm tầng ôzôn sẽ ngăn chặn 
khoảng 283 triệu trường hợp 
ung thư da vào năm 2100, 
cứu sống hàng triệu người 
(Theo Cơ quan BVMT Mỹ). 
Những bước chuyển biến tích 
cực trên tạo đà thành công 

 V Cải thiện môi trường có thể cứu hàng triệu người
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cho nhân loại khi đối mặt 
với các mối đe dọa với sức 
khỏe con người.

Theo Ủy ban Liên 
chính phủ về BĐKH, 
BĐKH làm phát tán một 
số bệnh truyền nhiễm, 
thay đổi sự phân bố theo 
mùa của một số loài hoa 
gây dị ứng và tăng số ca tử 
vong do nắng nóng. Hiệp 
định Pari về BĐKH đóng 
vai trò quan trọng trong 
việc giảm thiểu tác hại của 
BĐKH, đảm bảo sức khỏe 
con người. Nếu chúng ta 
không làm giảm lượng 
phát thải khí nhà kính, các 
hiện tượng thời tiết cực 
đoan sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến chất lượng cuộc 
sống và hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Chỉ riêng ở 
châu Phi, BĐKH có thể 
làm giảm năng suất cây 
trồng đến 20% vào năm 
2050 trong khi dân số tăng 
gấp đôi gây ra tình trạng 
thiếu hụt lương thực trầm 
trọng.

Ngoài 3 yếu tố trên, 
sức khỏe con người cũng 
chịu tác động của nhiều 
yếu tố khác như đa dạng 
sinh học, hệ sinh thái, tình 
trạng ô nhiễm nhựa ở các 
đại dương và trong thức 
ăn, tình trạng tiếp xúc với 
các chất độc hại do lượng 
chất thải điện tử gia tăng… 
Việc quản lý và sử dụng 
nguồn tài nguyên một 
cách hợp lý sẽ mang lại 
tác động tích cực đến sức 
khỏe của chúng ta. Thông 
qua Chương trình nghị sự 
2030, UNEP, WHO, nhiều 
tổ chức, Chính phủ và các 
cá nhân cam kết cùng hợp 
tác giải quyết các vấn đề 
liên quan đến sức khỏe và 
môi trường. 

Lưu trAng 
(Theo UNEP)

Cần bảo vệ môi trường 
sống cho loài hổ 

Trong họ mèo lớn (hổ, sư tử, 
báo đốm Mỹ và báo hoa mai), 
hổ là loài có nguy cơ bị đe dọa 

cao nhất, với khoảng 3.200 cá thể còn 
lại trong khu vực hoang dã tại các 
đầm lầy và rừng nhiệt đới, tập trung 
chủ yếu tại 13 quốc gia châu Á. Khai 
thác gỗ, phát triển nông nghiệp và cơ 
sở hạ tầng khiến cho môi trường sống 
của loài hổ dần bị thu hẹp. Ngoài ra, 
việc săn bắn và săn trộm nhằm lấy các 
bộ phận để sử dụng trong thuốc Đông 
y ở một số nước châu Á cũng gây áp 
lực không nhỏ lên sự sinh tồn của loài 
này.

Để bảo vệ loài hổ, năm 2010, các 
nhà lãnh đạo trên thế giới tổ chức Hội 
nghị thượng đỉnh cấp cao tại Nga với 
mục tiêu tăng gấp đôi số lượng hổ 
hoang dã trên thế giới vào năm 2022 
(mục tiêu Tx2). Theo đánh giá của các 
chuyên gia, mục tiêu Tx2 chỉ có thể 
đạt được khi môi trường sống hiện 
tại của loài hổ - các cánh rừng và khu 
vực hành lang được bảo vệ một cách 
nghiêm ngặt. Kể từ sau cuộc họp, đã 
có sự gia tăng số lượng quần thể hổ 
tại Nê-pan, Ấn Độ, Nga. Ngoài ra, tại 
vùng Đông Bắc Trung Quốc, có nhiều 
dấu hiệu cho thấy loài hổ đang trú ngụ 
và sinh sôi. 

Thông qua hình ảnh vệ tinh 
Google Earth và công cụ Theo dõi 

rừng toàn cầu, các nhà khoa học đã 
tính toán được những thay đổi trong 
môi trường sống của hổ tại 76 danh 
lam thắng cảnh trên thế giới, với 
mức độ chi tiết lên tới 30m. Theo đó, 
có khoảng 80.000 km2 rừng bị mất, 
trong đó hơn 58.000 km2 xảy ra tại 
29 khu vực trọng tâm, nghiêm trọng 
nhất là tại Malaixia và Sumatra 
(inđônêxia) do ảnh hưởng từ ngành 
công nghiệp dầu cọ. Với công nghệ 
mới, các nhà bảo tồn có thể xác định 
chính xác nơi mất môi trường sống 
đang diễn ra hàng năm (thay vì thực 
hiện 10 năm 1 lần như trước đây) 
và kiểm soát tối đa thiệt hại trong 
tương lai. Đây đồng thời cũng là một 
công cụ hữu ích cho các quốc gia lên 
kế hoạch bảo tồn loài vật có nguy cơ 
tuyệt chủng cao này.

Các chuyên gia của trường Đại 
học Minnessota ở bang Saint Paul, Mỹ 
cho biết, BVMT sống, nỗ lực chống 
săn trộm và duy trì con mồi (nguồn 
thức ăn) là những yếu tố quan trọng 
nhất trong việc bảo tồn loài động vật 
này. Mục tiêu tăng gấp đôi số lượng 
hổ trong vòng 6 năm tới hoàn toàn 
khả thi và chỉ có thể đạt được nếu các 
Chính phủ, các tổ chức môi trường 
và cộng đồng địa phương chung tay 
hành động. 

hồng điển (Theo theguardian)

 V Một con hổ ở khu vực hồ Raj Bagh, bang Rajasthan, Ấn Độ
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