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Ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết 
các vấn đề cấp bách, đáp ứng yêu cầu phát triển  
bền vững đất nước
Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn 
ngành TN&MT đã cụ thể hóa, triển khai 
quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và 
hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên tất cả 
các lĩnh vực được phân công.

Nhiều chuyểN biếN tích cực 
troNg côNg tác quảN lý Nhà 
Nước về tN&Mt

Theo báo cáo của Bộ TN&MT tại Hội nghị Sơ 
kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2016, công tác quản lý nhà 
nước về TN&MT trên tất cả các lĩnh vực có nhiều 
chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, pháp 
luật về TN&MT tiếp tục được hoàn thiện, bám sát 
yêu cầu thực tiễn, cải cách hành chính, công khai, 
minh bạch, phát huy nguồn lực TN&MT; tổ chức 
bộ máy của ngành được quan tâm kiện toàn; công 
tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt; 
những vướng mắc từ thực tiễn ở địa phương trong 
quá trình thực thi pháp luật từng bước được tháo 
gỡ; nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống 
người dân và môi trường hoạt động của doanh 
nghiệp đã được tập trung giải quyết kịp thời…

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về 
TN&MT còn tồn tại một số hạn chế như tiến độ 
xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật 
chậm; Mạng lưới cơ sở quan trắc, dự báo chưa 
hợp lý, trang thiết bị còn lạc hậu; Việc thực thi 
chính sách, pháp luật ở địa phương hạn chế; Công 
tác thanh, kiểm tra chưa trở thành công cụ sắc 
bén để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính 
sách, pháp luật... ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các kết 
quả mà Bộ TN&MT đạt được trong hoàn thiện 
chính sách, pháp luật ngành TN&MT, tạo hành 
lang pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả quản 
lý tài nguyên, tăng cường BVMT và chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT cũng đã nỗ 
lực tập trung giải quyết các vấn đề nóng, cấp bách 
được dư luận quan tâm. Đặc biệt, Bộ đã chủ động, 
tham gia tích cực giải quyết sự cố môi trường làm 
hải sản chết bất thường tại ven biển 4 tỉnh miền 
Trung, tìm ra nguyên nhân và buộc thủ phạm 
phải nhận sai phạm, xin lỗi, đền bù, hỗ trợ người 

dân vùng bị ảnh hưởng, đồng 
thời cam kết thực hiện phục 
hồi môi trường biển. 

Phó Thủ tướng đề nghị, 
trong 6 tháng cuối năm 2016, 
Bộ TN&MT cần tập trung 
hoàn thiện chính sách, pháp 
luật ngành TN&MT theo 
định hướng kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khắc phục sự chồng chéo; điều 
chỉnh, bổ sung các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch về quản 
lý tài nguyên, BVMT và ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Cùng 
với đó, Bộ cần chú trọng công 
tác BVMT, kiểm soát các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ có xả thải ra môi trường, từ 
khâu lập đánh giá môi trường 
chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường đến khi công trình 
hoạt động, chỉ cấp phép khi có 
chất thải được xử lý đảm bảo 
vệ sinh môi trường theo các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt 
Nam; xử lý nghiêm vi phạm về 
BVMT; tập trung rà soát tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để 
kiểm soát chặt chẽ các thiết bị 

nhập khẩu vào Việt Nam…

tiếp tục NâNg cao 
hiệu lực, hiệu quả 
côNg tác quảN lý 
Nhà Nước về bvMt

Tại Hội nghị sơ kết công 
tác 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ công tác 6 
tháng cuối năm 2016 của Tổng 
cục Môi trường tổ chức ngày 
21/7/2016, Báo cáo sơ kết cho 
thấy, Tổng cục đã trình Chính 
phủ ban hành Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 179/2013/NĐ-
CP về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BVMT; 
đang giải trình ý kiến thẩm 
định của Bộ Tư pháp đối với 
Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 
quy định về quy hoạch BVMT, 
đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch BVMT; 
trình Bộ trưởng ban hành 2 
thông tư; 11 thông tư đang 
triển khai xây dựng.

Trong 6 tháng đầu năm, 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu  
chỉ đạo tại hội nghị
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Tổng cục đã tổ chức 7 Đoàn thanh tra, kiểm tra 
đột xuất xử lý 20 điểm nóng về môi trường; ban 
hành 431 kết luận thanh tra về công tác BVMT 
trên địa bàn 12 tỉnh/TP; 225 Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 
30 tỷ đồng; 17 Quyết định áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả vi phạm theo quy định. Đặc biệt, từ 
tháng 4/2016 đến nay, Tổng cục đã phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên 
quan điều tra, xác định nguyên nhân, thủ phạm và 
khắc phục, xử lý sự cố môi trường gây hải sản chết 
bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. 

Tổng cục cũng đã tiến hành thống kê, rà soát, 
tổng hợp các nguồn thải ra biển và cửa sông ven 
biển có khối lượng từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên 
tại 26 tỉnh/TP ven biển; các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ thải ra sông, 
biển có khối lượng nước thải 
từ 200 m3/ngày đêm trở lên 
trên phạm vi cả nước để làm 
cơ sở xây dựng kế hoạch thanh 
tra diện rộng về môi trường.

Đồng thời, Tổng cục đẩy 
mạnh kiểm soát môi trường 
các khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải; các khu công 
nghiệp (KCN). Đến nay, đã có 
212/283 KCN hoàn thành việc 
xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, đạt tỷ lệ 75% 
với 82 hệ thống xử lý nước thải 
tập trung được lắp đặt thiết bị 

quan trắc nước thải tự động, 
đạt tỷ lệ 39%, góp phần giảm 
thiểu áp lực từ phát triển kinh 
tế - xã hội lên môi trường.

Để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về BVMT, trong 6 tháng 
cuối năm 2016, Tổng cục Môi 
trường tập trung xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật đảm bảo 
tiến độ và chất lượng; rà soát, 
hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về BVMT theo 
tiêu chuẩn các nước tiên tiến 
trên thế giới, đáp ứng tình 
hình thực tiễn và yêu cầu hội 
nhập quốc tế; đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến và triển khai 
Luật BVMT năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn tới các Bộ, 
ngành và địa phương trong 
cả nước, tạo sự đồng thuận 
xã hội trong công tác BVMT; 
tăng cường hiệu quả công tác 
thanh tra, kiểm tra; phát hiện 
và xử lý nghiêm, chấn chỉnh 
các sai phạm, nâng cao nhận 
thức của doanh nghiệp về 
BVMT…
 hồNg NhuNg

 V Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Tổng cục Môi trường

THứ TRƯỞNG Võ TuấN NHâN lÀM VIỆC VớI SỞ TN&MT TỉNH Hậu GIANG 
Về CÔNG TÁC quẢN lý TÀI NGuyêN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 12/7/2016, tại Hậu Giang, Thứ trưởng 
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi 

làm việc với Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang về 
công tác quản lý TN&MT 6 tháng đầu năm 
2016.

Theo Báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hậu 
Giang, trong 6 tháng đầu năm 2016, Sở đã 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
(GCNQSDĐ) đạt 99,58%; Giải quyết hồ sơ hành 
chính đạt 90,95%; Giải ngân các nguồn kinh phí 
đạt 90%; Hỗ trợ 5 xã thực hiện tiêu chí 17 (môi 
trường) trong xây dựng nông thôn mới; Thực 
hiện 1 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra việc chấp 
hành các quy định pháp luật về TN&MT… Tuy 
nhiên, Sở cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc 

như: Các trung tâm đô thị chưa 
có hệ thống xử lý nước thải; Cơ 
sở hạ tầng tại hầu hết các khu, 
cụm công nghiệp chưa đáp 
ứng quy định về môi trường; 
Các bãi rác gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng chưa 
được xử lý dứt điểm… 

Phát biểu tại buổi làm 
việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Võ Tuấn Nhân đánh giá cao 
những kết quả mà Sở TN&MT 
tỉnh Hậu Giang đạt được 
trong thời gian qua, đặc biệt 
là công tác cấp GCNQSDĐ, 

BVMT, giải quyết các thủ 
tục hành chính. Thứ trưởng 
đề nghị, trong thời gian tới, 
Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang 
cần tập trung thực hiện hiệu 
quả nội dung của Nghị quyết 
số 24-NQ/TW về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và BVMT; Cải cách 
các thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhà 
đầu tư nhưng cũng phải chấp 
hành nghiêm các quy định về 
BVMT… SƠN tÙNg
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Sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung, 
bài học kinh nghiệm và các giải pháp bảo 
vệ môi trường thời gian tới
tS. NguyễN văN tài
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Hiện tượng hải sản chết bất thường bắt 
đầu xuất hiện tại Hà Tĩnh vào ngày 
6/4/2016, sau đó lần lượt xuất hiện tại 

các tỉnh: Quảng Bình (10/4/2016), Thừa Thiên 
- Huế (15/4/2016), Quảng Trị (16/4/2016). Từ 
ngày 4 đến ngày 7/5/2016, tình trạng hải sản 
chết bất thường tại 4 tỉnh đã giảm, một số ít cá 
chết rải rác được ghi nhận ở Cửa Tùng, Quảng 
Trị và từ ngày 8/5/2016 đến nay thì không còn 
diễn ra. Cũng trong thời gian này, nhiều vấn đề 
ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều địa phương 
trên cả nước được dư luận đặc biệt quan tâm, 
gây bức xúc trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết 
liệt, tiến hành xác định nguyên nhân, đối tượng 
gây ra sự cố một cách khoa học, chặt chẽ, đúng 
pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng 
thời kết hợp đồng bộ nhiều phương pháp với 
sự huy động tham gia của đông đảo các chuyên 
gia, nhà khoa học đầu ngành; cập nhật liên tục 
diễn biến hiện trường, tổ chức lấy các mẫu vật 
kết hợp với việc hồi cố về điều kiện thực địa 
khi xảy ra sự cố, thông tin về khí tượng thủy 
văn, dòng hải lưu, dữ liệu viễn thám, ứng dụng 
các mô hình lan truyền ô nhiễm để truy dấu vết 
nguồn gây ô nhiễm môi trường biển. Bên cạnh 
đó, tổ chức lấy mẫu, phân tích mẫu cá, hải sản 
chết, mẫu trầm tích đáy, nước biển; có sự hợp 
tác của các chuyên gia quốc tế trong việc tư vấn 
về phương pháp, bổ sung dữ liệu, tăng cường 
độ tin cậy, tính chính xác và khách quan. 

Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bộ TN&MT và 
các Bộ, ngành có liên quan thành lập Hội đồng 
chuyên gia KH&CN quốc gia với sự tham gia 
của hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên 
cứu, trường đại học; thành lập Tổ công tác 
thường trực tại 4 tỉnh phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương để khảo sát thực địa, lấy mẫu 
và xử lý một số mẫu vật, kịp thời giải quyết các 
vấn đề liên quan. Thành lập, tổ chức họp Hội 

đồng phản biện và kết luận về 
nguyên nhân hải sản chết bất 
thường. Kết luận nghiên cứu 
đã khẳng định độc tố hóa học 
(phenol, xyanua...) là nguyên 
nhân gây hải sản chết hàng 
loạt tại 4 tỉnh miền Trung vừa 
qua. Các kết quả thí nghiệm 
mô phỏng, phân tích ảnh vệ 
tinh, kiểm toán chất thải và 
những mẫu vật thu được tại 
hiện trường chứng minh đã 
có một nguồn thải lớn từ khu 
vực Vũng áng (Hà Tĩnh) có 
chứa các hạt keo sắt dưới dạng 
mixel hấp phụ các độc tố như 
phenol, xyanua, kim loại nặng, 
hydrocacbon thơm đa vòng,… 
di chuyển theo dòng hải lưu đã 
gây nên cá chết hàng loạt.

Bộ TN&MT đã phối hợp 
với các Bộ, ngành và 4 tỉnh ven 
biển nêu trên rà soát toàn bộ 
các nguồn thải lớn ra biển, kết 
quả cho thấy các nguồn thải 
lớn chỉ tập trung ở Khu kinh 
tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh; 
đồng thời Bộ đã thành lập 
Đoàn kiểm tra liên ngành về 
BVMT và tài nguyên nước đối 

với các cơ sở có nguồn thải ra 
biển tại Khu kinh tế Vũng áng 
(gồm có: Công ty Formosa 
Hà Tĩnh, Công ty Điện lực 
Dầu khí Hà Tĩnh và Trung 
tâm Dịch vụ Hạ tầng Khu 
kinh tế Hà Tĩnh) với sự tham 
gia của 72 cán bộ, chuyên gia 
đầu ngành trong các lĩnh vực: 
môi trường, viễn thám, khí 
tượng thủy văn, hải văn, sinh 
thái học, hóa học, luyện gang 
thép... được chia thành 6 tổ 
do các Viện trưởng, Phó Viện 
trưởng các cơ quan khoa học 
làm Tổ trưởng. Kết quả kiểm 
tra cho thấy, Công ty Formosa 
Hà Tĩnh đã có nhiều hành vi 
vi phạm hành chính về BVMT 
và tài nguyên nước, phát hiện 
một số dấu hiệu là nguyên 
nhân gây ra sự cố môi trường; 
đồng thời với kết quả rà soát 
nguồn thải của các cơ sở hoạt 
động trên địa bàn 4 tỉnh từ 
Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - 
Huế, Bộ TN&MT xác định 
chỉ có nguồn thải của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh mới có các 
độc tố phenol, xyanua. 

 V Bộ Trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác tại tỉnh 
Hà Tĩnh tìm nguyên nhân gây nên hiện tượng cá chết hàng loạt 
(Ảnh: baohatinh)
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Từ kết quả nghiên cứu, rà soát và kiểm 
tra, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam và các Bộ, ngành thống 
nhất nguyên nhân sự cố môi trường gây hải sản 
chết bất thường tại 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa 
Thiên - Huế vừa qua là do các độc tố phenol, 
xyanua từ nguồn thải của Công ty Formosa Hà 
Tĩnh.

Qua đấu tranh pháp lý, Công ty Formosa 
Hà Tĩnh nhận trách nhiệm về việc gây ra sự 
cố môi trường, làm hải sản chết hàng loạt tại 4 
tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong 
thời gian qua, đồng thời cam kết: (1) Công 
khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam 
vì để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; 
(2) Thực hiện việc bồi thường thiệt hại kinh 
tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề 
nghiệp; bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi 
môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của 
Việt Nam với tổng số tiền tương đương trên 
11.500 tỷ đồng (500 triệu USD); (3) Khắc phục 
triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý 
chất thải, nước thải, hoàn thiện công nghệ sản 
xuất, bảo đảm xử lý triệt để các chất thải độc 
hại trước khi thải ra môi trường theo yêu cầu 
của các cơ quan quản lý nhà nước của Trung 
ương và tỉnh Hà Tĩnh để không tái diễn sự cố 
môi trường như đã xảy ra; (4) Phối hợp với 
các bộ, ngành của Việt Nam và các tỉnh miền 
Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm 
soát môi trường biển miền Trung, bảo đảm 
phòng, chống ô nhiễm, không để xảy ra sự cố 
môi trường tương tự để tạo niềm tin với người 
dân Việt Nam và quốc tế; (5) Thực hiện đúng 
và đầy đủ các cam kết, không để tái diễn các 
hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Việc xác định nguyên nhân và đối tượng 
gây ra sự cố môi trường là kết quả của việc chỉ 
đạo khẩn trương, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các bộ, 
ngành và địa phương có liên quan. Trên thực 
tế, nhiều sự cố tương tự trên thế giới, việc xác 
định nguyên nhân và đối tượng gây ra sự cố 
phải mất nhiều thời gian, ngay cả ở các nước 
phát triển, thậm chí có nơi còn không xác định 
được nguyên nhân, thủ phạm gây ra sự cố.

Cùng với việc tìm kiếm nguyên nhân, thủ 
phạm gây ra sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 
9/5/2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại 
các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và 
Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng 
hải sản chết bất thường; Quyết định số 1138/
QĐ-TTg ngày 25/6/2016 về việc tăng thời gian 

hỗ trợ ngư dân, diêm dân 4 
tỉnh miền Trung theo Quyết 
định số 772/QĐ-TTg. Theo 
đó hỗ trợ hộ nông dân, ngư 
dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, 
hợp tác xã sản xuất trong lĩnh 
vực nuôi trồng thủy sản bị ảnh 
hưởng do hiện tượng hải sản 
chết bất thường như cơ chế hỗ 
trợ thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh; hỗ trợ 15 kg gạo/người/
tháng trong thời gian 6 tháng 
đối với các nhân khẩu thuộc 
hộ gia đình chủ tàu và hộ gia 
đình của lao động trên tàu; 
hỗ trợ một lần tối đa 5 triệu 
đồng/tàu đánh bắt ven bờ và 
vùng lộng phải tạm ngừng ra 
khơi; hỗ trợ 100% lãi suất vay 
vốn tín dụng trong thời gian 
tạm trữ 6 tháng đối với các 
doanh nghiệp, chủ vựa, tàu 
dịch vụ hậu cần nghề cá để thu 
mua, tạm trữ hải sản từ ngày 
5/5/2016 đến ngày 5/7/2016; 
hỗ trợ không quá 70% giá trị 
hải sản không đảm bảo an 
toàn buộc phải tiêu hủy; hỗ 
trợ khắc phục hậu quả môi 
trường. Đến nay, Chính phủ 
đã xuất cấp gần 4.182 tấn gạo 
từ dự trữ quốc gia; Quỹ BVMT 
Việt Nam đã hỗ trợ ban đầu 
cho 4 tỉnh bị ảnh hưởng để xử 
lý, tiêu hủy cá chết (khoảng 4 
tỷ đồng); Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng cho 
người dân bị thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra sự 
cố hải sản chết bất thường 
và tiếp nhận báo cáo của các 
địa phương trong khu vực 
xảy ra sự cố, Bộ TN&MT đã 
triển khai hoạt động quan 
trắc tại các khu vực xảy ra 
sự cố từ ngày 21/4/2016 đến 
ngày 2/5/2016. Đồng thời, Bộ 
cũng đã có văn bản hướng 
dẫn UBND 4 tỉnh từ Hà Tĩnh 
đến Thừa Thiên - Huế thực 
hiện quan trắc hàng ngày tại 
các bãi tắm từ ngày 29/4/2016 
và duy trì đến thời điểm hiện 
nay với các thông số được 
quy định trong Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước biển ven bờ cho 
vùng bãi tắm và thể thao dưới 
nước (QCVN 10-MT:2015/
BTNMT). Các kết quả quan 
trắc được công bố hàng ngày 
trên các Cổng thông tin điện 
tử của Bộ TN&MT, Tổng cục 
Môi trường và cung cấp cho 
300 đầu mối các kênh thông 
tin truyền thông (Đài Truyền 
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Báo Nhân dân, Lao 
động, Tiền phong…) để kịp 
thời thông báo tới nhân dân 
được biết.

 V Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các 
địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường 
 Ảnh: VGP
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Bộ TN&MT đã huy động tổng lực các trạm 
quan trắc môi trường biển thuộc hệ thống quan 
trắc môi trường quốc gia và 4 tỉnh xảy ra sự cố 
để thực hiện Chương trình quan trắc môi trường 
biển ven bờ, gần bờ và xa bờ từ Thanh Hóa đến 
Quảng Nam với tần suất, mật độ tăng cường tối 
đa được quy định tại Quyết định số 977/QĐ-
BTNMT. Chương trình thực hiện quan trắc chất 
lượng nước tại 50 điểm quan trắc vùng ven bờ, 
27 điểm quan trắc gần bờ và 16 điểm quan trắc 
xa bờ; quan trắc chất lượng trầm tích tại 14 điểm 
quan trắc gần bờ với các thông số được quy định 
trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước biển (QCVN 10-MT:2015/BTNMT) và Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích 
(QCVN 43:2012/BTNMT). Kết quả quan trắc cho 
thấy, tại thời điểm xảy ra sự cố, môi trường nước 
biển và trầm tích khu vực ven bờ và gần bờ tại 4 
tỉnh bị ô nhiễm đối với một số thông số như sắt, 
phenol, amoni... Tuy vậy đến nay, môi trường nước 
biển đã dần được hồi phục, hầu hết các thông số 
đã đạt ngưỡng cho phép đảm bảo an toàn.

Hiện nay, Bộ TN&MT đang triển khai 
chương trình khảo sát, điều tra, đánh giá ô nhiễm 
môi trường biển tại 4 tỉnh ven biển miền Trung; 
trong đó tiến hành khảo sát tại 36 tuyến vuông 
góc với đường bờ biển, với tổng số 146 điểm khảo 
sát, tổng chiều dài các tuyến khảo sát khoảng 348 
km. Chương trình điều tra, đánh giá ô nhiễm môi 
trường biển thực hiện đối với các thành phần: môi 
trường nước (tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy); 
trầm tích, sinh vật phù du, sinh vật đáy, hệ sinh 
thái rạn san hô, hệ sinh thái cỏ biển và mẫu mảng 
bám keo tụ trên san hô, các nền đáy cứng thông 
qua các nhóm quan trắc khảo sát trên biển, thợ 
lặn vùng đáy biển, ghi hình, quay phim hệ sinh 
thái biển. Chương trình đã được triển khai để 
cung cấp thêm thông tin về hiện trạng chất lượng 
môi trường biển tại 4 tỉnh và trên cơ sở đó tiến 

hành các biện pháp xử lý ô 
nhiễm và phục hồi các hệ sinh 
thái biển.

Như vậy, sự cố ô nhiễm 
môi trường làm hải sản chết 
hàng loạt vùng biển ven bờ 
các tỉnh miền Trung là sự cố 
môi trường biển nghiêm trọng 
nhất, lần đầu tiên xảy ra trên 
diện rộng ở nước ta, lúc đầu 
việc ứng phó sự cố có nhiều 
lúng túng, chưa hiệu quả. Tuy 
nhiên, sau khi có sự chỉ đạo của 
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành, địa 
phương đã vào cuộc quyết 
liệt, phối hợp nhịp nhàng với 
tinh thần khẩn trương, thận 
trọng, khách quan, khoa học. 
Với sự tham gia của nhiều cán 
bộ quản lý, chuyên gia, nhà 
khoa học kết hợp phân tích lý 
thuyết, hình ảnh viễn thám, 
mô phỏng, khảo sát thực địa, 
lấy mẫu phân tích, đối chứng, 
kiểm tra các dự án lớn trong 
khu vực, đấu tranh pháp lý 
chỉ chưa đầy 3 tháng đã tìm ra 
nguyên nhân, buộc đối tượng 
phải nhận trách nhiệm gây ra 
sự cố, cam kết bồi thường và 
khắc phục sự cố, các vi phạm 
pháp luật. Cùng với quá trình 
tìm kiếm nguyên nhân và thủ 
phạm gây ra sự cố, Chính phủ, 
các Bộ, ngành, địa phương 
đã ban hành các chính sách, 
có các hoạt động hỗ trợ ổn 
định đời sống của người dân, 

phục hồi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trong khu vực. 
Bên cạnh đó, Bộ TN&MT 
cũng đã phối hợp chặt chẽ với 
các Bộ, ngành, UBND 4 tỉnh 
tiến hành quan trắc, khảo sát 
đánh giá mức độ ô nhiễm môi 
trường, tổn thương của các hệ 
sinh thái biển, diễn biến chất 
lượng môi trường nước biển 
và trầm tích để công bố nhân 
dân biết cũng như triển khai 
các biện pháp khắc phục hậu 
quả do sự cố gây ra.

Qua sự cố môi trường 
này, chúng ta rút ra được 
nhiều bài học trong công tác 
chỉ đạo điều hành, phối hợp 
giải quyết vấn đề môi trường 
có tính liên ngành, liên vùng, 
được dư luận đặc biệt quan 
tâm. Sự chỉ đạo quyết liệt, 
nhất quán và sâu sát Lãnh đạo 
Đảng, Chính phủ; sự phối hợp 
nhịp nhàng, hiệu quả giữa các 
Bộ, ngành, giữa Trung ương 
và địa phương; huy động sự 
tham gia đông đảo các chuyên 
gia, các nhà khoa học; hỗ trợ 
kịp thời người dân trong khu 
vực bị ảnh hưởng; kết hợp đấu 
tranh pháp lý buộc Công ty 
Formosa Hà Tĩnh phải nhận 
trách nhiệm, bồi thường thiệt 
hại, đồng thời tiến hành kịp 
thời các hoạt động khảo sát, 
đánh giá hậu quả đối với môi 
trường để đưa ra các giải pháp 
khắc phục.

Sự cố ô nhiễm môi trường 
dẫn đến hải sản chết hàng loạt 
ven biển 4 tỉnh miền Trung và 
nhiều điểm nóng ô nhiễm môi 
trường cùng lúc bùng phát ở 
nhiều tỉnh thành trên cả nước 
là hệ quả của giai đoạn phát 
triển nóng, thiếu bền vững 
trong thời gian qua. Nhiều 
địa phương đã chú trọng đến 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
mà chưa quan tâm đúng mức 
đến công tác BVMT. Đối mặt 
cùng lúc với nhiều thách thức 

 V Chính phủ họp báo công bố nguyên nhân cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung 
Ảnh: VGP
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lớn về ô nhiễm môi trường cần phải có các giải 
pháp đồng bộ và toàn diện để phòng ngừa, ứng 
phó trước mắt và lâu dài, trong đó cần tập trung 
thực hiện một số giải pháp:

Một là, tiến hành rà soát, đánh giá, khoanh 
vùng các nguồn thải lớn, rủi ro gây ra sự cố 
môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát 
chặt chẽ từng nguồn thải (quan trắc, lấy mẫu 
tự động, hồ điều hòa lưu giữ nước thải sau xử 
lý, sử dụng chỉ thị sinh học, camera tự động để 
giám sát). Tăng cường kiểm tra, thanh tra để 
kịp thời phát hiện các bất cập, vi phạm pháp 
luật về BVMT, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm, 
sự cố môi trường, xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật.

Hai là, tăng cường năng lực quan trắc, theo 
dõi, đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường, 
cảnh báo kịp thời các dấu hiệu bất thường để 
chủ động ứng phó, nhất là tại các vùng kinh 
tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn 
thải lớn, khu vực môi trường nhạy cảm. Bên 
cạnh đó, cần tăng cường năng lực tiếp nhận, 
xử lý số liệu quan trắc; xây dựng cơ chế chia sẻ 
thông tin, số liệu quan trắc, cảnh báo về môi 
trường.

Ba là, xây dựng và ban hành quy chế ứng 
phó sự cố môi trường theo hướng quy định 
rõ quy trình, các bước thực hiện, trách nhiệm 

của các Bộ, ngành, cơ quan 
Trung ương và chính quyền 
địa phương theo hướng Trung 
ương chỉ đạo thống nhất và 
địa phương xây dựng năng lực 
tự ứng phó theo phương châm 
“ba tại chỗ” (nhân lực, thiết 
bị, nguồn lực). Quy chế này 
cũng được áp dụng cho việc 
xử lý các vấn đề ô nhiễm môi 
trường đang bùng phát cùng 
lúc ở nhiều địa phương trên 
cả nước.

Bốn là, quán triệt quan 
điểm đầu tư phát triển bền 
vững, không đánh đổi môi 
trường để phát triển kinh tế, 
không thu hút đầu tư bằng 
mọi giá; cần xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật, quy chuẩn, các hàng 
rào kỹ thuật để phòng ngừa, 
ngăn chặn, sàng lọc có hiệu 
quả, không để lọt các loại hình 
sản xuất, công nghệ sản xuất 
lạc hậu, các dự án đầu tư tiêu 
tốn tài nguyên, năng lượng, 
gây ô nhiễm môi trường vào 

nước ta, đặc biệt là vào các 
vùng, khu vực nhạy cảm về 
môi trường.

Năm là, khắc phục những 
bất cập trong công tác quản 
lý nhà nước về BVMT, nhất là 
trong việc áp dụng các công cụ, 
biện pháp phòng ngừa, kiểm 
soát ô nhiễm môi trường từ 
đánh giá môi trường chiến lược, 
đánh giá tác động môi trường, 
kiểm tra, xác nhận công trình, 
biện pháp BVMT, kiểm tra, 
thanh tra, quan trắc, giám sát 
nguồn thải… bảo đảm các công 
cụ, biện pháp này phát huy hiệu 
lực, hiệu quả trên thực tế để 
kiểm soát chặt chẽ các nguồn 
thải ra môi trường.

Sáu là, xem xét kiện toàn 
tổ chức bộ máy, tăng cường 
năng lực của cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường từ 
Trung ương đến địa phương 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
ngày càng lớn, phức tạp và 
sự bùng phát các sự cố gây ô 
nhiễm môi trườngn

THANH TRA VIỆC CHấP HÀNH PHÁP luậT Về bẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
TÀI NGuyêN NƯớC TạI CÁC Dự ÁN Có XẢ THẢI TRONG CẢ NƯớC

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về việc rà soát các dự án có xả thải trên phạm 

vi cả nước, ngày 21/7/2016, Bộ TN&MT đã ban 
hành Quyết định số 1620/QĐ-BTNMT về Kế 
hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
BVMT và tài nguyên nước đối với các dự án có 
xả thải ra môi trường (tập trung chính vào các cơ 
sở sản xuất công nghiệp có nguồn xả nước thải từ 
200 m3/ngày, đêm trở lên, có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường biển, lưu vực sông).

Mục đích của Kế hoạch thanh tra nhằm đánh 
giá một cách toàn diện công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực BVMT và tài nguyên nước của các cơ 
quan hành chính nhà nước và các cơ quan chuyên 
môn có liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT sẽ 
đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chế định 
pháp luật trong quá trình thẩm định, xét duyệt 
và thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất các giải pháp 
khắc phục những tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi 
và khuyến khích doanh nghiệp chấp hành nghiêm 
quy định về phát triển kinh tế gắn với BVMT. Tăng 

cường sự phối hợp giữa các cơ 
quan, tổ chức ở Trung ương và 
địa phương trong việc phòng 
ngừa, phát hiện, xử lý đối với 
các tổ chức hoạt động sản xuất, 
kinh doanh có xả thải ra môi 
trường…

Theo Kế hoạch, sẽ tiến 
hành thanh tra công tác tổ chức 
thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) và xác nhận bản cam 
kết BVMT; Việc xác nhận các 
công trình, biện pháp BVMT; 
Công tác thống kê, đánh giá 
chất thải nguy hại phát sinh; 
Việc cấp phép và mã số hoạt 
động quản lý chất thải nguy hại; 
Công tác thẩm định, thu phí 
nước thải công nghiệp… đối 
với các cơ quan hành chính nhà 

nước và các cơ quan chuyên 
môn có liên quan.

Với các tổ chức hoạt động 
sản xuất, kinh doanh có thải ra 
môi trường, sẽ thanh tra việc 
lập và thực hiện các nội dung 
trong báo cáo ĐTM hoặc cam 
kết BVMT; Xác nhận hoàn 
thành các công trình, biện 
pháp BVMT trước khi dự án đi 
vào vận hành chính thức; Việc 
kê khai, nộp phí BVMT đối với 
nước thải công nghiệp… 

Thời gian tổ chức các 
đoàn thanh tra dự kiến vào 
đầu tháng 8/2016. Kết quả 
thanh tra được thông tin trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng theo quy định của Luật 
Thanh tra.
 bảo bìNh
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Tăng cường công tác quản lý chất lượng 
môi trường không khí ở Việt Nam

ThS. lÊ hoài NaM
Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm
Tổng cục Môi trường

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí (CLKK) đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025 (KHHĐQG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg 
ngày 1/6/2016 đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm 
không khí (ÔNKK), đặc biệt là triển khai các quy định của Luật BVMT năm 2014 và Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Trong thời gian qua, tại Việt Nam, ô 
nhiễm môi trường không khí đã gây 
ra những tác động không nhỏ tới sức 

khỏe cộng đồng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
Tuy nhiên, công tác quản lý CLKK hiện nay 
còn nhiều khó khăn, bất cập. Công tác phòng 
ngừa, giảm thiểu ÔNKK từ các cơ sở sản xuất, 
phương tiện giao thông chưa được thực hiện 
đầy đủ. Hệ thống quan trắc và thông tin về 
kiểm soát, quản lý CLKK chưa đáp ứng yêu cầu 
thực tế… 

Trong Luật BVMT năm 2014 và Nghị định 
số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã đưa ra 
một số quy định về quản lý CLKK. Để tăng 
cường công tác quản lý CLKK, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành KHHĐQG về quản lý 
chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025.

Kế hoạch đặt mục tiêu tổng quát là tăng 
cường công tác quản lý CLKK thông qua kiểm 
soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát CLKK 
xung quanh nhằm cải thiện chất lượng môi 
trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng 
đồng. Trong đó, kiểm soát tốt các nguồn khí 
thải, tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, 
năng lượng lớn và giao thông. Đến năm 2020, 
bảo đảm 80% các cơ sở sản xuất thép, hóa chất 
và phân bón hóa học xử lý bụi và các khí thải 
SO2, NOx, CO đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường; 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, 80% cơ sở 
sản xuất xi măng, 70% cơ sở sản xuất thép, hóa 
chất và phân bón hóa học đầu tư lắp đặt thiết bị 
quan trắc khí thải tự động liên tục với các thông 
số theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Kiểm 
kê khí thải cho 90% cơ sở sản xuất nhiệt điện, 
80% cơ sở sản xuất xi măng, 70% cơ sở sản 
xuất thép, hóa chất và phân bón hóa học; Triển 
khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi 

PM10 và PM2.5 tại các nguồn 
thải chính; Hoàn thành thực 
hiện Quyết định số 909/QĐ-
TTg ngày 17/6/2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt 
Đề án “Kiểm soát khí thải xe 
mô tô, xe gắn máy tham gia 
giao thông tại các tỉnh, TP”, 
Quyết định số 49/2011/QĐ-
TTg ngày 1/9/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 
bánh sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu mới; Tăng cường năng 
lực quốc gia về kiểm soát khí 
nhà kính (KNK), góp phần 
thực hiện cam kết quốc gia về 
giảm phát thải KNK của Việt 
Nam. 

Song song với kiểm soát 
nguồn thải, KHHĐQG cũng 
đề ra mục tiêu theo dõi , giám 
sát CLKK xung quanh, trong 
đó phải xác định hiện trạng ô 
nhiễm bụi PM10 và PM2.5 tại 
các đô thị đặc biệt và đô thị 
trực thuộc Trung ương; đồng 
thời tăng số lượng trạm quan 
trắc không khí xung quanh tự 
động liên tục tại các đô thị so 
với năm 2015 theo đúng quy 
hoạch mạng lưới quan trắc 
môi trường quốc gia, giám sát 
thường xuyên các thông số 
theo Quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường và thông số VOCs, 
HC.

KHHĐQG đã đưa ra 
quan điểm quản lý CLKK 

 V Mục tiêu của KHHĐQG là kiểm soát nguồn phát sinh khí 
thải và giám sát chất lượng không khí
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phải phù hợp với điều kiện kinh 
tế - xã hội của Việt Nam để đảm 
bảo tính hiệu quả, lấy phòng 
ngừa ô nhiễm là chính, kết hợp 
với xử lý, khắc phục ô nhiễm, 
từng bước cải thiện và nâng cao 
chất lượng môi trường không khí 
xung quanh. Quản lý CLKK phải 
dựa trên phân tích chi phí lợi ích, 
được tiến hành thường xuyên, có 
trọng tâm, trọng điểm và lộ trình 
quản lý phù hợp với điều kiện 
của Việt Nam. Quản lý CLKK là 
trách nhiệm của chủ các nguồn 
phát thải và các cơ quan quản 
lý nhà nước với sự giám sát của 
nhân dân. 

Để thực hiện các mục tiêu 
trên, KHHĐQG đã đưa ra các 
nhiệm vụ và giải pháp gồm: Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật 
về quản lý CLKK; Kiện toàn tổ 
chức, nâng cao năng lực về quản 
lý CLKK; Phòng ngừa, giảm thiểu 
phát thải khí thải; Hoàn thiện cơ 
chế tài chính, đa dạng hóa nguồn 
lực cho lĩnh vực quản lý CLKK; 
Hợp tác quốc tế và nghiên cứu 

khoa học, công nghệ về quản lý 
CLKK; Thanh tra, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về BVMT không khí; 
Tuyên truyền, giáo dục và nâng 
cao năng lực, nhận thức về quản lý 
CLKK.

Đồng thời, KHHĐQG yêu 
cầu sự tham gia, phối hợp của 
các Bộ, ngành, đặc biệt là vai 
trò của Bộ TN&MT, Bộ Công 
Thương, Bộ Giao thông vận tải 
cũng như các cấp quản lý từ 
Trung ương đến địa phương. 
Mặt khác, KHHĐQG cũng đưa 
ra các chương trình, nhiệm vụ 
ưu tiên để triển khai, thực hiện 
kế hoạch, trong đó nêu rõ thời 
gian, cơ quan thực hiện và các 
kết quả mong đợi của các nhiệm 
vụ.

Quản lý CLKK là trách nhiệm 
không chỉ của cơ quan quản lý nhà 
nước ở Trung ương và địa phương 
mà còn của mỗi cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp, vì vậy cần sự 
chung tay của cả xã hội trong việc 
nâng cao nhận thức, tăng cường 

công tác phối hợp nhằm BVMT 
không khí và sức khỏe cộng đồng. 
KHHĐQG là cơ sở để hoạt động 
quản lý CLKK của Việt Nam trong 
thời gian tới được thực hiện một 
cách toàn diện, bài bản, phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam 
và theo xu thế của thế giới về quản 
lý CLKK.

Hiện tại, Bộ TN&MT với vai 
trò là cơ quan đầu mối đang khẩn 
trương xây dựng kế hoạch chi tiết 
thực hiện Quyết định số 985a/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Tuy nhiên, để triển khai 
KHHĐQG một cách có hiệu quả, 
trong thời gian tới, bên cạnh việc 
sử dụng nguồn lực trong nước, 
Việt Nam cần sự hỗ trợ của các 
quốc gia và tổ chức quốc tế trong 
việc hoàn thiện cơ chế chính sách, 
kinh nghiệm thực tiễn về kiểm 
soát ÔNKK, xây dựng cơ sở dữ 
liệu về khí thải...; cũng như sự 
tham gia của các nhà khoa học, 
tổ chức nghiên cứu về quản lý 
CLKK nhằm ứng dụng các công 
cụ kỹ thuật vào quản lý CLKKn

 V Kiểm soát tốt khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, TP
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Một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên  
và môi trường
lÊ MiNh áNh
Tổng cục Môi trường

Ngày 1/7/2016, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-
CP quy định một số điều kiện đầu 

tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT (Nghị 
định). Nghị định quy định một số điều kiện 
kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, 
khoáng sản và BVMT.

Nghị định gồm có 5 chương, 33 điều và 5 
phụ lục, được xây dựng quan điểm: Tuân thủ 
các quy định của pháp luật về đầu tư và các 
văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên 
quan; Kế thừa quy định điều kiện đầu tư kinh 
doanh đang được quy định tại các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ TN&MT, đáp ứng yêu cầu 
trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT; 
Sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh 
hiện không còn phù hợp, tạo môi trường đầu tư 
kinh doanh cho doanh nghiệp.

Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên nước

Trên cơ sở các điều kiện đầu tư kinh doanh 
quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT 
và Thông tư số 56/2014/TT-BTNM của Bộ 
TN&MT, Nghị định quy định về điều kiện hành 
nghề khoan nước dưới đất; điều kiện về năng 
lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ 
bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài 
nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép tài nguyên nước....

Theo Nghị định, quy mô hành nghề khoan 
dưới đất được phân thành 3 trường hợp: Quy 
mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các 
giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống 
chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110mm và thuộc 
công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày 
đêm; Quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp 
đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường 
kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 
mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 
200m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm; 
Quy mô lớn gồm không quy định tại 2 trường 
hợp nêu trên.

Để được cấp giấy phép 
khoan dưới đất, các tổ chức, cá 
nhân hành nghề khoan nước 
dưới đất phải đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện: Có quyết định 
thành lập tổ chức của cấp có 
thẩm quyền hoặc một trong 
các loại giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và 
đăng ký thuế, giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp đối với 
tổ chức hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh đối 
với nhóm cá nhân, hộ gia đình 
do cơ quan có thẩm quyền 
cấp; Người đứng đầu tổ chức 
(Giám đốc hoặc Tổng Giám 
đốc) hoặc người chịu trách 
nhiệm chính về kỹ thuật của 
tổ chức, cá nhân hành nghề 
phải đáp ứng các điều kiện 
theo quy định; Máy khoan và 
các thiết bị thi công khoan 
phải bảo đảm có tính năng kỹ 
thuật phù hợp đáp ứng quy 
định.

Điều kiện của tổ chức 
hành nghề thăm dò khoáng 
sản

Theo Nghị định quy định, 
tổ chức hành nghề thăm dò 
khoáng sản khi hợp đồng thi 
công đề án thăm dò khoáng 
sản với tổ chức, cá nhân có giấy 
phép thăm dò khoáng sản phải 
đáp ứng quy định tại Điều 35 
Luật Khoáng sản và các quy 
định: Doanh nghiệp thành lập 
theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp; Tổ chức khoa học và 
công nghệ thành lập theo quy 
định của Luật Khoa học và 
Công nghệ; Hợp tác xã, Liên 
hiệp hợp tác xã thành lập theo 
quy định của Luật Hợp tác 
xã; Tổ chức sự nghiệp chuyên 
ngành địa chất được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thành 
lập có chức năng và nhiệm vụ 
thăm dò khoáng sản.

Chủ nhiệm đề án thăm 
dò khoáng sản phải đáp ứng 
quy định tại điểm b khoản 1 

 VPhương tiện vận chuyển CTNH phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
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Điều 35 Luật Khoáng sản và các quy định: Có 
văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc 
chuyên ngành địa chất thăm dò khoáng sản 
hoặc tương đương; đối với đề án thăm dò nước 
khoáng, nước khoáng là chuyên ngành địa chất 
thủy văn- địa chất công trình; Kinh nghiệm 
tham gia thi công đề án điều tra địa chất, thăm 
dò khoáng sản tối thiểu 5 năm; Chứng chỉ 
chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản do Bộ 
TN&MT cấp...

Các thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công 
công trình thăm dò khoáng sản phải đảm bảo 
số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật đáp 
ứng với hạng mục, công việc trong đề án thăm 
dò đã được thẩm định khi cấp phép thăm dò 
khoáng sản; Thăm dò khoáng sản phóng xạ, 
đất hiếm phải có thiết bị, công cụ chuyên dụng 
và đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận hành đáp ứng 
yêu cầu về an toàn phóng xạ theo quy định của 
pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân.

Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 
vực bvMt

Trên cơ sở các điều kiện đầu tư kinh doanh 
quy định tại Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT, 
Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT; Thông tư số 
43/2014/TT-BTNMT và Thông tư số 35/2015/
TT-BTNMT của Bộ TN&MT, Nghị định quy 
định về điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh 
học (CPSH) trong xử lý chất thải (XLCT) tại 
Việt Nam; điều kiện vận chuyển hàng nguy 
hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; điều 
kiện cấp phép XLCT nguy hại (CTNH).

Điều kiện kinh doanh CPSH trong XLCT 
CPSH trong XLCT là sản phẩm có nguồn 

gốc sinh học được dùng để XLCT gồm: vi sinh 
vật, enzym và các chất chiết xuất từ động vật, 
thực vật, vi sinh vật, không bao gồm các sinh 
vật biến đổi gen. Các CPSH tương đối nhạy 
cảm, trong một số trường hợp rất dễ lây lan, 
phát tán và trở nên nguy hại trong điều kiện 
thích hợp, do vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ.

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, nhập khẩu CPSH trong XLCT phải 
được cấp giấy chứng nhận lưu hành CPSH do 
Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT cấp theo 
quy định. CPSH đã được cấp giấy chứng nhận 
lưu hành nhưng có thay đổi về thành phần 
hoặc hàm lượng các hoạt chất trong CPSH 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an 
toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì 
phải đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành 
CPSH theo quy định.

Giấy chứng nhận lưu hành CPSH sẽ bị 
thu hồi trong trường hợp cấp không đúng 

quy định; thay đổi thành 
phần CPSH; có xác nhận của 
cơ quan có thẩm quyền về 
vi phạm quyền sở hữu công 
nghiệp đối với CPSH đã đăng 
ký lưu hành. Tổ chức, cá nhân 
bị thu hồi giấy chứng nhận lưu 
hành CPSH có trách nhiệm 
thu hồi và xử lý CPSH đã 
được sản xuất, nhập khẩu và 
đang lưu hành theo quy định 
của pháp luật. Khi giấy chứng 
nhận lưu hành CPSH bị thu 
hồi, Tổng cục Môi trường có 
trách nhiệm đưa CPSH này ra 
khỏi Danh mục CPSH trong 
XLCT tại Việt Nam và đăng 
tải trên trang thông tin điện tử 
của Tổng cục Môi trường và 
trang thông tin điện tử của Bộ 
TN&MT.

Để khảo nghiệm CPSH, cơ 
sở khảo nghiệm là tổ chức có 
chức năng nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ sinh học hoặc 
công nghệ môi trường; có đủ 
trang thiết bị, nguyên vật liệu 
và nhân lực triển khai ứng 
dụng tại hiện trường theo 
hướng dẫn sử dụng CPSH. 
Ngoài ra, cơ sở khảo nghiệm 
có thể lựa chọn cơ quan phối 
hợp trong quá trình khảo 
nghiệm và có trách nhiệm lưu 
trữ hồ sơ kết quả ít nhất là 60 
tháng sau khi kết thúc khảo 
nghiệm. Tổ chức, cá nhân đề 
nghị đăng ký lưu hành CPSH 
được lựa chọn cơ quan, địa 
điểm để khảo nghiệm và phải 
trả chi phí thực hiện khảo 
nghiệm theo hợp đồng thỏa 
thuận. 

Điều kiện kinh doanh vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các 
chất độc hại, chất lây nhiễm

Tổ chức, cá nhân khi vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ với khối lượng bằng 
hoặc vượt ngưỡng khối lượng 
được quy định tại cột 6 Phụ lục 
3 của Nghị định này phải có 
giấy phép vận chuyển. Khi vận 

chuyển từng loại hàng nguy 
hiểm có khối lượng không 
vượt ngưỡng khối lượng phải 
cấp phép vận chuyển, nhưng 
tổng khối lượng của các chất 
độc hại, chất lây nhiễm vận 
chuyển trên cùng một phương 
tiện giao thông cơ giới đường 
bộ lớn hơn 1 tấn/chuyến 
(không tính khối lượng bao 
bì) thì cũng phải có giấy phép 
vận chuyển.

Tổ chức, cá nhân không 
cần có giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm trong các 
trường hợp: Vận chuyển bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ với khối lượng dưới 
ngưỡng khối lượng phải cấp 
phép, nhưng phải có kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố 
môi trường và phải tuân thủ 
các điều kiện vận chuyển theo 
quy định; Vận chuyển hàng 
nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông đường thủy nội địa 
hoặc đường sắt, nhưng phải 
tuân theo các quy định tương 
ứng tại Nghị định số 29/2005/
NĐ-CP hoặc Nghị định số 
14/2015/NĐ-CP và phải tuân 
theo các điều kiện vận chuyển 
theo quy định.

Các phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ, đường 
sắt và đường thủy nội địa vận 
chuyển hàng nguy hiểm phải 
đáp ứng các điều kiện: Không 
vận chuyển hàng nguy hiểm 
cùng với hành khách, vật 
nuôi, lương thực thực phẩm 
hoặc vận chuyển hàng nguy 
hiểm có khả năng phản ứng 
với nhau gây cháy, nổ hoặc tạo 
ra các chất mới độc hại đối với 
môi trường và sức khỏe con 
người trên cùng một phương 
tiện; Có trang thiết bị, phủ 
kín toàn bộ khoang chở hàng; 
Đảm bảo đầy đủ thiết bị, vật 
liệu ứng phó sự cố trong quá 
trình vận chuyển; Đáp ứng 
các quy phạm, quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về vận chuyển hóa chất 
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nguy hiểm hoặc hàng nguy hiểm, các điều 
kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo 
quy định của pháp luật...

Điều kiện cấp phép XLCT nguy hại
Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép 

xử lý CTNH phải đáp ứng các điều kiện quy 
định tại Điều 9 Nghị định số 38/2015/ND-
CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản 
lý chất thải và phế liệu và các yêu cầu kỹ 
thuật, quy trình quản lý liên quan đến điều 
kiện cấp phép xử lý CTNH gồm:

Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận 
chuyển và xử lý CTNH phải đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý tại Phụ 
lục V của Nghị định; Phương tiện vận 
chuyển phải có hệ thống định vị vệ tinh 
(GPS) được kết nối với mạng thông tin trực 
tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình 
vận chuyển CTNH; Một phương tiện, thiết 
bị chỉ được đăng ký cho một giấy phép xử 
lý CTNH, trừ các phương tiện vận chuyển 
đường biển, đường sắt, đường hàng không; 
Công trình BVMT tại cơ sở xử lý CTNH 
và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) phải 
đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình 
quản lý quy định tại Phục lục V của Nghị 
định.

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý 
CTNH phải xây dựng đầy đủ các nội dung 
về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, 
phương tiện, thiết bị; các kế hoạch về kiểm 
soát ô nhiễm và BVMT, an toàn lao động 
và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó 
sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm, 
xử lý ô nhiễm và BVMT khi chấm dứt hoạt 
động; chương trình giám sát môi trường, 
giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu 
quả xử lý CTNH.

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép 
xử lý CTNH phải lập các bảng hướng dẫn 
dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ về quy trình 
vận hành an toàn quy định tại khoản 5 Điều 
này với kích thước phù hợp và lắp đặt tại vị 
trí thuận tiện để quan sát trên phương tiện 
vận chuyển, trong cơ sở xử lý và trạm trung 
chuyển (nếu có).

Nghị định quy định một số điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT 
được ban hành nhằm bảo đảm sự thống 
nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT 
ngày càng phát triểnn

Nâng cao năng lực  
thực hiện đánh giá 
môi trường chiến lược 
ngành Công Thương
NguyễN thaNh phưƠNg 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Bộ Công Thương

Công tác đánh giá 
môi trường chiến 
lược (ĐMC) đã được 

quy định rõ tại Luật BVMT 
năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn như Nghị định số 
18/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ, Thông tư số 27/2015/
TT-BTNMT của Bộ TN&MT, 
nhằm tăng cường pháp chế 
trong phòng ngừa ô nhiễm, 
suy thoái môi trường đối với 
các hoạt động đầu tư phát 
triển. Trên cơ sở đó, Bộ Công 
Thương đã ban hành Thông 
tư số 35/2015/TT-BCT quy 
định về BVMT ngành Công 
thương, trong đó đề cập chi 
tiết việc thẩm định và phê 
duyệt báo cáo ĐMC đối với 
các dự án thuộc thẩm quyền 
của Bộ. Ngay sau khi Thông 
tư số 35/2015/TT-BTC được 
ban hành, Bộ Công Thương 
đã triển khai hỗ trợ, hướng 
dẫn cho các đơn vị trong Bộ 
lập ĐMC thông qua tập huấn, 
hội thảo nhằm nâng cao nhận 
thức và kỹ năng lập ĐMC cho 
các cán bộ của ngành, tìm 
kiếm nguồn kinh phí hỗ trợ 
lập ĐMC…

Một Số khó khăN 
troNg côNg tác 
ĐMc

Trong thời gian qua, công 
tác ĐMC đối với hoạt động 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc Bộ Công Thương quản 
lý bước đầu đã đạt được một 
số kết quả đáng ghi nhận, góp 
phần tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về 
BVMT. Tuy nhiên, việc thực 
hiện ĐMC trong quá trình 
lập chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành Công 
Thương còn tồn tại một số bất 
cập cần có giải pháp phù hợp 
với điều kiện thực tế.

Một số báo cáo ĐMC 
không đạt chất lượng để thẩm 
định; một số báo cáo ĐMC đã 
được thẩm định nhưng phải 
chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội 
dung mới được thông qua. 
Việc tham vấn trong quá trình 
triển khai ĐMC chưa được 
thực hiện đúng quy trình. 
Thời gian chỉnh sửa, bổ sung 
nội dung báo cáo ĐMC mất 
nhiều thời gian cho nên khi 
ban hành không còn phù hợp 
với thực tiễn như báo cáo 
ĐMC của quy hoạch phát 
triển công nghiệp môi trường, 
quy hoạch công nghiệp hỗ trợ 
cho một số ngành công nghệ 
cao. Việc thẩm định ĐMC 
thường được tiến hành dưới 
hình thức nghiên cứu tài liệu 
và thông qua phiên họp, chưa 
điều tra đối chứng thông tin, 
phỏng vấn sâu các đối tượng 
liên quan để lấy ý kiến. Một số 
quy định về ĐMC còn thiếu, 
hoặc chưa rõ ràng, gây khó 
khăn trong quá trình triển 



13Số 7/2016

LUậT PHáP - CHíNH SáCH

khai như trách nhiệm thẩm định ĐMC đối với 
các chiến lược, quy hoạch thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nhưng ủy 
quyền cho các Bộ, ngành phê duyệt; thời điểm 
thẩm định ĐMC; điều kiện năng lực của đơn 
vị tư vấn lập ĐMC; thời gian chỉnh sửa báo 
cáo sau thẩm định… Một số quy hoạch khó 
khả thi do sử dụng thông tin, số liệu cũ so với 
thời điểm được thẩm định ĐMC (quy hoạch 
phát triển công nghiệp môi trường, quy hoạch 
phát triển ngành ô tô Việt Nam).

Đối với vấn đề tài chính, kinh phí (nguồn 
vốn, định mức) cho lập báo cáo ĐMC, thực 
hiện Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-
BTC-BTNMT của Liên Bộ Tài chính - Bộ 
TN&MT, Bộ Công Thương đã chủ động bố trí 
kinh phí lập ĐMC đồng thời với kinh phí lập 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch từ nguồn sự 
nghiệp kinh tế. Tuy nhiên, kinh phí bố trí vẫn 
ở mức thấp so với khối lượng báo cáo ĐMC 
phải thực hiện. Từ năm 2010 - 2015, Bộ Công 
Thương lập khoảng 72 quy hoạch, trong đó có 
41 quy hoạch phải lập báo cáo ĐMC, nhưng 
giai đoạn từ năm 2010 - 2012, chưa bố trí được 
kinh phí riêng để thực hiện ĐMC, nên kinh 
phí ĐMC chỉ được trích từ kinh phí lập quy 
hoạch, hoặc nguồn tài trợ khác mà đơn vị lập 
quy hoạch chủ động xin hỗ trợ. Thông tư số 
50/2012/TTLT-BTC-BTNMT mới chỉ quy 
định các nội dung ĐMC được sử dụng kinh 
phí và mức kinh phí tối đa cấp cho các loại 
hình ĐMC, chưa quy định về định mức chi 
phí, dẫn đến thiếu cơ sở phê duyệt đề cương, 
dự toán của các nhiệm vụ lập ĐMC. Một số 
hoạt động cần thiết không được sử dụng kinh 
phí ĐMC như hoạt động quan trắc, phân tích 
môi trường, do đó, nhiều ĐMC thiếu thông 
tin và số liệu đánh giá.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 18/2015/
NĐ-CP, Bộ TN&MT xây dựng hướng dẫn 
kỹ thuật lập ĐMC chuyên ngành làm cơ sở 
để lập ĐMC cho từng loại hình quy hoạch 
cụ thể. Tuy nhiên, đến nay, chưa có hướng 
dẫn kỹ thuật lập ĐMC cho quy hoạch chuyên 
ngành công nghiệp. Nhu cầu nâng cao năng 
lực lập, thẩm định báo cáo ĐMC là cần thiết 
đối với các cán bộ chuyên trách về ĐMC và 
đơn vị tư vấn môi trường trong ngành Công 
Thương, nhưng chưa được tập huấn nhiều. 
Mặt khác, các cán bộ thực hiện ĐMC phải 
có chứng chỉ tư vấn ĐMC, trong khi Bộ 
TN&MT quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ 
tư vấn ĐMC nhưng hiện vẫn chưa có văn bản 

 VHội thảo tập huấn công tác thực hiện ĐMC của Bộ Công Thương

hướng dẫn cụ thể về nội dung 
này, nên công tác thực hiện 
báo cáo ĐMC trong ngành 
Công Thương còn gặp khó 
khăn khi lựa chọn đơn vị tư 
vấn ĐMC.

tăNg cườNg côNg 
tác ĐMc của NgàNh 
côNg thưƠNg

Để ĐMC trở thành công 
cụ hữu hiệu trong công tác 
quản lý, BVMT nói chung và 
hoạt động BVMT ngành Công 
Thương nói riêng, thời gian 
tới, cần có lộ trình thực hiện 
một số nội dung:

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung 
văn bản pháp luật về ĐMC, bao 
gồm: quy định về định mức 
kinh phí lập ĐMC; điều kiện 
năng lực của đơn vị lập ĐMC 
hoặc cán bộ chủ trì nhiệm vụ 
lập ĐMC; trách nhiệm thẩm 
định ĐMC của các quy hoạch 
thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ 
nhưng ủy quyền cho các Bộ, 
ngành phê duyệt.

Xây dựng và ban hành 
các hướng dẫn kỹ thuật ĐMC 
chuyên ngành: Đối với một số 
chiến lược, quy hoạch phát 
triển ngành/lĩnh vực công 
nghiệp có ảnh hưởng lớn đến 
môi trường, kinh tế - xã hội 

khi thực hiện quy hoạch cần 
xây dựng hướng dẫn chi tiết 
về phương pháp luận và cách 
thức tổ chức thực hiện ĐMC. 
Do đó, việc sớm ban hành các 
hướng dẫn kỹ thuật ĐMC đối 
với chiến lược, quy hoạch phát 
triển ngành/lĩnh vực công 
nghiệp trong thời gian tới là 
rất cần thiết.

Đẩy mạnh công tác nâng 
cao năng lực lập, thẩm định 
ĐMC: Hàng năm, tổ chức các 
khóa tập huấn chuyên sâu về 
công tác thẩm định ĐMC với 
đối tượng là cán bộ phụ trách 
ĐMC của các đơn vị trực thuộc 
Bộ, ngành quản lý; Nâng cao 
trình độ các đơn vị, cá nhân 
tham gia nghiên cứu ĐMC. 

Tăng cường phối hợp của 
các bên liên quan: Cần có cơ 
chế đảm bảo sự tham gia của 
các bên liên quan (cơ quan, tổ 
chức, địa phương, người dân) 
vào quá trình lập, thẩm định 
và giám sát thực hiện các giải 
pháp BVMT đề xuất trong 
báo cáo ĐMC của các chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, 
qua đó, tạo tính công khai, 
minh bạch, cũng như đồng 
thuận của các bên liên quan, 
đảm bảo chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch triển khai 
bền vững, hiệu quản
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Huy động sự tham gia của cộng đồng 
trong bảo vệ môi trường làng nghề
NguyễN thị phượNg
Bộ TN&MT

Làng nghề truyền thống là một trong 
những đặc thù của nông thôn Việt Nam. 
Nhiều sản phẩm được sản xuất trực tiếp 

tại làng nghề đã trở thành thương phẩm trao 
đổi, góp phần cải thiện đời sống hộ gia đình 
nông thôn. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, ô nhiễm môi trường làng nghề đang trở 
thành một vấn đề cấp bách cần phải được giải 
quyết.

gia tăNg ô NhiễM Môi trườNg 
làNg Nghề

Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, 
hiện cả nước có 5.096 làng nghề và làng có nghề, 
trong đó số làng nghề truyền thống được công 
nhận là 1.798. Số làng nghề nằm trong khu, 
cụm công nghiệp ít nên việc xử lý môi trường 
của các làng nghề nhiều nơi vẫn còn bỏ ngỏ. 
Qua khảo sát 52 làng nghề điển hình, khoảng 
46% môi trường bị ô nhiễm nặng; 27% ô nhiễm 
vừa và mức độ ô nhiễm có xu hướng gia tăng.

Trong cả nước, làng nghề phân bố tập 
trung chủ yếu tại đồng bằng sông Hồng (chiếm 
khoảng 60%); còn lại là miền Trung (30%) và 
miền Nam khoảng 10%. Dựa trên các yếu tố 
tương đồng về ngành sản xuất, sản phẩm, thị 
trường nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm, có 
thể chia hoạt động làng nghề Việt Nam thành 
6 nhóm ngành chính gồm làng nghề chế biến 
lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ; 
làng nghề dệt nhuộm, ươm tơ, thuộc da; làng 
nghề sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác đá; 
làng nghề tái chế phế liệu; làng nghề thủ công 
mỹ nghệ; làng nghề chế tạo nông cụ…

Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2014 
của Bộ TN&MT cũng cho thấy, các chất thải 
phát sinh tại nhiều làng nghề hiện nay đã và 
đang gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường 
nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến sức khỏe 
người dân. Nguy cơ 95% số người lao động 
trực tiếp phải tiếp xúc với bụi; 85% tiếp xúc với 
nhiệt; 59,6% tiếp xúc với hóa chất.

Nguyên nhân gây ô nhiễm tại các làng nghề 
chủ yếu từ đốt nhiên liệu và sử dụng các nguyên 
vật liệu, hóa chất trong dây truyền sản xuất. 

Trong đó, than là nhiên liệu 
chính được sử dụng phổ biến 
ở các làng nghề. Qua khảo 
sát của Cục Công nghiệp địa 
phương (Bộ Công Thương) tại 
làng nghề tái chế Đa Hội, tỉnh 
Bắc Ninh: Lượng than sử dụng 
270 nghìn tấn/năm, sản sinh 
ra 2.457 tấn bụi; 81 tấn CO2; 
2.894,4 tấn SO2; 2.359,80 NO2. 
Riêng lượng chất thải rắn của 
255 làng nghề của Hà Nội đã 
lên tới 207,3m3/ngày, tương 
đương 90 tấn/ngày (chưa tính 
chất thải rắn trong chăn nuôi 
gia súc, gia cầm).

Ngoài ra, khối lượng nước 
thải của các làng nghề thuộc 
nhóm chế biến lương thực, 
thực phẩm, chăn nuôi và giết 
mổ có nơi lên tới 7.000m3/
ngày đêm và không được xử 
lý mà xả trực tiếp vào môi 
trường. Chẳng hạn, làng bún 
Phú Đô - Hà Nội, mỗi năm 
sản xuất 10.200 tấn sản phẩm, 
đã xả ra môi trường 76,90 tấn 
COD; 53,14 tấn BOD5; 9,38 
tấn SS vượt tiêu chuẩn cho 
phép hàng chục lần, gây ô 
nhiễm nghiêm trọng nguồn 
nước mặt, nước ngầm và ô 
nhiễm đất.

Một Số tồN tại 
troNg côNg tác 
bvMt làNg Nghề

Bên cạnh mặt tích cực, sự 
phát triển sản xuất tại các làng 
nghề cũng mang lại nhiều bất 
cập về môi trường và xã hội. 
Những tồn tại từ nhiều năm 
trong quá trình phát triển 
làng nghề là những nguyên 
nhân làm cho chất lượng môi 
trường ngày càng suy giảm, 
ảnh hưởng không nhỏ đến sự 
phát triển bền vững của các 
làng nghề.

Trước hết, hoạt động sản 
xuất tại nhiều làng nghề còn 
ở quy mô nhỏ, khó phát triển 
vì mặt bằng sản xuất chật hẹp, 
xen kẽ với khu dân cư. Sản 
xuất càng phát triển thì nguy 
cơ lấn chiếm khu vực sinh 
hoạt và phát thải ô nhiễm cho 
khu dân cư càng lớn, dẫn đến 
chất lượng môi trường khu 
vực càng xấu đi. Bên cạnh 
đó, người dân trong các làng 
nghề phần lớn chỉ quan tâm 
đến lợi nhuận trước mắt, 
không lường hết tác hại lâu 
dài của ô nhiễm môi trường. 
Do đó, họ chỉ lựa chọn quy 
trình sản xuất thô sơ, sử dụng 

 V Làng nghề sản xuất gốm Đông Triều, Quảng Ninh
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nhiều lao động trình độ thấp. Nhằm 
hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh 
tranh, nhiều cơ sở sản xuất còn sử 
dụng các nhiên liệu rẻ tiền, hóa chất 
độc hại, không đầu tư phương tiện, 
dụng cụ bảo hộ lao động, không đảm 
bảo điều kiện lao động nên làm tăng 
mức độ ô nhiễm.

Cùng với đó, việc sử dụng công 
nghệ sản xuất và thiết bị còn lạc hậu. 
Cộng với vốn đầu tư của các cơ sở sản 
xuất quá thấp, khó có điều kiện phát 
triển hoặc đổi mới công nghệ theo 
hướng thân thiện với môi trường. 
Trình độ người lao động chủ yếu là 
lao động thủ công, văn hóa thấp nên 
hạn chế nhận thức đối với công tác 
môi trường. Đồng thời, đa số làng 
nghề chưa quan tâm đến xây dựng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho BVMT. 
Tuy đã đạt được những kết quả nhất 
định, nhưng quản lý môi trường 
làng nghề vẫn còn nhiều tồn tại bất 
cập chưa được giải quyết, vẫn còn sự 
chồng chéo và không rõ ràng về vai 
trò và trách nhiệm trong việc BVMT 
làng nghề giữa các Bộ, ngành và giữa 
Bộ, ngành với các địa phương.

Ở cấp địa phương, vai 
trò của của các cấp chính 
quyền sở tại trong quản lý 
môi trường còn mờ nhạt. Các 
văn bản pháp luật mới dừng 
lại ở mức độ quy trách nhiệm 
cho UBND cấp tỉnh. Như vậy, 
để pháp luật thực sự có hiệu 
lực, phải có văn bản quy định 
trách nhiệm cho UBND từng 
cấp, thậm chí quy định trách 
nhiệm đến cấp làng, xã, thôn, 
bản. Bên cạnh đó, công tác 
quy hoạch các khu, cụm công 
nghiệp tập trung cho làng 
nghề mới dừng lại ở việc cấp 
điện, hệ thống giao thông nội 
bộ sơ sài, hầu hết không có 
quy định về BVMT, không có 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. Lực lượng cán bộ làm 
công tác môi trường các cấp 
còn quá mỏng về số lượng và 
hạn chế về trình độ.

Ngoài ra, kinh phí từ 
Trung ương hoặc địa phương 
dành cho công tác BVMT 
làng nghề còn hạn hẹp. Tính 

từ năm 2002 đến năm 2008, 
tổng đầu tư cho làng nghề vào 
khoảng 550 tỷ đồng, chủ yếu 
đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng các làng nghề, cụm cơ 
sở làng nghề nông thôn, có 
rất ít từ nguồn kinh phí này 
dành cho các công trình xử 
lý ô nhiễm, hoạt động BVMT. 
Một thách thức nữa là chưa 
huy động được đầy đủ các 
nguồn lực xã hội trong BVMT 
làng nghề. Sự tham gia của 
cộng đồng vào các quá trình 
đóng góp ý kiến ra quyết định, 
hoạch định chính sách và các 
hoạt động quản lý môi trường 
làng nghề vẫn còn nhiều hạn 
chế. 

Đề xuất  
các giải pháp

Nhận thức được tầm quan 
trọng của công tác BVMT làng 
nghề, Đảng và Nhà nước ta 
đã ban hành các cơ chế, chính 
sách cũng như các văn bản 
pháp luật BVMT làng nghề, 

 V Ô nhiễm môi trường làng nghề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động
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VĂN bẢN MớI

 O Điều kiện đầu tư kinh doanh về 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện 
đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông 
thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm. 

Theo đó, Nghị định quy định điều kiện sản 
xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nhà xưởng, 
kho bảo quản thuốc BVTV được bố trí trong khu 
công nghiệp (KCN), phải đáp ứng các quy định 
của KCN; Có thiết bị đạt yêu cầu an toàn theo 
quy định; hệ thống xử lý khí thải đạt Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) Quy chuẩn Việt 
Nam (QCVN) 19:2009/BTNMT về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Hệ thống 
xử lý nước thải đạt QCKTQG -QCVN 07: 2009/
BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại…; Hệ 
thống xử lý chất thải rắn (CTR) đáp ứng quy định 
tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu…

 O Tăng cường năng lực về quản lý 
tiếp cận nguồn gen 

Ngày 27/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1141/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận 
nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích 
phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen (SDNG) 
giai đoạn 2016 -2025. 

Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025, hệ thống 
tổ chức, các công cụ quản lý và kỹ thuật tiếp cận 
và chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc SDNG, tri thức 
truyền thống (TTTT) về nguồn gen được hoàn 
thiện và vận hành hiệu quả, đạt được các kết quả: 
90% các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung 
ương và cấp tỉnh có đủ năng lực thực hiện cấp 
phép, giám sát và kiểm soát các hoạt động tiếp 
cận nguồn gen, TTTT về nguồn gen; 90% cán 
bộ quản lý có liên quan tại các Bộ, ngành Trung 
ương và 70% cán bộ quản lý có liên quan tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 
đào tạo các kiến thức cơ bản và các quy định 
quản lý về tiếp cận và chia sẻ lợi ích phát sinh từ 
việc SDNG, TTTT về nguồn gen; 80% số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tham gia vào 
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen và 
TTTT về nguồn gen…

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án đề ra các 
nhiệm vụ: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về 
quản lý tiếp cận và chia sẻ lợi ích phát sinh từ 

trong đó Điều 70 Luật BVMT năm 2014, đã quy định rõ 
về vấn đề BVMT làng nghề. Để triển khai nội dung này, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, 
trong đó Chương IV đã quy định rõ trách nhiệm BVMT 
làng nghề của các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, việc 
thực thi các văn bản pháp luật về BVMT tại các làng nghề 
vẫn còn hạn chế, do vậy, để nâng cao công tác BVMT 
làng nghề, một số giải pháp cần được triển khai là:

Một là, tăng cường tổ chức thực hiện pháp luật 
BVMT làng nghề, trong đó chú trọng tiếp tục hoàn 
chỉnh hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp 
luật về BVMT làng nghề, cụ thể như: Xây dựng quy 
định vệ sinh môi trường tại các làng nghề, các quy 
chuẩn quốc gia về khí thải, nước thải; thực hiện kiểm 
kê nguồn thải; áp dụng công cụ kinh tế như phí BVMT 
đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn.

Hai là, Nhà nước cần tiến hành quy hoạch, tổ 
chức, phân bố lại sản xuất tại các làng nghề phù hợp 
với tính chất đặc thù của từng loại hình làng nghề; 
Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại các cơ sở trong 
làng nghề trên địa bàn các xã, huyện theo các nhóm có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thấp và cao.

Ba là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, áp 
dụng các biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi 
gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất trong 
làng nghề.

Bốn là, tăng cường hoạt động giám sát của cộng 
đồng đối với môi trường làng nghề; Phát hiện và đưa 
vào "danh sách đen" các làng nghề tiếp tục gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; Yêu cầu các làng nghề triển 
khai áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu 
ô nhiễm.

Năm là, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý môi 
trường tại địa phương, đồng thời thiết lập hệ thống 
quản lý môi trường làng, xã với sự tham gia của đại 
diện cho hộ sản xuất làng nghề.

Sáu là, khuyến khích các cơ sở sản xuất trong làng 
nghề áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn để giảm 
lượng phát thải và mang lại hiệu quả kinh tế cao; Xây 
dựng tiêu chí "Làng nghề xanh" nhằm xếp loại cho các 
làng nghề BVMT theo hướng phát triển bền vững.

Bảy là, xã hội hóa công tác BVMT làng nghề nhằm 
huy động sự tham gia của rộng rãi của toàn xã hội; 
Phát huy vai trò của cộng đồng trong BVMT làng nghề; 
Thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng thường 
xuyên trong BVMT làng nghề; thu thập những ý kiến 
của cộng đồng về những vấn đề môi trường đang diễn 
ra tại địa phương.

Tám là, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức và phổ biến các quy định pháp luật 
BVMT cho cộng đồng dân cư trong các làng nghề; 
Tuyên dương những hộ gia đình làm tốt công tác 
BVMTn
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TạP CHí VớI bạN ĐọC

9Theo Điều 165 Luật BVMT tại Khoản 1 quy định, sự suy giảm chức 
năng, tính hữu ích của môi trường gồm các mức độ: Có suy giảm, suy 
giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc 
xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường là rất khó khăn vì 
có nhiều trường hợp hậu quả lại không xảy ra ngay mà phải sau một 
thời gian, thậm chí nhiều năm sau mới phát hiện, xác định được hậu 
quả thiệt hại. Vậy Bộ TN&MT đã có những hướng dẫn cụ thể về vấn 
đề này và ban hành các quy định để đánh giá thiệt hại và bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra đối với môi trường và sức khỏe 
cộng đồng? 
 cử tri các tỉNh: hòa bìNh, hải phòNg

Sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường được quy 
định tại Điều 165 Luật BVMT năm 2014 thành các mức: Có suy giảm, 
suy giảm nghiêm trọng, suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. Các nội dung 
này đã được hướng dẫn cụ thể trong 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 tương ứng với các mức độ môi trường bị ô nhiễm, bị ô nhiễm 
ở mức độ nghiêm trọng và bị ô nhiễm ở mức đặc biệt nghiêm trọng. 
Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về tiêu chí phân loại khu 
vực ô nhiễm môi trường, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
3/2015/NĐ-CP về đánh giá thiệt hại và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm 
môi trường gây ra cũng đang được Bộ TN&MT khẩn trương xây dựng 
và sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

9Tỉnh Lào Cai có các khu vực vùng cao núi đá như huyện Mường 
Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai đang chịu ảnh hưởng nặng nề của của 
biến đổi khí hậu khiến nguồn nước cạn kiệt, nguy cơ sa mạc hóa rất 
cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, dân sinh trong mùa khô. 
Để phục vụ sản xuất và dân sinh, Bộ TN&MT đã có những chương 
trình, dự án gì phục hồi, cân bằng tài nguyên nước?
 cử tri tỉNh lào cai

Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 264/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình điều tra, tìm kiếm 
nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho các tỉnh vùng cao, 
vùng khan hiếm nước, trong đó giao cho Bộ TN&MT phối hợp với Bộ 
NN&PTNT, Bộ KH&CN thực hiện Chương trình. Phạm vi Chương 
trình sẽ được thực hiện tại 44 tỉnh trên cả nước trong đó có tỉnh Lào 
Cai. Hiện tại, Bộ TN&MT đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan 
liên quan thực hiện Chương trình này. Đây sẽ là một trong các Chương 
trình trọng điểm được thực hiện từ nay đến năm 2020 để đảm bảo an 
ninh nguồn nước cho các tỉnh đặc biệt khan hiếm nước.

Ngoài ra, Bộ TN&MT đang xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát 
nguồn nước xuyên biên giới, giai đoạn 1 xây dựng hệ thống quan trắc, 
giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thực 
hiện tại 8 tỉnh phía Bắc, trong đó có 2 trạm Trịnh Tường (sông Hồng) 
và Tả Gia Khâu (sông Chảy) thuộc tỉnh Lào Cai. Dự án đang trong giai 
đoạn thực hiện đầu tư. Các trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước sẽ 
thực hiện nhiệm vụ quan trắc nguồn nước chảy vào Việt Nam. Dự án 
này sẽ cung cấp thông tin nguồn nước đến và nguồn nước chảy ra khỏi 
Việt Nam, phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng cho các mục 
đích phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh nguồn nước.

việc SDNG, TTTT về nguồn gen; 
Nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và 
kinh nghiệm quốc tế về trình tự, thủ 
tục cấp phép tiếp cận nguồn gen, 
TTTT về nguồn gen; sự tham gia 
của các bên liên quan, cơ chế quản 
lý, chia sẻ và sử dụng lợi ích phát 
sinh từ việc SDNG, TTTT về nguồn 
gen; Ban hành các quy trình, thủ tục 
cấp phép và kiểm tra, giám sát tiếp 
cận nguồn gen; Nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ về 
tiếp cận, chia sẻ lợi ích phát sinh từ 
việc SDNG, TTTT về nguồn gen…

 O Thành lập Tổ công tác 
thực thi các cam kết về tài 
nguyên và môi trường của 
TPP và EVFTA 

Ngày 1/7/2016, Bộ TN&MT 
ban hành Quyết định số 1520/QĐ-
BTNMT thành lập Tổ công tác và 
giao đơn vị đầu mối thực thi các cam 
kết về TN&MT của Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
và Hiệp định thương mại tự do Liên 
minh Châu Âu-Việt Nam (EVFTA).

Tổ công tác có nhiệm vụ: Rà 
soát các cam kết TN&MT trong 
TPP, EVFTA; đánh giá tính tương 
thích và tác động của TPP, EVFTA 
đối với hệ thống pháp luật TN&MT 
và lập danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và 
lộ trình sửa đổi, bổ sung; Xây dựng 
kế hoạch và phân công trách nhiệm 
thực thi và kế hoạch tuân thủ các 
cam kết về TN&MT của TPP và 
EVFTA; Thiết lập quy trình và tổ 
chức tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, 
chất vấn của các nhà đầu tư và các 
nước trong TPP, EVFTA về các 
vấn đề pháp lý có liên quan; thiết 
lập cơ chế tuân thủ và minh bạch 
thông tin về pháp luật và tuân thủ 
pháp luật theo quy định của TPP, 
EVFTA; Tham gia giải quyết tranh 
chấp trong khuôn khổ TPP, EVFTA, 
bao gồm: tranh chấp giữa nhà nước 
với nhà nước (SSDS) và tranh chấp 
giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà 
nước (ISDS)...n
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Cái “mất và được” sau vụ việc của  
Công ty Formosa Hà Tĩnh
vũ Ngọc lâN

Sau 3 tháng liên tục tìm kiếm chứng cứ, 
điều tra, xác minh, nghiên cứu của các Bộ, 
ngành, địa phương, trong đó có 30 cơ quan 

cùng với 100 nhà khoa học trong và ngoài nước, 
dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Chính phủ, nguyên 
nhân cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung (Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) 
đã được làm rõ. Đó là do Công ty TNHH Gang 
thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty 
Formosa Hà Tĩnh) có một số hành vi vi phạm 
làm môi trường biển 4 tỉnh nêu trên bị ô nhiễm 
nghiêm trọng. Trong quá trình vận hành thử 
nghiệm, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã để xảy ra 
sự cố làm nước thải xả ra biển có chứa các độc 
tố phenol, xyanua, hydroxit sắt vượt quá mức cho 
phép.

Ngày 30/6/2016, Chính phủ nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố 
nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh miền Trung. Trong 
buổi họp báo, một đoạn video đã được trình chiếu 
ghi hình tập thể lãnh đạo Công ty Formosa Hà 
Tĩnh thừa nhận lỗi. Trong video dài khoảng 5 
phút, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cùng hơn 
6.300 cán bộ, nhân viên, ông Trần Nguyên Thành, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Formosa Hà 
Tĩnh đã có bài phát biểu thừa nhận: “Trong quá 
trình vận hành thử nghiệm của Công ty và kết quả 
kiểm tra nghiên cứu, đánh giá của Đoàn kiểm tra 
liên ngành cho thấy, sự cố xảy ra trong nhà máy 
là nguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải 
sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung của Việt 
Nam. Công ty xin nhận trách nhiệm và thành thật 
xin lỗi nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân 
4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Formosa 
Hà Tĩnh cũng xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vì 
gây ra sự cố môi trường thời gian qua, làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất, việc 
làm của người dân và môi trường biển 4 tỉnh 
miền Trung. “Chúng tôi xin cam kết thực hiện 
bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân, 
hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử 
lý ô nhiễm, phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh 
miền Trung”, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty 

Formosa Hà Tĩnh nhấn mạnh 
và khẳng định cam kết khắc 
phục triệt để các tồn tại, hạn 
chế của hệ thống xử lý chất 
thải, hoàn thiện công nghệ 
của nhà máy theo yêu cầu của 
Bộ/ngành Việt Nam và UBND 
tỉnh Hà Tĩnh. “Chúng tôi xin 
cam kết thực hiện đúng và 
đầy đủ các cam kết với Chính 
phủ liên quan đến vụ việc này 
và cam kết không tái diễn các 
hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT và tài nguyên nước của 
Việt Nam. Chúng tôi mong 
rằng bằng sự chân thành từ 
trái tim, sự nỗ lực tối đa trong 
giải quyết sự cố, chúng tôi sẽ 
nhận được sự cảm thông của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Việt Nam”. Ông Trần Nguyên 
Thành kết thúc bài phát biểu 
và cùng 6 thành viên lãnh đạo 
Công ty Formosa Hà Tĩnh 
đứng lên cúi đầu xin lỗi.

Chắc chắn vụ việc gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng chưa từng xảy ra ở vùng 
biển Việt Nam do Công ty 
Formosa Hà Tĩnh gây ra là một 
trong những sự kiện nổi bật 
nhất trong năm 2016. Đồng 

thời, qua vụ việc này, Chính 
phủ, các ngành, các cấp, các 
cơ quan liên quan, trên cương 
vị, trách nhiệm của mình sẽ 
rút được nhiều kinh nghiệm 
trong quá trình kêu gọi đầu 
tư phát triển đất nước gắn với 
BVMT. Tác giả bài viết bước 
đầu có một số suy nghĩ về “cái 
mất và được” sau vụ việc của 
Công ty Formosa Hà Tĩnh.

“cái Mất” từ vụ 
việc của côNg ty 
ForMoSa hà tĩNh

Hiện nay, sự thiệt hại về 
nhiều mặt do sự cố môi trường 
mà Công ty Formosa Hà Tĩnh 
gây ra vẫn đang được phân 
tích, thống kê, làm rõ. Đồng 
thời, không lường trước và 
tính toán được hết tác hại của 
việc xả thải chất độc chưa qua 
xử lý của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh ra môi trường biển 4 
tỉnh miền Trung. Ban đầu mới 
chỉ là làm chết hàng loạt hải 
sản. Vậy về lâu dài, sự cố môi 
trường này liệu có ảnh hưởng 
gì đến vùng biển và con người 
tại 4 tỉnh này và một số tỉnh, 
TP lân cận? Nhưng trước mắt 

 V Ban Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh thừa nhận sự cố ô 
nhiễm môi trường là do Công ty gây ra và cúi đầu xin lỗi Đảng, 
Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam
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có thể nhìn thấy, đo đếm được một số thiệt 
hại và cũng có thể là những “cái mất” chính 
như sau:

1. Hải sản chết hàng loạt, không thể sử 
dụng vào việc gì khác ngoài tiêu hủy, không 
bán được đồng nào lại phải mất công tiêu hủy, 
vệ sinh môi trường ven biển.

2. Hải sản chết đúng vào dịp bắt đầu mùa 
du lịch, do vậy, nhiều khu du lịch không chỉ 
tại 4 tỉnh miền Trung mà nhiều tỉnh lân cận 
khác vắng khách, nhiều đoàn khách du lịch 
bỏ chuyến, hủy tuor, nhiều người không tắm 
biển, ăn hải sản sợ độc hại. 

3. Hàng trăm nghìn ngư dân ở 4 tỉnh 
miền Trung bị mất việc, không ra khơi được, 
ảnh hưởng xấu đến công ăn việc làm, thu 
nhập, phải chuyển đổi ngành nghề trong điều 
kiện khó khăn. 

4. Chính phủ phải hỗ trợ ngư dân về 
lương thực, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công 
ăn việc làm cho hàng trăm nghìn ngư dân ở 
4 tỉnh miền Trung, đồng thời phải huy động 
nhiều Bộ, ngành, địa phương điều tra, nghiên 
cứu, làm rõ nguyên nhân vụ việc, ổn định tư 
tưởng, tâm lý của nhân dân. 

5. Sự cố môi trường của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế về việc bảo đảm an 
toàn môi trường biển trong các dự án đầu tư 
phát triển kinh tế, đồng thời thủy, hải sản của 
Việt Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế sẽ 
bị soi xét kỹ càng hơn. 

“cái Được ” Sau vụ việc côNg 
ty ForMoSa hà tĩNh

Bất kỳ hiện tượng, vụ việc gì cũng có hai 
mặt của nó. Trong “cái mất” là “cái được”. Vậy 
sau những “cái mất” từ sự cố môi trường do 
Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra chúng ta 
“được” cái gì?

1. “Cái được” lớn nhất sau khi chúng ta 
tìm ra “thủ phạm” sự cố môi trường ở vùng 
biển 4 tỉnh miền Trung là lấy được niềm tin 
của nhân dân đối với Chính phủ trong việc 
kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh xử lý vụ việc, 
không kiêng nể bất kỳ đối tượng nào vi phạm 
luật pháp về BVMT, đồng thời công khai, 
minh bạch sau khi vụ việc được làm rõ. Trong 
khi “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, Đảng 
viên, trong đó có cả những cán bộ cao cấp suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng với sự 
lãnh đạo, điều hành yếu kém, quan liêu, xa 
dân của nhiều cấp, nhiều ngành và không ít 

cán bộ, lãnh đạo, quản lý, làm 
giảm lòng tin của người dân 
đối với Đảng, Nhà nước thì 
sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt của Chính phủ và các 
thành viên vừa nhận chức đã 
góp phần làm cho người dân 
tin tưởng hơn vào một Chính 
phủ mới vì nước, vì dân. 

2. “Cái được” không kém 
phần quan trọng là sự cố môi 
trường của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh là dịp để toàn thể cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cao nhất 
của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ đến cán bộ, công chức, 
đảng viên, người lao động và 
mỗi người dân có dịp nhận 
thức một cách sâu sắc, cụ 
thể, rõ ràng hơn quan điểm: 
Không đánh đổi lợi ích môi 
trường lấy lợi ích kinh tế bằng 
bất cứ giá nào. Câu trả lời cụ 
thể là: “Việt Nam không đổi sự 
ô nhiễm, hủy hoại môi trường 
biển để lấy thép!”, “Việt Nam 
không đánh đổi hải sản để 
lấy thép!”. Có thể nói, bấy lâu 
nay Việt Nam đã “trải thảm 
đỏ” để chào đón các nhà đầu 
tư nước ngoài với mục đích 
phát triển kinh tế cho ngành, 
địa phương mà nhiều khi coi 
nhẹ, thậm chí bỏ qua vấn đề 
BVMT trong quá trình sản 
xuất kinh doanh. Sự cố tại 
Công ty Formosa Hà Tĩnh là 
bài học cảnh tỉnh cho chúng ta 
về vai trò, tầm quan trọng của 
BVMT, bảo đảm phát triển 
bền vững đất nước nói chung 
và từng địa phương nói riêng.

3. Việt Nam đã ban hành 
nhiều nghị quyết, chính sách, 
pháp luật, quy chế, quy định 
về phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân, về công tác 
giám sát, phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
và cộng đồng dân cư, nhất là 
ở cơ sở đối với các chủ trương, 
chính sách, kế hoạch, chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội. Tuy nhiên, các chương 
trình, dự án có vốn đầu tư 
nước ngoài thì lại không có sự 
giám sát của người dân. Qua 
sự cố môi trường của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh, “cái được” 
rất lớn của các cơ quan, ban, 
ngành, địa phương là cần phát 
huy tốt hơn nữa vai trò của 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
của cộng đồng trong thực hiện 
phương châm “Dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra” 
đối với các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội.

4. Qua vụ việc của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh, Chính phủ, 
các Bộ, ngành, địa phương, 
cơ sở, cá nhân, những cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, điều hành 
có được kinh nghiệm xử lý 
những sự cố về môi trường, 
nhất là ở những chương trình, 
dự án liên quan có sự đầu tư 
của nước ngoài. Đồng thời, 
các cơ quan, cá nhân liên 
quan có được kinh nghiệm 
trong việc phát hiện, “lấp kín” 
những kẽ hở trong chính sách, 
pháp luật, trong đó có Luật 
BVMT, để đối tác không thể 
lợi dụng vì mục đích kinh tế 
mà gây ảnh hưởng xấu đến 
môi trường.

5. Kết quả xử lý, làm rõ, 
xác minh thủ phạm gây ô 
nhiễm môi trường tại 4 tỉnh 
miền Trung một lần nữa bác 
bỏ những tin đồn thất thiệt, 
thậm chí vu cáo, khiêu khích, 
kích động những người nhẹ 
dạ, cả tin nhằm mục đích gây 
nhiễu, gây rối tình hình, ảnh 
hưởng xấu đến hình ảnh Việt 
Nam trên trường quốc tế. 
Đồng thời, làm cho thế giới 
hiểu hơn chủ nghĩa nhân văn, 
cách ứng xử có tình, có lý của 
người Việt Nam khi phát huy 
truyền thống: “Đánh kẻ chạy 
đi chứ không đánh người 
chạy lại” trong trường hợp cụ 
thể là Công ty Formosa Hà 
Tĩnhn
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Bài học từ vụ Formosa: 

Cần xem xét, loại bỏ các dự án đầu tư 
gây ô nhiễm môi trường
Sự cố môi trường nghiêm trọng 
do Formosa Hà Tĩnh gây nên 
một lần nữa đặt ra vấn đề 
"quyền lựa chọn" của Việt Nam 
trong thu hút FDI. Để hiểu rõ 
hơn về chính sách thu hút FDI 
của Việt Nam những năm gần 
đây, phóng viên Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với 
GS. Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp 
hội Các Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài Việt Nam 
(VAFIE).

9Xin ông cho biết một số chính sách 
thu hút và sử dụng vốn FDI của Việt 
Nam những năm gần đây?

gS. Nguyễn Mại: Ngày 27/3/2013 
tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
tổng kết 25 năm hoạt động FDI (1987 
- 2012), trên cơ sở đó Chính phủ ban 
hành Nghị quyết số 103/NQ-CP đề 
ra định hướng mới và hệ thống giải 
pháp, coi trọng hơn cơ cấu, chất lượng 
và hiệu quả kinh tế - xã hội của FDI. 
Theo đó, Nghị quyết nhấn mạnh đến 
việc ưu tiên các dự án có công nghệ và 
dịch vụ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, 
ít phát thải khí các bon và các loại khí 
gây hiệu ứng nhà kính, có công nghệ 
thân thiện với môi trường, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao góp 
phần xây dựng “kinh tế xanh” và bền 
vững. Đồng thời, Nghị định sửa đổi bổ 
sung một số ưu đãi đối với dự án FDI, 
gắn ưu đãi ngành với vùng lãnh thổ. 
Nếu như trước đây ưu đãi dự án sử 
dụng nhiều lao động thì hiện nay chỉ 
ưu đãi dự án đó ở những địa phương 
kinh tế kém phát triển, không khuyến 
khích đầu tư vào thành phố. 

Thực tế, sau tổng kết 25 năm thu 
hút FDI, không ít địa phương đã nói 

không với các dự án sử dụng 
công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm 
môi trường. Tuy nhiên, những 
ám ảnh thành tích vẫn luôn 
khiến các địa phương dành 
nhiều ưu ái cho các dự án quy 
mô lớn, mà không lường trước 
những tác động khôn lường tới 
môi trường.
9Ông đánh giá thế nào về 
vụ việc Formosa gây ra thảm 
họa môi trường biển ở Miền 
Trung thời gian qua?

gS. Nguyễn Mại: Tôi đồng 
tình với Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ là “đánh 
kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại.” 
Lãnh đạo Formosa đã cúi đầu 
nhận lỗi và hứa ngoài 500 triệu 
USD bồi thường, còn làm cách 
nào để môi trường trở lại như 
cũ, bồi thường cho người dân 
và hỗ trợ chuyển nghề… chắc 
cũng không ít tiền. Theo quan 
điểm của tôi, vụ việc vừa qua 
Chính phủ triển khai rất khoa 
học và khách quan.

Tuy nhiên, chúng ta 

không thể vội vã kết luận 
như một số người yêu cầu, vì 
như thế sẽ thiếu những bằng 
chứng thuyết phục. Do đó 
mình không rút giấy phép là 
đúng. Đồng thời Thủ tướng 
cũng tuyên bố mạnh mẽ nếu 
Formosa tái phạm thì không 
thể tha thứ được. Qua vụ 
Formosa lần này đã cho chúng 
ta nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu.
9PV: Sau sự cố ô nhiễm môi 
trường biển do Formosa gây 
ra tại các tỉnh ven biển miền 
Trung, theo ông, Việt Nam 
cần làm gì để tiếp tục thu hút 
được nguồn vốn FDI có chất 
lượng cao?

gS. Nguyễn Mại: Thu hút 
FDI vẫn quan trọng với nền 
nước ta, nhưng quan trọng là 
phải biết sử dụng quyền lựa 
chọn dự án và nhà đầu tư để 
bảo đảm phát triển kinh tế - 
xã hội đúng định hướng tăng 
trưởng với tốc độ cao, bền 
vững và xây dựng nền kinh tế 

 V GS. Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội VAFIE
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xanh đã được nêu tại Nghị quyết Đại 
hội Đảng XII. Đây là nhiệm vụ của cả 
Chính phủ, doanh nghiệp, người dân 
và phải được quan tâm ngay từ việc 
lựa chọn dự án FDI hay nhà đầu tư.

Theo định hướng đó, tôi kiến 
nghị Chính phủ nên cân nhắc để chỉ 
đạo các địa phương hãy thận trọng 
hơn trong việc lựa chọn những dự 
án có nguy cơ hủy hoại môi trường 
như: Lọc dầu, xi măng, sắt thép và 
dệt nhuộm. Các dự án lọc hóa dầu và 
xi măng hiện tại của Việt Nam đều 
dư thừa và có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường nên tạm dừng triển khai 
các dự án mới. Ngoài ra, các dự án 
thép cũng nên dừng lại, bài học dư 
thừa thép và ô nhiễm ở Trung Quốc 
vẫn còn đó. Vì vậy, Việt Nam có thể 
chuyển sang ưu tiên cho các dự án 
sản xuất hợp kim cao cấp. Đối với các 
dự án dệt nhuộm, để bảo đảm không 
xảy ra thảm họa môi trường, Bộ Công 
Thương phối hợp với Bộ TN&MT 
nghiên cứu để xây dựng hệ thống chỉ 
tiêu môi trường và định mức vốn đầu 
tư xử lý môi trường của từng loại dự 
án; chỉ khi đã đạt chuẩn về môi trường 
thì mới được vận hành. Tôi cho rằng, 
Việt Nam là nước công nghiệp hóa đi 

sau, nên cần học hỏi những 
kinh nghiệm của các nước đi 
trước để tránh các “vết xe đổ” 
của họ.
9Từ sự cố này, Việt Nam rút 
ra bài học gì đối với công tác 
quản lý môi trường, thưa ông?

gS. Nguyễn Mại: Phải 
nói rằng, ở đây không chỉ có 
Formosa có lỗi, mà lỗi còn 
nằm ở cả hệ thống các cơ quan 
nhà nước. Ở nước ta hiện nay, 
hệ thống quản lý nhà nước về 
môi trường đã được phân cấp 
từ Trung ương cho đến địa 
phương, trong đó có cả Cảnh 
sát môi trường nhưng vẫn để 
xảy ra sự cố thảm họa môi 
trường là điều đáng tiếc.

Nếu hệ thống các cơ quan 
hoạt động có hiệu quả, năng 
lực chuyên môn cao, có tinh 
thần trách nhiệm vì cộng 
đồng, được đầu tư xây dựng 
thiết bị quan trắc để kịp thời 
thông tin đến cơ quan có trách 
nhiệm xử lý thì không để một 
thảm họa ghê gớm như vậy.

Hiện nay việc đánh giá tác 
động môi trường chủ yếu dựa 

trên báo cáo của nhà đầu tư. 
Báo cáo đó dường như không 
có tác dụng thực tế và ít người 
chú ý đến sau khi dự án đi vào 
hoạt động. Do đó, trong thời 
gian tới cần phải chuyển từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm. Nếu 
thiếu đội ngũ chuyên gia giỏi, 
thiếu các thiết bị hiện đại… 
thì khó chuyển sang hậu kiểm 
được. Vì thế, muốn chuyển 
sang hậu kiểm chúng ta phải 
làm một cách bài bản. 

Vừa qua, Formosa gây 
ô nhiễm khiến cá chết hàng 
loạt như vậy mà chúng ta 
không biết, vì không có quan 
trắc; Formosa báo cáo ra sao 
thì tỉnh biết thế. Vì vậy, phải 
có hệ thống đấu nối với Nhà 
máy để quan trắc và được 
thẩm định, theo dõi bởi các 
chuyên gia có trình độ. Tuy 
nhiên, để chuyển sang hậu 
kiểm có nghĩa là phải thay 
đổi toàn bộ những cái đang 
thực hiện hiện tại và bổ sung 
những cái đang thiếu.
9Xin cảm ơn ông.
 phạM ĐìNh (Thực hiện)

 V Khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa - thủ phạm gây sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
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Tập trung bảo vệ, tái tạo nguồn lợi  
thủy sản sau sự cố môi trường
Sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang 
thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
(Formosa Hà Tĩnh) gây ra đã làm cho 
hệ sinh thái vùng biển miền Trung bị 
phá hủy. Để khắc phục tình trạng trên, 
trước hết cần có những giải pháp bảo 
vệ nguồn lợi biển, giải quyết tốt vấn đề 
an sinh xã hội và chính sách hỗ trợ các 
hộ gia đình nuôi trồng thủy sản bị thiệt 
hại do hải sản chết bất thường. Tạp chí 
Môi trường đã có cuộc trao đổi với TS. Lê 
Thanh Lựu - Giám Đốc Trung tâm Hợp 
tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy 
sản bền vững (ICAFIS) về vấn đề này.

9Sự cố môi trường do Công ty Formosa Hà 
Tĩnh gây ra đã để lại hậu quả lâu dài đối với 
hệ sinh thái vùng biển miền Trung. Theo ông, 
cần phải thực hiện những giải pháp gì để tái tạo 
nguồn lợi thủy sản, phục hồi môi trường biển 4 
tỉnh miền Trung?

tS. lê Thanh lựu: Ô nhiễm môi trường tại 
4 tỉnh miền Trung đã làm suy thoái nguồn lợi 
thủy sản. Để tái tạo nguồn lợi thủy sản, trước 
tiên các nguồn gây ô nhiễm phải được xử lý triệt 
để. Bên cạnh đó, giám sát thường xuyên môi 
trường nước biển đối với các chỉ số như xyanua, 
phenol, sắt…; nghiên cứu khu hệ động, thực vật 
ở vùng biển 4 tỉnh trên, lựa chọn một số loài 
quan trọng (cá, giáp xác, nhuyễn thể, san hô), 
nghiên cứu kỹ thuật tái tạo nhân giống các loài 
đó và thả vào môi trường tự nhiên.

Hiện nay, vùng biển miền Trung có hai hệ 
sinh thái rất quan trọng là hệ đầm phá và hệ 
sinh cảnh san hô, tập trung các nguồn giống 
thủy sinh vật, nên cần xây dựng các vùng san hô 
nhân tạo để thu hút các loài cá, tôm và sinh vật 
khác. Tại các đầm phá, tăng cường trồng rừng 
ngập mặn ven biển để BVMT sống của các loài 
thủy sản, đặc biệt là các bãi sinh sản; duy trì, phát 
triển các hình thức nuôi hữu cơ (nuôi sinh thái), 
nuôi quảng canh cải tiến ở các vùng bãi bồi, đầm 
phá, rừng ngập mặn nhằm tạo sản phẩm xuất 
khẩu chất lượng cao, đồng thời, BVMT sinh thái 
và nguồn lợi thủy sản.

Mặt khác, cần xây dựng, 
phát triển các Khu bảo tồn biển; 
Mô hình đồng quản lý nghề cá, 
quản lý dựa vào cộng đồng để 
bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn 
lợi thủy sản; Có cơ chế, chính 
sách khuyến khích sự tham gia 
của cộng đồng trong hoạt động 
bảo tồn biển, hỗ trợ chuyển đổi 
sinh kế cho cộng đồng ngư dân, 
đặc biệt là ngư dân sống chủ yếu 
dựa vào khai thác nguồn lợi tự 
nhiên của khu vực biển 4 tỉnh 
miền Trung; Đẩy mạnh hoạt 
động khuyến ngư để phục vụ 
có hiệu quả hoạt động thủy sản; 
Tiếp tục thực hiện các đề án, 
dự án bảo vệ, phục hồi và phát 
triển nguồn lợi thủy sản phục 
vụ phát triển nghề cá bền vững; 
Tăng cường hợp tác quốc tế 
nhằm thu hút nguồn tài trợ về 
tài chính và kỹ thuật để điều tra, 
nghiên cứu khoa học, đào tạo 
cán bộ, để học hỏi kinh nghiệm 
quản lý, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi 
thủy sản của các nước.

9Xin ông chia sẻ kinh nghiệm 
của các nước trên thế giới về 
việc tái tạo, bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản?

tS. lê Thanh lựu: Trên 
thế giới có một số mô hình về 
bảo vệ cũng như tái tạo nguồn 
lợi tự nhiên, có thể nghiên cứu 
và áp dụng vào Việt Nam. Mô 
hình đồng quản lý nghề cá ở 
Nhật Bản là một trong những 
mô hình thành công nhất trên 
thế giới, được thực hiện vào 
năm 1901. Theo đó, toàn bộ 
vùng biển ven bờ được phân 
khu và giao quyền sử dụng 
cho các tổ chức cộng đồng 
ngư dân hoặc các Hợp tác xã 
(HTX). Các ngư dân họp bàn 
xây dựng nội quy đánh bắt 
trong vùng, trong đó quy định 
về kích cỡ loài khai thác, sản 
lượng, ngư cụ khai thác nhằm 
duy trì sản lượng và có khả 
năng tái tạo nguồn lợi. Hàng 
năm, các ngư dân có kế hoạch 
cụ thể để thả các con giống về 

 V TS. Lê Thanh Lựu - Giám đốc  
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và 
Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS)
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tự nhiên… Về tài chính, Nhà nước có chính 
sách tín dụng ưu đãi cho các tổ chức cộng đồng 
ngư dân hoặc các HTX như chợ đấu giá, cầu 
lên cá, kho lạnh… Bên cạnh đó, các tổ chức 
ngư dân hay HTX chủ động thực hiện thuê các 
Viện nghiên cứu để sản xuất giống tái tạo vào 
tự nhiên và nuôi trồng các loài thủy sản có giá 
trị kinh tế cao, khoanh vùng bảo vệ; xác định 
sản lượng đánh bắt từng thời kỳ đối với một số 
loài nhất định. 

 Ở Việt Nam, các mô hình đồng quản lý 
nghề cá đã được các dự án ODA hỗ trợ đưa vào 
thử nghiệm trong ngành thủy sản bước đầu đã 
đạt những kết quả nhất định. Tiêu biểu là một 
số mô hình đồng quản lý nghề cá ở Quảng Điền 
(Thừa Thiên - Huế), Bình Đại (Bến Tre), Buôn 
Triết (Đắc Lắc)… Trong thời gian tới, nên triển 
khai các mô hình này tại các tỉnh miền Trung để 
công tác bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản 
được thực hiện hiệu quả. 
9 Ông có thể cho biết, một số chính sách của 
Nhà nước về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn 
lợi thủy sản hiện nay?

tS. lê Thanh lựu: Luật Thủy sản năm 
2003, có hiệu lực ngày 1/7/2004 là cơ sở pháp 
lý quan trọng để bảo vệ và phát triển bền vững 
nguồn lợi thủy sản. Điều 8 của Luật Thủy sản đã 
quy định rõ, Nhà nước có chính sách bảo tồn, 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là các loài 
thủy sản đang có nguy cơ tuyệt chủng, loài quý 
hiếm, loài có giá trị kinh tế cao và ý nghĩa khoa 
học; khuyến khích nghiên cứu khoa học để có 
các biện pháp phù hợp, đầu tư sản xuất giống 
thủy sản để thả vào môi trường sống tự nhiên và 
tạo ra các vùng cư trú nhân tạo nhằm tái tạo và 
phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Bên cạnh đó, nhằm bảo 
vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi 
thủy sản, ngày 13/10/2008, 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1479/
QĐ-TTg phê duyệt Quy 
hoạch hệ thống khu bảo tồn 
vùng nước nội địa đến năm 
2020, với mục tiêu: Từng bước 
hình thành hệ thống các khu 
bảo tồn nhằm bảo vệ, phục 
hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản; 
khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng trong việc quản lý, 
khai thác và sử dụng hợp lý 
nguồn lợi, bảo đảm cân bằng 
sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh 
học các vùng nước nội địa ở 
mức độ cao; Giám sát, kiểm 
soát các biến động về đa dạng 
sinh học, hệ sinh thái, các loài 
thủy sinh quý hiếm tại từng 
khu bảo tồn, tạo sinh kế cho 
cộng đồng dân cư và góp phần 
BVMT sinh thái.

Ngoài ra, Chương trình 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi 
thủy sản đến năm 2020 cũng 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 
188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012. 
Mục tiêu của Chương trình 
nhằm phục hồi nguồn lợi thủy 
sản, các loài thủy sản có giá trị 
kinh tế và nghiên cứu khoa 
học, đặc biệt là nguồn lợi thủy 

sản vùng ven bờ; gắn với quản 
lý có hiệu quả các hoạt động 
khai thác thủy sản nhằm phát 
triển ngành khai thác thủy sản 
bền vững, đồng thời giữ gìn 
tính đa dạng sinh học của tài 
nguyên sinh vật biển Việt Nam; 
Đến năm 2020, cơ bản phục 
hồi nguồn lợi hải sản vùng ven 
bờ, đặc biệt là một số loài hải 
sản làm nguyên liệu chế biến 
cho các sản phẩm thủy sản gắn 
với làng nghề truyền thống có 
thương hiệu tại Việt Nam…;

Mặt khác, trong Quy hoạch 
tổng thể phát triển thủy sản Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1445/QĐ-TTg, ngày 
16/8/2013 cũng nêu rõ, phát 
triển thủy sản theo các vùng 
sinh thái, cụ thể: Phát triển nuôi 
trồng thủy sản nước lợ khu 
vực cửa sông, ven biển, đầm 
phá (các loài tôm sú, tôm chân 
trắng, tôm hùm, nhuyễn thể, 
cá cảnh biển, các loài hải đặc 
sản, rong biển...) theo phương 
thức thâm canh và bán thâm 
canh. Phát triển nuôi trồng các 
loài cá biển, rong biển... tại các 
vùng khu vực quanh các đảo, 
quần đảo. Đồng thời, hình 
thành 6 Trung tâm nghề cá lớn, 
trong đó 5 Trung tâm nghề cá 
(TTNC) lớn gắn với các ngư 
trường trọng điểm: TTNC Hải 
Phòng, gắn với ngư trường vịnh 
Bắc bộ; TTNC Đà Nẵng, gắn 
với ngư trường Biển Đông và 
Hoàng Sa; TTNC Khánh Hòa, 
gắn với ngư trường Nam Trung 
bộ và Trường Sa; TTNC Bà Rịa 
- Vũng Tàu, gắn với ngư trường 
Đông Nam bộ; TTNC Kiên 
Giang, gắn với ngư trường Tây 
Nam bộ; Trung tâm phát triển 
thủy sản Cần Thơ, gắn với vùng 
nuôi trồng thủy sản Đồng bằng 
sông Cửu Long.
9Xin cảm ơn ông!
 Nhật MiNh (Thực hiện)

 V Mô hình đồng quản lý nghề cá đã phát huy hiệu quả nhằm tái tạo nguồn lợi 
thủy sản
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Bài học từ việc mất rừng ở khu vực Tây Nguyên 
và giải pháp bảo vệ rừng tại Việt Nam

ThS. Mai hồNg quâN
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường

Ngày 20/6/2016, tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm 
ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh 
Đắc Lắc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên ở Tây 
Nguyên, không chuyển đổi hơn 2,25 triệu hécta rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác, kể 
cả dự án đã được phê duyệt, trừ các dự án liên quan an ninh quốc phòng; không có chủ trương 
chuyển rừng nghèo, rừng cạn kiệt sang trồng cây công nghiệp. Thủ tướng yêu cầu rà soát giấy 
phép các cơ sở chế biến gỗ tự nhiên, qua đó phát hiện những sai phạm để xử lý nghiêm; Ngừng 
cấp phép cho các thủy điện liên quan đến chiếm đất rừng và rừng; yêu cầu các dự án thủy điện 
thực hiện nghiêm trồng rừng thay thế; kiên quyết thu hồi giấy phép đối với những dự án không 
chấp hành trồng rừng thay thế.

1. thực trạNg và NguyÊN NhâN 
dẫN ĐếN tìNh trạNg Mất rừNg 
ở tây NguyÊN

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có 
nhiều chủ trương chính sách để phát triển kinh 
tế - xã hội (KT - XH), quốc phòng - an ninh 
Tây Nguyên; trong đó có các mục tiêu phấn đấu 
nâng cao tỷ lệ che phủ rừng Tây Nguyên, song 
thực tế cho thấy, tài nguyên rừng đang ngày 
càng suy giảm nghiêm trọng. 

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 
31/12/2014, Tây Nguyên có hơn 2.567.118 ha 
đất có rừng, giảm 180.000 ha so với năm 2010. 
Trong đó, diện tích rừng giảm do chuyển đổi 
mục đích sử dụng 110.000 ha (trồng cao su, 
cây công nghiệp, cây ăn quả…); quy hoạch địa 
phương 37.800 ha (xây dựng thủy điện, công 
trình giao thông, công trình công cộng…); phá 
rừng và lấn chiếm đất rừng 122.900 ha (chiếm 
45%)… Trong vòng 5 năm (từ năm 2010 - 
2014), trữ lượng rừng Tây Nguyên cũng giảm 
hơn 57 triệu m³ (giảm từ 327 triệu m³ năm 
2010 xuống 270 triệu m³ năm 2015); diện tích 
rừng giảm tới 6,1%, đưa độ che phủ của rừng 
từ 51,8 % xuống chỉ còn hơn 45%. Đặc biệt, 
chất lượng rừng nhất là trữ lượng gỗ đã giảm 
tới 17,4% .

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2015, toàn vùng 
Tây Nguyên đã xảy ra 3.641 vụ vi phạm lâm luật, 
trong đó có 93 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, 
phá rừng trái phép lấy đất sản xuất. Trọng điểm 
khai thác gỗ trái pháp luật ở Tây Nguyên tập 
trung chủ yếu tại các khu vực còn nhiều rừng 

tự nhiên, khu vực biên giới, khu vực giáp ranh, các khu bảo tồn 
thiên nhiên, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang 
Sin (Đắc Lắc), Khu Bảo tồn thiên nhiên Đắc Uy (Gia Lai)…

Có ba nguyên nhân 
chính dẫn tới tình trạng suy 
giảm tài nguyên rừng và đa 
dạng sinh học (ĐDSH) ở khu 
vực Tây Nguyên. Thứ nhất, 
do việc chuyển mục đích sử 
dụng rừng để xây dựng các 
công trình, cơ sở hạ tầng 
như thủy điện, thủy lợi, giao 
thông kể cả các công trình tái 
định canh, định cư và chuyển 
cho các dự án phát triển KT-
XH của khu vực. Thứ hai, 
do hành vi phá rừng trái 
pháp luật để lấy đất sản xuất 

trước sự cạnh tranh của các 
cây nông sản hàng hóa khác, 
thậm chí là phá rừng để lấy 
đất sang nhượng trái pháp 
luật. Thứ ba là nạn khai thác 
trái phép các loài động vật, 
thực vật rừng. Tại các Vườn 
quốc gia và khu bảo tồn khu 
vực Tây Nguyên, hàng năm, 
Ban quản lý các cơ sở này đã 
thu giữ hàng trăm bẫy thú và 
xe máy, xe đạp thồ (tự chế) 
của các đối tượng sử dụng để 
săn bắt, vận chuyển lâm sản 
trái phép.
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2. NhữNg hệ lụy  
từ việc Mất rừNg 

Sự xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực 
đoan: Phá rừng là một trong những nguyên 
nhân làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết 
cực đoan như mưa bão, lũ lụt với cường độ và 
tần suất mạnh lên. Theo nghiên cứu của Quỹ 
Châu á, trong 20 năm qua, Việt Nam là một 
trong 5 nước có rủi ro thiên tai cao nhất thế 
giới, với mức thiệt hại ước tính chiếm 1,5% 
GDP hàng năm. Theo phương pháp chuyển đổi 
giá trị trung bình trong vòng 10 năm (từ năm 
2005 đến năm 2014), trung bình hàng năm ở 
Việt Nam có đến khoảng 649 đợt thiên tai xảy 
ra như lũ lụt, mưa đá, bão, lũ quét, lốc xoáy, sạt 
lở; 469.526 ngôi nhà bị phá hủy, 174.653 ngôi 
nhà bị hư hỏng và khoảng 2.715 người bị mất 
do các thảm họa tự nhiên gây ra. Bên cạnh đó là 
các hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở 
đất… đã và đang gây trở ngại cho sự phát triển 
của đất nước.

Suy giảm ĐDSH: Trên thực tế, rừng vẫn 
đang bị tàn phá, làm suy giảm về số lượng và 
chất lượng. Mất rừng là mất nơi trú ẩn, sinh 
cảnh của các loài động vật, mất đi các nguồn gen 
quý… Theo ước tính, Việt Nam đang mất đi 137 
loài thực vật, động vật và côn trùng mỗi ngày do 
phá rừng nhiệt đới, con số này tương đương với 
50.000 loài mỗi năm. Phá rừng đang đóng góp 
vào sự tuyệt diệt của các loài động thực vật. 

Cạn kiệt nguồn nước: Rừng có vai trò rất 
quan trọng cho việc giữ nước, ngăn lũ. Nước 
ngấm xuống đất làm tăng lượng nước ngầm, 
theo đó các mạch nước cung cấp cho các dòng 
sông. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về Phòng chống thiên tai, hạn hán và xâm 
nhập mặn làm cho 475.000 hộ dân thiếu nước 
sinh hoạt. Trong trồng trọt, thiệt hại về lúa là 
gần 248.000 ha; cây công nghiệp là 129.000 ha, 
thủy sản là hơn 5.000 ha, hoa màu là 19.000 ha 
và cây ăn quả là hơn 52.000 ha. 

Gia tăng biến đổi khí hậu: Các hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới còn là nơi chủ yếu tích lũy trở lại 
nguồn khí CO2 phát thải ra, để tạo thành chất hữu 
cơ. Sự tàn phá rừng, không những làm mất cân 
bằng sinh thái mà còn làm giảm khả năng hấp thụ 
CO2 và gián tiếp làm tăng thêm lượng khí CO2 
phát thải ra khí quyển, góp phần làm cho biến 
đổi khí hậu toàn cầu tăng nhanh. Như vậy, sự suy 
giảm diện tích rừng đã thúc đẩy sự gia tăng của 
biến đổi khí hậu, ngược lại sự nóng lên của Trái 
đất cũng tác động đến sự tồn tại và phát triển của 
các loài động thực vật.

3. Đề xuất Một Số 
giải pháp bảo vệ 
rừNg tại việt NaM

Từ thực trạng rừng của 
Tây Nguyên, câu chuyện quản 
lý, bảo vệ "lá phổi xanh" đã, 
đang và sẽ có nhiều vấn đề 
phải suy ngẫm. Đã đến lúc 
cần nhìn nhận BVMT sinh 
thái, bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên ở mức độ cao nhất, 
nghiêm túc và quyết liệt nhất. 
Bên cạnh đó là các giải pháp 
thích ứng, ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

Tuyên bố đóng cửa rừng 
khu vực Tây Nguyên của Thủ 
tướng Chính phủ là giải kịp 
thời và cần thiết nhằm bảo vệ 
tài nguyên rừng hiện có. Tuy 
nhiên, cần phải làm rõ trách 
nhiệm của các cá nhân, tổ 
chức liên quan đến việc làm 
mất rừng và đưa ra các giải 
pháp toàn diện bảo vệ rừng.

Tiến hành rà soát hiện 
trạng các dự án đã và đang 
thực hiện trên phạm vi cả 
nước. Quyết tâm đình chỉ, thu 
hồi những dự án kém hiệu 
quả, dừng những dự án gây 
ảnh hưởng đến rừng tự nhiên; 
không cấp phép cho các dự án 
chuyển đổi mục đích sử dụng 
là rừng tự nhiên. Bên cạnh đó 
cần đánh giá các chính sách 
liên quan đến việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng rừng để sửa 
đổi và ban hành những chính 
sách có hiệu quả, đảm bảo 

bảo vệ tốt tài nguyên rừng, tài 
nguyên ĐDSH.

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ 
đạo về bảo vệ và phát triển 
rừng các cấp, xây dựng quy chế 
hoạt động và giao nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên Ban 
Chỉ đạo; Chỉ đạo các cơ quan 
chức năng tỉnh, tiến hành kiểm 
tra, truy quét “đầu nậu”, xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân 
có hành vi vi phạm pháp luật 
và những cơ quan, chủ rừng, 
đặc biệt là những người có 
thẩm quyền nhưng thiếu trách 
nhiệm, tiêu cực để xảy ra tình 
trạng phá rừng, lấn chiếm, tái 
lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai 
thác trái phép tài nguyên rừng. 

Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, quản lý và 
giám sát các cơ sở chế biến gỗ, 
kiên quyết xử lý nghiêm các cơ 
sở chế biến gỗ bất hợp pháp 
hoặc cố tình không tuân thủ 
các quy định pháp luật. Bên 
cạnh đó tăng cường sự giám 
sát của nhân dân trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của cán 
bộ, công chức. Tăng cường 
sự phối hợp liên ngành trong 
việc bảo vệ rừng và phát hiện 
những sai phạm, tội phạm và 
xử lý kịp thời.

Triển khai các chiến dịch 
truyền thông nâng cao ý thức 
của cộng đồng, tăng cường 
năng lực cho cán bộ quản lý 
các cấp trong công tác bảo vệ 
rừngn

 V Phá rừng không chỉ làm mất cân bằng sinh thái mà còn thúc 
đẩy sự gia tăng của biến đổi khí hậu 
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Thiết bị hỗ trợ trong hoạt động  
quan trắc môi trường không khí 

tS. dưƠNg thàNh NaM
Trung tâm Quan trắc Môi trường
Tổng cục Môi trường

Bơm thu mẫu khí (model C2P) là thiết bị hỗ trợ trong hoạt động quan trắc môi trường không 
khí xung quanh và môi trường lao động với các đặc tính kỹ thuật phù hợp, hoạt động ổn định 
và độ tin cậy cao do Trung tâm Quan trắc Môi trường nghiên cứu, chế tạo đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận bảo hộ và cấp bằng độc quyền sáng chế .

Phương pháp lấy mẫu hấp thụ để phân 
tích nồng độ các chất trong môi trường 
không khí đã được nghiên cứu phát 

triển từ những năm đầu thập niên 90 của thế 
kỷ XX. Các phương pháp lấy mẫu khí đang 
được các đơn vị thực hiện quan trắc môi 
trường đối với thành phần môi trường không 
khí xung quanh (VOC, SO2, NO2 và CO2) 
hay môi trường lao động đều sử dụng theo 
tiêu chuẩn như NIOSH 1501 (lấy mẫu khí 
VOC), TCVN 5968:1995 (lấy mẫu khí SO2), 
TCVN 6137:2009 (lấy mẫu khí NO2), TCVN 
5973:1995 (lấy mẫu khí CO2)… Đi kèm là các 
loại thiết bị lấy mẫu khí (bơm hút khí) lưu 
lượng thấp. Phương pháp này vẫn chứng tỏ 
các ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện triển khai, 
chi phí thấp (chủ yếu là chi phí cho thiết bị lấy 
mẫu khí). 

Trên thị trường có rất nhiều hãng cung cấp 
thiết bị thu mẫu khí như Sibata, SKC, Gilair, 
Kimoto, Sensydine, Staplex… Tuy nhiên, các 
thiết bị này cũng gặp phải một số khó khăn 
như một bơm chỉ lấy được một loại khí, kinh 
phí đầu tư cho một thiết bị lớn (30 ÷ 45 triệu/
thiết bị), thời gian nhập khẩu lâu (6 ÷ 8 tuần), 
bảo hành/bảo dưỡng phải gửi về hãng… Trong 
khi đó, thiết bị thu mẫu khí được chế tạo trong 
nước còn hạn chế, đặc biệt chưa có loại bơm lấy 
mẫu khí nào được chế tạo hoàn thiện về công 
năng và mạch điều khiển (được đăng ký theo 
Luật Sở hữu trí tuệ). 

Với mong muốn chế tạo bơm thu mẫu khí 
đơn giản phù hợp với điều kiện Việt Nam, tự 
chủ về mặt công nghệ, hướng tới công năng 
sử dụng và tương tác thân thiện với quan trắc 
viên, nhóm nghiên cứu Trung tâm Quan trắc 
Môi trường đã phát triển thiết bị hoàn thiện về 
mặt kỹ thuật và phần mềm điều khiển. 

 NguyÊN tắc hoạt 
ĐộNg và cấu trúc 
bƠM thu Mẫu khí

Bơm thu mẫu khí được 
thiết kế và xây dựng theo yêu 
cầu về phương pháp lấy mẫu 
được trình bày trong TCVN 
5969:1995 (ISO 4220: 1983) và 
TCVN 5978:1995 (ISO 4221: 
1983).

Nguyên tắc hoạt động của 
bơm thu mẫu khí: Các chất 
khí trong không khí sẽ được 
hút cưỡng bức vào trong ống 
impinger có sẵn hóa chất hấp 
thụ hoặc các cột lọc bằng bơm 
thu mẫu khí. Đồng thời, để 
dòng khí ổn định với lưu lượng 
phù hợp tiêu chuẩn thì cần phải 
sử dụng lưu lượng kế dạng.

Người sử dụng sẽ nhập 
các thông số thông qua các 
phím bấm và màn hình hiển 
thị. Thông qua các thông tin 
nhập từ người sử dụng như 
thời gian lấy mẫu, thời gian 
trễ, lưu lượng khí cần lấy..., 
mạch điều khiển sẽ điều khiển 
công suất hoạt động của bơm 
và điều khiển thời gian đóng 
mở bơm để đáp ứng nhu cầu 
người sử dụng.

Cấu trúc của bơm thu mẫu 
khí gồm 2 phần chính: phần 
thu mẫu khí và phần điện 
(Hình 1). Trong đó, hai phần 
quan trọng nhất là mạch điều 
khiển và mạch tương tác với 
người sử dụng.

 V Hình 1: Sơ đồ cấu tạo của bơm C2P

kết quả chế tạo 
bƠM thu Mẫu khí

Bảo hộ kiểu dáng công 
nghiệp: Ngày 13/5/2016, Cục 
Sở hữu trí tuệ đã ban hành 

Quyết định số 27623/QĐ-
SHTT về việc bảo hộ và cấp 
bằng độc quyền sáng chế cho 
sản phẩm bơm thu mẫu khí 
(model C2P). Bằng có hiệu 
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lực trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp 
đơn (ngày 10/8/2015) và có thể gia 
hạn tiếp sau đó.

Bơm thu mẫu khí (model C2P) 
được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với 
các đặc điểm: Bơm có hình dạng là một 
khối hộp chữ nhật với tỷ lệ chiều dài/
chiều rộng/chiều cao là 215 mm/180 
mm/140 cm, bao gồm hai phần: phần 
nắp hộp và phần thân hộp. Nắp hộp 

được gắn với thân hộp bằng 11 ốc vít 
chìm và tay cầm hình chữ U. Các mặt 
trước, sau, trái, phải của hộp đều có 
dạng hình chữ nhật, phía trên và phía 
dưới hơi vát. Mặt dưới của hộp hình 
chữ nhật, hơi vát ở các cạnh.

Mặt trước có cấu tạo 2 lưu 
lượng kế để điều chỉnh dòng khí, 
1 màn hình hiển thị kết quả, 4 nút 
điều khiển (mode, down, up, enter) 

và 3 đèn báo trạng thái (status, AC, 
charge). Mặt sau được thiết kế 1 ổ 
cắm USB, 1 cắm nguồn điện và 1 
công tắc. Mặt trái, mặt phải tương 
tự nhau và được thiết kế thêm bộ gá 
2 ống impinger để lấy mẫu khí. Mặt 
trên có dạng hình chữ nhật với màu 
xanh và có tay cầm bằng inox. Mặt 
dưới được thiết kế vít ren chìm để 
bắt giá đỡ thiết bị.

 V Hình 2: Kiểu dáng công nghiệp của bơm thu mẫu khí (C2P)

 V Hình 3: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Catalogue của bơm thu mẫu khí (C2P)

Đặc tính kỹ thuật của thiết bị: 
Quá trình kiểm tra các thông số kỹ 
thuật về độ chính xác, độ lặp lại, 
tuân thủ theo quy trình kiểm tra, 
quy trình hiệu chuẩn cho thấy, bơm 
C2P hoàn toàn đáp ứng về kỹ thuật 
đo lường, có khả năng đáp ứng tốt 
việc lấy mẫu khí với các dải đo khác 
nhau trong khoảng lưu lượng thấp 
(0 ÷ 2) L/min. Mẫu bơm C2P cũng 

được lựa chọn ngẫu nhiên và thực 
hiện thử nghiệm theo quy định bởi 
Viện Đo lường Việt Nam, đã cho 
kết quả tương đương với sự sai khác 
không đáng kể. Như vậy có thể nhận 
định về khả năng hoạt động tốt và 
ổn định của bơm C2P là hoàn toàn 
đáp ứng về mặt đo lường và phương 
pháp đo theo TCVN. 

Ưu thế về công năng và hiệu suất: 

Sau một số thử nghiệm, C2P được 
lựa chọn sử dụng Pin Lipo dung 
lượng cao với thời gian sử dụng hiệu 
năng lý thuyết từ 6 ÷ 8 giờ chạy liên 
tục. Chế độ thử nghiệm thời lượng 
sử dụng pin cho kết quả, với 3 bơm 
C2P ngẫu nhiên được lựa chọn, thời 
gian trung bình đạt được là 7,76 giờ 
(tương đương với khoảng 7h45’ sử 
dụng khi pin được sạc đầy). 
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Ngoài ra, thiết bị cũng được tích hợp ngõ 
vào điện nguồn để có thể chạy trực tiếp khi 
cần sử dụng thiết bị liên tục trong thời gian dài 
hoặc khi pin gặp sự cố. Khi chạy ở chế độ trực 
tiếp này, mạch sạc sẽ tự động ngắt nguồn điện 
không đi qua pin để đảm bảo hiệu năng và an 
toàn. Một giải pháp khác cũng được thiết kế 
đáp ứng khả năng vận hành liên tục tại hiện 
trường là adapter kết nối với ắc quy cho khả 
năng chạy liên tục khi pin yếu và tại những nơi 
không có điện lưới. 

Với 2 lưu lượng kế được tích hợp và vận 
hành đồng thời, bơm C2P cho phép người sử 
dụng thực hiện lấy mẫu đồng thời 2 thông số 
khác nhau hoặc lấy mẫu lặp cùng thông số tại 
cùng một thời điểm (mẫu QC). Đây chính là 
điểm cải tiến của C2P so với các loại bơm khác 
trên thị trường về công năng sử dụng thực tiễn. 

Hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng: 
Qua so sánh với các thiết bị của các hãng nước 
ngoài cũng như nhu cầu sử dụng thiết bị thu 
mẫu khí ở Việt Nam thì thiết bị C2P đáp ứng 
được những yêu cầu như: dải lưu lượng (0,2 
÷ 2) L/min với 2 đầu hút mẫu khí để thu thập 
đồng thời cùng một lúc song chỉ sử dụng 1 
bơm hút. Giá thành chế tạo thiết bị C2P bằng 
khoảng 1/2 so với các thiết bị khác trên thị 
trường mà vẫn đảm bảo đặc tính kỹ thuật. 
Thiết bị này hỗ trợ việc lấy mẫu khí ở thực địa 
nên cần có thời gian hoạt động độc lập dài lên 
đến 8 tiếng. Lấy mẫu được cùng lúc 2 thông số 
bằng 2 đường riêng biệt nên rút ngắn thời gian 
lấy mẫu hiện trường 1/2 so với thông thường. 
Tăng hiệu quả kinh tế trong triển khai lấy mẫu 
thực địa và giảm thời gian làm việc của quan 
trắc viên ngoài hiện trường. Thiết kế cứng cáp, 
nhỏ gọn, nhẹ, tránh va đập trong quá trình vận 
chuyển, sử dụng và đáp ứng tính thẩm mỹ.

Tuy vậy, C2P vẫn còn một số những hạn 
chế cần cải tiến. Trong thời gian tới, nhóm 
nghiên cứu sẽ tiếp tục thu nhỏ mạch điều 
khiển, pin và các yếu tố kỹ thuật khác để C2P 
trở thành một thiết bị đa năng, có thể vận hành 
trong các điều kiện khác nhau và đáp ứng các 
phương pháp, mục đích lấy mẫu không khí 
khác nhau.

Hy vọng trong thời gian tới, sản phẩm C2P 
của Trung tâm Quan trắc Môi trường sẽ là sản 
phẩm thương mại, cung cấp ra thị trường phục 
vụ cho người sử dụng để khắc phục những hạn 
chế về giá thành và sự phụ thuộc do phải nhập 
ngoại, phù hợp và phát huy hiệu quả trong điều 
kiện của Việt Namn

Ứng dụng công nghệ 
tiên tiến trong quản lý 
chất lượng không khí

Hiện nay, chất lượng không khí đang có dấu hiệu ô 
nhiễm do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Do 
đó, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 
tiên tiến để quản lý chất lượng không khí là cần thiết. 
Trong những năm gần đây, Công ty Environmental 
Source Samplers Incs (ESS) đã đẩy mạnh hợp tác với 
Việt Nam về chuyển giao khoa học công nghệ trong 
kiểm soát khí thải, góp phần BVMT bền vững. Để tìm 
hiểu về công tác phát triển dịch vụ quan trắc, Tạp chí 
Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Mark D.Looney 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Trưởng đại diện 
Công ty ESS tại Việt Nam về vấn đề này. 

9Xin ông cho biết một số 
hoạt động của Công ty về 
phát triển dịch vụ quan trắc 
khí thải?

ông Mark d.looney: 
ESS là đơn vị tư vấn quốc 
tế trên lĩnh vực môi trường, 
được thành lập vào năm 1979 
tại Mỹ (North Carolina). 
Hiện Công ty có 6 văn phòng 
đại diện đặt tại 4 quốc gia: 
Việt Nam (có 2 văn phòng 
ở TP. Hà Nội và Hồ Chí 
Minh), Philíppin (Manila), 
Trung Quốc (Guangzhou), 
Hàn Quốc (Seoul). Công ty 

ESS chuyên cung cấp dịch 
vụ quan trắc khí thải và đo 
đạc tại nguồn, áp dụng công 
nghệ tiên tiến, với hệ thống 
thiết bị hiện đại, phần mềm 
thu thập dữ liệu, cáp nối 
trung tâm và hệ thống điều 
hòa. 

Tại châu á, Công ty 
ESS triển khai lắp đặt các 
thiết bị tự động lấy mẫu từ 
ống khói của các nhà máy 
công nghiệp; phân tích môi 
trường không khí bên trong 
và bên ngoài các cơ sở công 
nghiệp; đánh giá hiệu suất 

 V Ông Mark Looney, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm Trưởng đại diện  
Công ty ESS tại Việt Nam
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dữ liệu định dạng điện tử 
24/24 giờ, gửi báo cáo quan 
trắc trực tiếp tới khách hàng 
với các nội dung: Kết quả, 
địa điểm lấy mẫu, bảng dữ 
liệu hiện trường, dữ liệu 
hoạt động, dữ liệu phòng thí 
nghiệm và hiệu chuẩn. 

Để đảm bảo yêu cầu chất 
lượng, Công ty có 1 phòng 
thí nghiệm đặt tại Hà Nội, với 
21 m2 đáp ứng nhu cầu phân 
tích các mẫu như: Phân tích 
bụi và kim loại, thủy ngân; 
Chuẩn độ SO2, H2S, H2SO4; 
phân tích hợp chất bằng ion 
và xác định yếu tố phản ứng 
của các chất. Với mục tiêu 
thử nghiệm chất lượng khí 
thải, lấy mẫu và báo cáo dữ 
liệu phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế. Công ty sẽ bảo mật 
dữ liệu một cách nghiêm 
ngặt theo căn cứ thông số kỹ 
thuật ISO 17025. 

9Để quản lý chất lượng 
không khí, Việt Nam cần 
tăng cường ứng dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến. Vậy, 
ông có thể giới thiệu một số 
công nghệ về hệ thống giám 
sát và quan trắc khí thải đã 
được Công ty áp dụng ở Việt 
Nam?

ông Mark d.looney: 
Việt Nam đang đứng ở 
ngưỡng ô nhiễm không khí 
nghiêm trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe người 
dân, đặc biệt tại những khu 
đông dân cư như TP. Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ở 
Hà Nội, tình trạng ô nhiễm 
không khí hiện đang có 
dấu hiệu tăng lên do nhiều 
nguyên nhân, trong đó 
nguyên nhân chủ yếu là sự 
gia tăng số lượng ô tô, xe 
máy. Ngoài ra, các công trình 
xây dựng cũng làm gia tăng 

tại nhà máy nhiệt điện; lắp đặt hệ thống 
quan trắc khí thải liên tục tại nguồn, hệ 
thống được quy định bắt buộc với các nhà 
máy công nghiệp; thiết kế, lắp đặt, vận hành 
hệ thống quan trắc môi trường xung quanh 
liên tục; tổ chức các khóa đào tạo cán bộ 
quan trắc môi trường (QTMT) về đo khí 
thải công nghiệp... Các hệ thống thiết bị của 
Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu 
chuẩn quốc tế về môi trường như hệ thống 
giám sát lưu lượng và độ đục tuân thủ quy 
định phát thải và quy trình giám sát (CEMS 
AMP - cherokee) ; Hệ thống quan trắc liên 
tục mật độ bụi (CEMS); Thiết bị đo cảm 
biến chất lượng không khí (Aeroqal)… Mặt 
khác, các thiết bị QTMT của Công ty có thể 
đo liên tục các chất ô nhiễm không khí phổ 
biến như O3, NO2, CO… và đưa ra các thông 
số khí tượng như mưa, nhiệt độ, độ ẩm, tốc 
độ và hướng gió. Hệ thống thiết bị này được 
lắp đặt liên kết trong một mạng lưới, kết hợp 
với thu thập dữ liệu từ xa tạo thành hệ thống 
giám sát môi trường xung quanh, phù hợp 
đối với quy mô TP hay khu công nghiệp. 
Ngoài ra, Công ty còn cung cấp hệ thống 

 V Nhà máy Ethanol Đông Âu được Công ty ESS kiểm tra phát thải trước khi đưa vào vận hành
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nồng độ bụi. Theo số liệu của Trung 
tâm quan trắc môi trường (Tổng cục 
Môi trường), giá trị bụi PM10 và PM2,5 
tăng cao tại một số thời điểm. 

Do đó, để quản lý chất lượng 
không khí, Hà Nội nói riêng và Việt 
Nam nói chung cần phải lắp đặt hệ 
thống giám sát môi trường không khí 
xung quanh liên tục để quan trắc các 
chỉ số ô nhiễm. Hiện Công ty ESS đã 
lắp đặt hệ thống giám sát môi trường 
không khí tại Đại sứ quán Mỹ ở TP. Hà 
Nội và Hồ Chí Minh; Trường Quốc tế 
Liên hợp quốc tại khu Ciputra - Hà 
Nội; Viện TN&MT tỉnh Bình Dương. 
Ưu điểm nổi bật của hệ thống này là 
giúp cho các trường học và đơn vị 
cập nhật được các chỉ số môi trường 
xung quanh có tính chất ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe như TSP, PM2,5, 
PM10… từ đó có những kế hoạch hay 
biện pháp điều chỉnh hoạt động hàng 
ngày. Qua đó, góp phần nâng cao ý 
thức của người dân về tầm quan trọng 
của chất lượng không khí và giúp các 
nhà quản lý đưa ra những chính sách, 
giải pháp BVMT hiệu quả. 
9Được biết, trong những năm gần 
đây, Công ty đã triển khai nhiều dự 
án điển hình về xử lý mẫu khí thải 
đặc biệt nguy hại mang lại nhiều lợi 
ích cho cộng đồng. Ông có thể cho biết 
về kết quả, cũng như những thách 
thức, khó khăn của Công ty khi triển 
khai các dự án này?

ông Mark d.looney: Từ năm 
2005 đến nay, Công ty ESS đã thực 
hiện nhiều dự án về QTMT, trong đó 
điển hình là Dự án lấy mẫu khí thải 
đặc biệt và nguy hại tại khu vực địa 
lý xa bờ. Dự án do Trung tâm Giám 
sát môi trường Mỹ đặt hàng, với mục 
tiêu phân loại đất bị ảnh hưởng, đo 
khí thải từ quá trình xử lý, giám sát 
không khí xung quanh tại khu vực đất 
bị nhiễm độc, đóng gói và vận chuyển 
mẫu, báo cáo các thông số đạt ngưỡng 
an toàn. Khi triển khai Dự án, Công 
ty cũng gặp một số thách thức như: 
Dự án ở khu vực xa, không khí nóng 
bức, tạo áp lực về nhiệt đối với các 
kỹ sư, không có dịch vụ thương mại. 
Đây cũng là Dự án có sự giám sát chặt 

chẽ của cơ quan quản lý. Sau 
1 năm triển khai, Dự án đã 
thu được kết quả tích cực, 
các hóa chất độc hại và chất 
ô nhiễm từ đất của khu vực 
này được xử lý đạt ngưỡng 
an toàn và không ảnh hưởng 
tới con người, động thực vật.

Ngoài ra, một dự án khác 
cũng được đánh giá cao là Dự 
án kiểm tra phát thải trước khi 
đưa vào vận hành Nhà máy 
Ethanol Đông Âu. Đây là Dự 
án được tài trợ bởi Ngân hàng 
phát triển đa phương (Mỹ) và 
Tổng Công ty Đầu tư tư nhân 
nước ngoài (OPIC). Mục tiêu 
của Dự án nhằm kiểm tra phát 
thải trước khi đưa vào vận 
hành các bộ phận của Nhà 
máy, bao gồm: Khu vực sản 
xuất ethanol sinh học, Nhà 
máy điện, Nhà máy làm khô, 
khung xe tải và chất oxy hóa 
nhiệt, hấp thụ các bon dioxit; 
nghiên cứu về môi trường 
xung quanh khu vực Nhà 
máy. Tuy nhiên, khi triển khai, 
Dự án gặp một số thách thức 
như: Dự án nằm tại một khu 
vực hẻo lánh ở Đông Âu, với 
địa hình hiểm trở nên việc vận 
chuyển thiết bị, giao thông đi 
lại khó khăn. Mặc dù thế, kết 
quả kiểm tra những mẫu thu 
được và môi trường không 
khí xung quanh Nhà máy 
đều đạt ngưỡng an toàn. Khi 
đi vào hoạt động, mỗi năm 
Nhà máy tiêu thụ 575 nghìn 
tấn ngô, sản xuất 240 triệu lít 
ethanol sinh học và sản xuất 
175 nghìn tấn hạt ngô chưng 
cất khô, tạo công ăn việc làm 
cho 680 công nhân. 
9Trong thời gian tới, Công 
ty sẽ triển khai những hoạt 
động gì để đẩy mạnh hợp tác 
chuyển giao khoa học công 
nghệ trong kiểm soát khí 
thải tại Việt Nam, thưa ông?

ông Mark d.looney: 
Việt Nam đã hoàn thiện các 

quy định pháp luật về phát 
triển dịch vụ QTMT, đồng 
thời tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, phù hợp 
với chủ trương xã hội hóa 
dịch vụ QTMT. Đây là những 
điều kiện thuận lợi để Công 
ty tiếp tục triển khai kế hoạch 
dài hạn ở Việt Nam. Đặc biệt, 
mới đây tại Hà Nội, Tổng 
cục Môi trường và Công ty 
ESS đã phối hợp tổ chức Hội 
thảo ứng dụng công nghệ tiên 
tiến trong quản lý chất lượng 
không khí. 

Trong thời gian tới, Công 
ty ESS sẽ tổ chức Chương 
trình hợp tác về QTMT với 
Việt Nam, nhằm tăng cường 
trao đổi các công nghệ, kỹ 
thuật tiên tiến trong lĩnh 
vực môi trường. Qua đó, đẩy 
mạnh hợp tác chuyển giao 
công nghệ trong kiểm soát 
khí thải tại Việt Nam, cũng 
như tìm các cơ hội cùng phát 
triển và tăng cường năng lực 
mỗi bên.

Bên cạnh đó, hàng năm, 
Công ty sẽ thường xuyên tổ 
chức các cuộc hội thảo định 
kỳ, đây là cầu nối mang đến 
những thiết bị, phương pháp 
mới về QTMT của các tổ 
chức ở Mỹ hay châu Âu để 
phát triển tại thị trường châu 
á nói chung và Việt Nam nói 
riêng. Cùng với đó, Công ty 
cũng tổ chức khóa đào tạo 
cho các cán bộ QTMT của 
Việt Nam do các kỹ sư đầu 
ngành về môi trường của Mỹ 
giảng dạy.

Mặt khác, Công ty ESS 
đã và đang xây dựng những 
kênh đối thoại với các nhà 
quản lý môi trường Việt 
Nam, từ đó ESS có thể tư 
vấn cho các tổ chức, cơ quan 
quản lý những chính sách 
BVMT hiệu quả. 
9Xin cảm ơn ông!
 châu loaN (Thực hiện)
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Giải pháp quản lý bảo vệ môi trường nước 
khu vực thượng lưu sông Kiến Giang

ThS. NguyễN quỳNh traNg
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Sông Kiến Giang là một sông trục tưới tiêu thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình dài 
khoảng 30 km. Cửa vào cống Tân Đệ lấy nước tưới từ sông Hồng, cửa ra là cống Lân chảy ra 
vùng ven biển thuộc tỉnh Thái Bình. Hiện nay, môi trường nước khu vực thượng lưu (KVTL) 
sông Kiến Giang đang chịu tác động bởi các nguồn thải từ sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ... 
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

hiệN trạNg Môi trườNg 
Nước kvtl SôNg kiếN 
giaNg

KVTL sông Kiến Giang từ cửa vào 
đến đoạn kết thúc của TP. Thái Bình có 
4 sông nhánh nhỏ (sông Bồ xuyên, sông 
Bạch, sông Vĩnh Trà và sông 3/2); đoạn 
chảy qua thị trấn Vũ Thư có các nhánh 
sông tưới tiêu của hệ thống thủy lợi 
Nam Thái Bình như sông Kênh, sông Cự 
Lâm… Nguồn nước thải sinh hoạt của 
các khu dân cư và nước thải công nghiệp 
của các cơ sở sản xuất công nghiệp, khu 
công nghiệp (KCN) tập trung thuộc 
huyện Vũ Thư và TP. Thái Bình theo 
các sông nhánh này chảy vào sông Kiến 
Giang đã góp phần làm suy giảm chất 
lượng nước. 

Các nguồn gây ô nhiễm sông Kiến 
Giang gồm:

Nguồn ô nhiễm từ nước thải sinh 
hoạt 

Ô nhiễm môi trường nước ngày 
càng tăng và rất phức tạp. Khu vực TP. 
Thái Bình, nước mưa, nước thải sinh 
hoạt (khoảng 35.000m3/ngày, đêm) chưa 
được xử lý hòa với nước thải của các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ nằm 
xen kẽ trong khu dân cư thoát chung vào 
một hệ thống thoát nước mưa và đổ ra 
các thủy vực tiếp nhận đã dẫn đến tình 
trạng ô nhiễm môi trường nước mặt 
của các sông như: Vĩnh Trà, Bồ Xuyên, 
sông 3/2, sông Bạch và sông Pari. Các 
sông này đều bị ô nhiễm các chất hữu 
cơ, thường xuyên bốc mùi hôi thối ảnh 
hưởng trực tiếp sức khỏe nhân dân và 
mỹ quan đô thị. Kết quả phân tích mẫu 
nước tại ngã ba Cầu Phúc Khánh - sông 

Bạch tháng 10/2013 các chỉ 
số BOD5 vượt 1,2 lần, COD 
vượt 1,5 lần, N vượt 15 lần, 
tổng coliform vượt 12,6 lần 
so với cột B, TCVN 5942 - 
1995.

Nguồn ô nhiễm từ nước 
thải công nghiệp

Hiện tại, trong lưu vực 
sông Kiến Giang có 4 KCN 
(Phúc Khánh, Nguyễn Đức 
Cảnh, Sông Trà thuộc TP. 
Thái Bình và KCN Tiền Hải 
thuộc huyện Tiền Hải) đã 
hình thành và đang hoạt 
động sản xuất. Trong đó, 
KCN Nguyễn Đức Cảnh và 
Phúc Khánh đã đầu tư xây 

dựng khu xử lý nước thải 
(XLNT) tập trung và đi vào 
vận hành. Đối với KCN Tiền 
Hải chưa có chủ đầu tư cơ sở 
hạ tầng nên việc thực hiện 
lập Báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và dự án 
khu XLNT tập trung tại KCN 
chưa được đầu tư xây dựng. 
Hiện nay nước thải được các 
doanh nghiệp tự tiến hành 
xử lý, nhưng một số doanh 
nghiệp xử lý không đạt quy 
chuẩn xả thải theo quy định 
(QCVN 40:2011/BTNMT 
cột A giá trị C).

Ngoài ra, còn 12 CCN 
khác như CCN An Hòa, 

 V Bản đồ KVTL sông Kiến Giang
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Minh Hòa (Kiến Xương), CCN 
Phong Phú, Tam Quang, CCN Vũ 
Thư đã được quy hoạch và đang kêu 
gọi đầu tư. 

Các CCN còn lại hầu hết đều 
không có nhà đầu tư xây dựng kinh 
doanh cơ sở hạ tầng, mặc dù UBND 
tỉnh đã có chủ trương hỗ trợ 50% 
kinh phí cho nhà đầu tư xây dựng 
khu XLNT tập trung nhưng chưa có 
nhà đầu tư thực hiện. 

 Nguồn ô nhiễm từ hoạt động 
nông nghiệp

Ô nhiễm môi trường do sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón: 
Trong sản xuất lúa và hoa màu hiện 
nay, nông dân trong tỉnh đã và đang 
sử dụng một khối lượng lớn phân 
hữu cơ, phân bón hóa học, thuốc bảo 
vệ thực vật… Việc lạm dụng thuốc 
bảo vệ thực vật, phân hóa học, sử 
dụng tùy tiện không đúng quy trình, 
chủng loại, không đảm bảo thời gian 
cách ly, số ít còn sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật cấm sử dụng, quá hạn sử 
dụng đang là những áp lực chính cho 
nông dân và môi trường đất, nước; 
các loại hoá chất này một phần cây 
hấp thụ, phần còn lại ngấm vào đất, 
nước, gây ô nhiễm môi trường đất, 
nước và giảm đa dạng sinh học. 

Ô nhiễm do chăn nuôi gia trại, 
trang trại: Lưu vực sông Kiến Giang 
có hơn 300 trang trại và 11.000 gia 
trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Kết 
quả phân tích chất lượng môi trường 
năm 2013 của Sở TN&MT tỉnh Thái 

Bình cho thấy, tình trạng ô 
nhiễm môi trường của các 
trang trại chăn nuôi đang 
ở mức báo động, đặc biệt là 
nước thải các trang trại chăn 
nuôi tập trung, tại ao nuôi 
thủy cầm có hàm lượng COD, 
BOD5, coliform, amoni, tổng 
N, tổng P vượt TCCP nhiều 
lần; các chất thải đều chưa 
qua xử lý thải trực tiếp ra ao 
hồ và ruộng lúa gây ô nhiễm 
môi trường, ảnh hưởng lớn 
đến chất lượng môi trường 
sống của người dân nông 
thôn.

ảNh hưởNg của 
Môi trườNg Đối 
với cộNg ĐồNg veN 
SôNg kiếN giaNg

Khu vực TP. Thái Bình 
tập trung 4 KCN và 12 CCN, 
các KCN đã xây dựng hệ 
thống XLNT và đưa vào hoạt 
động tương đối ổn định. Tuy 
nhiên các CCN và các làng 
nghề thủ công chưa xây dựng 
hệ thống XLNT dẫn đến việc 
ô nhiễm kim loại nặng, ô 
nhiễm các hợp chất hữu cơ 
tổng hợp. Ô nhiễm kim loại 
nặng trong sản xuất công 
nghiệp là nguyên nhân gây ra 
nhiều bệnh hiểm nghèo đối 
với cộng đồng. Đồng thời, ô 
nhiễm các hợp chất hữu cơ 

tổng hợp bao gồm các chất 
nhiên liệu, chất màu, thuốc 
trừ sâu, thuốc kích thích tăng 
trưởng trong nông nghiệp, 
các phụ gia trong dược 
phẩm thực phẩm trong công 
nghiệp…gây ảnh hưởng lớn 
đến sức khỏe con người. 

Ngoài ra, khi nguồn nước 
sông Kiến Giang bị ô nhiễm 
sẽ ảnh hưởng đến môi trường 
nước cửa sông Kiến Giang là 
cửa Lân. Nguồn nước bị ô 
nhiễm làm nguồn thủy sản bị 
chết, gây tổn thất lớn cho các 
hộ nuôi trồng thủy sản, ảnh 
hưởng rất lớn đến đời sống 
của cộng đồng dân cư ven 
cửa sông. 

Ngoài ra, ô nhiễm nước 
vùng ven cửa sông còn làm 
ảnh hưởng đến phát triển 
du lịch ven biển và nghề sản 
xuất muối của địa phương.

Một Số giải pháp 
quảN lý, bvMt Nước 
kvtl SôNg kiếN 
giaNg

Các giải pháp kỹ thuật
Bổ sung nguồn nước trong 

mùa kiệt: Tận dụng nguồn 
nước các hồ thủy điện xả 
nước vào các đợt trong năm 
mở cống Tân Đệ, các cống 
nhỏ lấy nước vào sông Kiến 
Giang cũng như các sông 
nhỏ và hệ thống kênh mương 
lấy nước và trữ nước sông để 
tận dụng tưới tiêu và duy trì 
dòng chảy làm tăng khả năng 
pha loãng của nguồn nước.

Nạo vét, khơi thông dòng 
chảy, duy trì dòng chảy mùa 
kiệt: Hàng năm bồi lắng phát 
triển nhanh không đồng đều, 
tùy theo từng đoạn mà mức 
độ bồi lắng khác nhau. Hiện 
nay, sông lâu ngày không 
được nạo vét tình trạng bồi 
lắng phát triển nhanh, cao 
trình đáy tự nhiên cao hơn 
cao trình thiết kết từ 1- 1,5  V Đoạn sông Lân (Kiến Giang) Tiền Hải, Thái Bình
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m. Từ thực tế đó cho thấy, cần nạo vét toàn 
tuyến sông từ cống Tân Đệ đến đập Cổ Ninh.

Việc nạo vét, vớt bèo khơi thông dòng 
chảy làm tăng tốc độ dòng chảy từ đó làm 
tăng khả năng tự làm sạch, giúp giảm tải ô 
nhiễm cho dòng sông.

Kè bờ sông phòng chống sạt lở, xói lở bờ: 
Hiện nay, sông Kiến Giang mới kè 14 km 
đoạn từ cống Tân Đệ đến ngã ba Phúc Khánh, 
đoạn từ ngã ba Phúc Khánh đến đập Cổ Ninh 
chưa được kè có nguy cơ sạt lở. Do vậy, cần 
kè bờ đoạn còn lại dài 7,5 km từ ngã ba Phúc 
Khánh đến đập Cổ Ninh.

Các giải pháp quản lý
Quản lý và kiểm soát các nguồn nước thải, 

giảm thiểu phát sinh chất ô nhiễm tại nguồn: 
Khu vực TP. Thái Bình và thị trấn Vũ Thư hiện 
nay đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm chủ 
yếu do việc xử lý chất thải rắn bằng biện pháp 
chôn lấp không đúng quy cách, đặc biệt là việc 
thải bỏ chất thải rắn y tế chung với chất thải 
rắn sinh hoạt ẩn chứa rất nhiều mầm bệnh 
và các chất độc hại nguy hiểm. Cần phải xây 
dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh, tăng cường 
thu gom rác thải sinh hoạt khu vực đô thị và 
nông thôn đưa về nơi xử lý. Khu vực TP và thị 
trấn hầu hết đã xây dựng nhà vệ sinh có bể 
tự hoại. Tuy nhiên, ở các khu vực nông thôn 
chưa được chú trọng vấn đề này cần khuyến 
khích và tạo điều kiện để các hộ gia đình xây 
dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại để xử lý sơ bộ 
chất ô nhiễm; Các trang trại chăn nuôi, hoặc 
chăn nuôi hộ gia đình sử dụng bể biogas để 
XLCT chăn nuôi; từng bước thực hiện XLNT 
các làng nghề truyền thống.

XLNT của các nguồn thải 
tập trung để giảm tải lượng 
chất ô nhiễm chảy trực tiếp 
vào sông: Cần có kế hoạch 
xây dựng nhà máy XLNT 
sinh hoạt trên toàn tỉnh 
trước hết là TP. Thái Bình 
nơi tập trung nhiều dân cư 
và các loại hình sản xuất. 
Đối với các KCN, CCN chưa 
có hệ thống XLNT phải khẩn 
trương xây dựng và đưa vào 
vận hành. Nếu KCN, CCN 
không thực hiện thì tiến 
hành xử lý vi phạm. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát các 
hoạt động của doanh nghiệp 
sau khi đã được cấp phép 
hoạt động yêu cầu các doanh 
nghiệp nghiêm túc thực hiện 
các quy định về môi trường.

Tuyên truyền giáo dục, 
nâng cao nhận thức của 
người dân và cán bộ làm công 
tác môi trường về BVMT: Tổ 
chức các lớp tập huấn môi 
trường chuyên sâu để nâng 
cao kiến thức chuyên môn 
cho cán bộ làm công tác môi 
trường; Phổ biến rõ những 
hậu quả của ô nhiễm môi 
trường cho người dân, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất… 
thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng.

Tăng cường công tác 
quản lý, hoàn thiện thể chế 
và pháp luật về BVMT: Xác 
định rõ trách nhiệm và 
phân công, phân cấp hợp lý 
nhiệm vụ BVMT giữa các 
ngành, các cấp; Tăng cường 
cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
cơ quan quản lý về BVMT, 
chú trọng cấp huyện, TP, cấp 
xã, phường, thị trấn. Kiên 
quyết đình chỉ hoạt động, 
cấm hoạt động hoặc buộc di 
dời cơ sở đến KCN, CCN, 
điểm công nghiệp đối với 
các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp gây ô nhiễm môi 
trường nằm xen kẽ trong 
khu dân cư. Tổ chức kiểm 
soát ô nhiễm chất thải, nhất 
là chất thải nguy hại trong 
sản xuất công nghiệp, y tế; 
Kiểm soát chặt chẽ việc sử 
dụng hóa chất bảo vệ thực 
vật trong nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy hải sản và chế 
biến, bảo quản thực phẩm. 
Tăng cường áp dụng công 
nghệ sản xuất sạch, công 
nghệ thân thiện với môi 
trường cho các ngành công 
nghiệp trong KCN, CCN và 
các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnhn

 V Nguồn nước bị ô nhiễm gây tổn thất lớn cho các hộ nuôi trồng thủy sản
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Quỹ Bảo vệ môi trường hà nội: 

Đồng hành cùng doanh nghiệp  
cải thiện môi trường
NguyễN thị kiM thaNh 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Nội

Để sản xuất xanh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp (DN) cần đầu tư công nghệ mới, hiện 
đại, thân thiện với môi trường, đòi hỏi chi phí đầu tư lớn. Thấu hiểu những khó khăn của các DN 
trong việc vay vốn đầu tư cải thiện môi trường, những năm qua, Quỹ BVMT Hà Nội đã luôn đồng 
hành với DN, là địa chỉ “xanh” hỗ trợ DN cải thiện môi trường và nâng cao năng suất lao động.

Đáp ứNg Nhu cầu vay vốN  
của dN

Là tổ chức tài chính công lập hoạt động tại 
Thủ đô Hà Nội, năm 2007, Quỹ BVMT Hà Nội 
chính thức được thành lập theo Quyết định 
số 50/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội. Sau 
khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, 
tháng 9/2009, Quỹ được thành lập lại theo 
Quyết định số 4735/QĐ-UBND của UBND 
TP. Hà Nội có nhiệm vụ hỗ trợ, tài trợ tài chính 
cho các dự án, chương trình, hoạt động BVMT, 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng 
ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố 
môi trường… trên địa bàn TP. Hiện nay, vốn 

điều lệ của Quỹ BVMT Hà 
Nội là 300 tỷ đồng, được cấp 
từ nguồn ngân sách TP. Ngoài 
ra, Quỹ còn tiếp nhận các 
nguồn vốn khác như đền bù 
thiệt hại về môi trường, xử 
phạt vi phạm hành chính, phí 
BVMT; các nguồn viện trợ, 
tài trợ, vốn nhận ủy thác của 
các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước dành cho lĩnh vực 
môi trường. 

Hoạt động theo nguyên 
tắc phi lợi nhuận, nhiều năm 

qua, Quỹ BVMT Hà Nội đã 
thực hiện nhiều biện pháp để 
đẩy mạnh công tác tín dụng 
đầu tư, hỗ trợ, tài trợ cho các 
dự án, hoạt động BVMT trên 
địa bàn TP. Với chức năng 
nhiệm vụ được UBND TP 
giao, Quỹ đã tập trung triển 
khai các hoạt động nghiệp vụ 
chuyên môn: Cho vay ưu đãi; 
hỗ trợ lãi suất vốn vay; tiếp 
nhận và quản lý nguồn vốn ủy 
thác từ các tổ chức, cá nhân để 
hỗ trợ đầu tư, tài trợ cho các 

 V Chương trình “Sử dụng rác thải nông nghiệp làm phân hữu cơ sinh học tại hộ gia đình” huyện Đông Anh (Hà 
Nội) do Quỹ BVMT Hà Nội hỗ trợ
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hoạt động thực hiện nhiệm vụ BVMT; phối 
hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm 
định và xét chọn các hoạt động, nhiệm vụ, dự 
án BVMT; thu và quản lý nguồn thu phí BVMT, 
ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 
động khai thác khoáng sản; bảo lãnh vay vốn 
cho các dự án thuộc lĩnh vực BVMT... Trong 
đó, công tác cho vay đã được Hội đồng quản 
lý Quỹ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết 
định sự tồn tại và phát triển của Quỹ. 

Trong 9 năm qua, công tác cho vay với lãi 
suất ưu đãi của Quỹ BVMT Hà Nội đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. Với lãi suất cho 
vay là 5,4%/năm, thời hạn cho vay từ 3-10 năm, 
tính đến nay, Quỹ đã cho vay trên 40 dự án, với 
số tiền gần 250 tỷ đồng, vốn vay được sử dụng 
đúng mục đích, hiệu quả, góp phần quan trọng 
vào công tác BVMT của TP. Trong đó điển hình 
như các dự án: Xây dựng nhà máy xử lý nước 
thải tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai; Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương 
Đình (Đan Phượng); Dự án đầu tư xây dựng 
lò đốt chất thải công nghiệp tại Nam Sơn (Sóc 
Sơn);… Ngoài ra, còn có nhiều dự án trong 
Chương trình xây dựng nông thôn mới như 
Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất 
thải tại các làng nghề; xây dựng hệ thống hầm 
biogas xử lý chất thải của các trang trại chăn 
nuôi lợn tập trung... cũng được Quỹ hỗ trợ cho 
vay vốn. 

Không chỉ hỗ trợ DN khắc phục ô nhiễm 
môi trường, Quỹ còn hỗ trợ tài chính giúp các 
DN, các hộ kinh doanh đầu tư mua sắm máy 
móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ vệ sinh các 
tuyến đường, chăm sóc vườn hoa, công viên, 
cây xanh tại các quận, huyện, thị xã của TP. Từ 
nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, các DN đã 
có thêm nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống xử 
lý nước thải, chất thải rắn, khí thải góp phần 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp DN ổn 
định sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện 
kinh tế khó khăn hiện nay, được tiếp cận vay 
vốn trung và dài hạn, với lãi suất ưu đãi từ Quỹ 
đã giúp không ít DN cơ bản giải được bài toán 
khó khăn về vốn đầu tư, yên tâm hoạt động sản 
xuất, mở rộng thị trường kinh doanh…

từNg bước NâNg cao  
chất lượNg

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN 
vay vốn, những năm qua, Quỹ BVMT luôn chủ 
động, nhiệt tình hướng dẫn cho DN thực hiện 
đầy đủ trình tự, thủ tục, lập hồ sơ; rút ngắn thời 

gian xét duyệt hồ sơ, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu vay vốn của 
các dự án BVMT trên địa bàn 
TP. Để kiểm soát, quản lý vốn 
vay, Quỹ đã tiến hành kiểm 
tra, giám sát thường kỳ và đột 
xuất đối với các dự án vay vốn 
nhằm giảm thiểu nợ quá hạn, 
nợ xấu xảy ra. Ngoài nhiệm vụ 
trọng tâm là công tác cho vay, 
Quỹ đã tích cực kêu gọi các 
DN, tổ chức phi chính phủ, 
các tập đoàn kinh tế lớn tại Hà 
Nội quan tâm và tài trợ cho 
công tác BVMT Thủ đô. 

Ngoài ra, công tác truyền 
thông là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng được UBND TP, 
Sở TN&MT giao, Quỹ BVMT 
Hà Nội luôn chủ động phối 
hợp với cơ quan chuyên môn 
xây dựng kế hoạch thực hiện 
cho từng năm, sát với chủ đề, 
hướng tới nội dung tuyên 
truyền ngày càng phong phú, 
đa dạng, tạo sức thu hút đối 
với cộng đồng, phát huy tốt 
vai trò chuyển tải thông tin 
đến đông đảo mọi đối tượng, 
phục vụ tốt cho công tác 
BVMT của TP. Điển hình cho 
công tác tuyên truyền của 
Quỹ là Chương trình “Hạn 
chế sử dụng túi ni lông vì 
môi trường”, “Văn hóa môi 
trường”, “Truyền thông học 
đường”, chương trình lắp 
máy tập thể dục kết hợp bảo 
vệ nước hồ tại một số hồ trên 
địa bàn Hà Nội, đạp xe vì môi 
trường” nhằm hưởng ứng 
Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày 
Môi trường thế giới… Các 
chương trình truyền thông đã 
tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng 
trong cộng đồng, được đông 
đảo các cơ quan, ban ngành 
của TP và người dân ủng hộ, 
hưởng ứng nhiệt tình. Một 
điểm nhấn quan trọng trong 
công tác truyền thông là Quỹ 
đã phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan liên quan tổ chức các 

hội nghị tiếp cận vốn vay ưu 
đãi, thông qua đó, các DN, 
tổ chức, cá nhân đã nâng cao 
nhận thức về BVMT và nắm 
bắt được đầy đủ thông tin 
về nguồn vốn vay ưu đãi của 
Quỹ. 

Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai các hoạt động, Quỹ 
BVMT Hà Nội cũng gặp phải 
những khó khăn nhất định. Cụ 
thể như nguồn vốn bổ sung 
từ phí BVMT, các khoản bồi 
thường thiệt hại môi trường 
cho Nhà nước hiện vẫn chưa 
có cơ chế, chính sách chuyển 
nguồn về các Quỹ Môi trường 
Trung ương và địa phương, nên 
phần nào cũng ảnh hưởng đến 
quy mô tài chính của Quỹ. Bên 
cạnh đó, việc đầu tư của các 
DN trong lĩnh vực môi trường 
có chi phí lớn, thời gian hoàn 
vốn dài, hiệu quả kinh doanh 
thấp, trong khi các chính sách 
tín dụng đối với dự án môi 
trường không khác biệt nhiều 
so với các loại hình dự án kinh 
doanh, dịch vụ khác (phải có 
tài sản đảm bảo, tuân thủ các 
quy định về đầu tư xây dựng, 
đấu thầu.…) gây khó khăn cho 
các chủ đầu tư tiếp cận vốn ưu 
đãi của Quỹ. Việc hoàn tất hồ 
sơ, thủ tục vay vốn đối với một 
số dự án thuộc hộ gia đình để 
đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải tại các trang trại lợn 
có quy mô nhỏ của hộ gia đình 
cũng gặp khó khăn vì đặc thù 
hộ cá thể nhỏ lẻ nên không có 
tài sản đảm bảo, quá trình đầu 
tư không theo quy định của 
Nhà nước.

Mặc dù vậy, Quỹ BVMT 
Hà Nội đã và đang cố gắng 
khắc phục khó khăn, thực 
hiện tốt các hoạt động theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ 
được Sở TN&MT và UBND 
TP Hà Nội giao, góp phần đẩy 
mạnh công tác BVMT trên địa 
bàn Thủ đôn
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công ty cP nhiệt điện ninh Bình: 

Thực hiện hiệu quả các giải pháp  
bảo vệ môi trường
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, 
tiền thân là Nhà máy nhiệt điện 
Ninh Bình được xây dựng từ 
những năm 70 của thế kỷ XX, 
trải qua hơn 40 năm xây dựng 
và phát triển, đến nay Công ty 
không ngừng sáng tạo, khắc 
phục mọi tồn tại, vươn lên và lập 
được thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong sản xuất và đảm bảo 
hoạt động ổn định.

Môi trườNg  
là yếu tố quyết ĐịNh

Với sự giúp đỡ của Trung Quốc, 
Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình được 
xây dựng với tổng công suất 100 MW 
nhưng công nghệ của Nhà máy lại có 
từ những năm 1960 của thế kỷ XX. 
Trong khi đó, Nhà máy lại được xây 
dựng trên địa hình chật hẹp, một nửa 
thiết bị chính của nhà máy nằm dưới 
tầng âm 7m, ống khói cao 80m thấp 
hơn ngọn núi Cánh Diều 30m…gây 
không ít khó khăn cho việc quản lý 
vận hành, sửa chữa thiết bị và tác 
động không tốt đến môi trường.

Việc Nhà máy bị ô nhiễm nặng 
nề khiến người dân bức xúc, đề nghị 
phải đóng cửa nếu không có biện 
pháp tháo gỡ. Hàng trăm cán bộ, công 
nhân viên đứng trước nguy cơ thất 
nghiệp. Trước tình hình đó, Công ty 
xác định cải thiện môi trường là yếu 
tố quyết định sự tồn tại và không tách 
rời hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Trong các năm 1997-2003, Nhà máy 
đã đầu tư 2 dự án “Khắc phục ô 
nhiễm môi trường khí quyển” và “Hệ 
thống tuần hoàn nước bãi xỉ”, góp 
phần giảm lượng khói bụi, các thông 
số kỹ thuật được cải thiện, hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh tăng lên. Năm 
2000, năm đầu tiên hoàn thành dự 

án, sản lượng điện đã đạt 554 
triệu kwh, cao nhất sau 17 
năm Nhà máy vận hành liên 
tiếp. Bên cạnh đó, với sự hỗ 
trợ của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN), Nhà máy 
tiếp tục nâng cấp các thiết bị 
chính khác. Nhóm chuyên 
gia và công nhân kỹ thuật 
của Công ty đã trực tiếp thay 
thế thành công các cánh của 
turbin bị mòn, rạn nứt, làm 
giảm công suất phát điện và 
sự cố gây nguy cơ mất an 
toàn trong sản xuất. Đồng 
thời tích cực triển khai công 
trình nghiên cứu và áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Đặc biệt, công 
trình kết hợp với Viện Năng 
lượng nghiên cứu ứng dụng 
thành công hệ thống vòi đốt 
UD của hãng Mitsubisi thay 
thế cho các bộ đốt cũ của các 
lò hơi đã được nhận giải Nhất 
giải thưởng VIFOTEC (Quỹ 
Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt 
Nam) của Liên hiệp các Hội 
khoa học và kỹ thuật Việt 

Nam về lĩnh vực BVMT năm 
2003.

Trong năm 2003, Công ty 
hoàn thành xử lý môi trường 
nước thải xỉ; xây dựng trạm 
bơm lắng trong và các đường 
ống dẫn, đồng thời hệ thống 
nước thải không thải ra khu 
vực xung quanh mà tuần 
hoàn tái sử dụng sau khi đã 
qua xử lý. Tiến hành quan 
trắc định kỳ một năm 2 lần, 
đồng thời mời Trung tâm Y tế 
đo lường về nước, khí bụi để 
đo các chỉ số. Nhờ vậy, Công 
ty đã giảm mức ô nhiễm môi 
trường do khí thải, các loại 
nước thải đều đạt tiêu chuẩn 
cho phép (TCVN 5945- 2005 
đối với nước thải công nghiệp 
loại B).

từNg bước NâNg 
cao hiệu quả SảN 
xuất, kiNh doaNh 

Thực hiện chủ trương đổi 
mới doanh nghiệp, từ tháng 
7/2005, Nhà máy chuyển 
sang cơ chế hoạt động độc 

 V Trung tâm vận hành Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
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lập với tên gọi Công ty CP Nhiệt 
điện Ninh Bình. Song song với công 
tác đảm bảo cung cấp điện với khả 
năng cao nhất cho hệ thống điện 
quốc gia là việc thực hiện phương 
án cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp 
xếp lại mô hình tổ chức, lao động. 
Công ty đã chủ động xây dựng kế 
hoạch từng bước giải quyết với 
những biện pháp hợp lý, triển khai 
nhiều đợt, có hỗ trợ thêm cho người 
lao động tình nguyện về nghỉ nên 
đến tháng 1/2008 số lao động của 
Công ty chỉ còn 1.018/1.350 người, 
số đơn vị còn 14/25 đầu mối trong 
khi sản lượng điện tăng 1,2 lần so 
với năm 2004. Năm 2008, Công ty 
hoạt động theo mô hình Công ty cổ 
phần, lại phải chịu ảnh hưởng rất 
lớn từ cuộc khủng hoảng tài chính 
thế giới, khiến chi phí sản xuất tăng 
cao. Song với tinh thần phấn đấu 
không mệt mỏi, CBCNV Công ty 
đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh năm 2008 với sản 
lượng điện đạt 751 triệu kWh, tăng 
112% so với năm 2007; nộp ngân 
sách Nhà nước tăng 72% so với kế 

hoạch và tăng trên 2,4 lần so 
với năm 2007. Tháng 8/2009 
cổ phiếu của Công ty đã 
được niêm yết trên sàn giao 
dịch chứng khoán Việt Nam 
với mã giao dịch NBP. Hiện 
Công ty đang tích cực cải tạo 
thiết bị nhằm đáp ứng các 
yêu cầu về kinh tế kỹ thuật 
môi trường cho phù hợp với 
điều kiện hoạt động hiện nay 
để kéo dài tuổi thọ hoạt động 
Nhà máy đến năm 2030. 

Với các doanh nghiệp sản 
xuất, vấn đề an toàn đã luôn 
được quan tâm, nhưng với 
ngành điện thì đây là vấn đề 
được đặt lên hàng đầu. Để 
đảm bảo cho công tác an toàn, 
Công ty CP Nhiệt điện Ninh 
Bình luôn đảm bảo các điều 
kiện về an toàn như: Đầu tư 
bảo hộ lao động, trang thiết 
bị điều kiện làm việc; thường 
xuyên huấn luyện, kiểm tra 
trong sản xuất; thiết bị máy 
móc phải được đầu tư sao cho 
đảm bảo an toàn (công nghệ 

tốt); quản lý trong đó có kiểm 
tra, đôn đốc khi sản xuất; đảm 
bảo quyền lợi, chế độ chính 
sách của nhà nước cần được 
thực hiện đầy đủ và có chế độ 
riêng của Công ty. Với Nhiệt 
điện Ninh Bình, để phát triển 
bền vững yếu tố con người là 
quan trọng. Trước hết, thực 
hiện đầy đủ các chính sách 
của nhà nước đối với cán 
bộ công nhân viên, ngoài ra 
cũng cần có những chính 
sách riêng khuyến khích công 
nhân lao động hăng say và có 
nhiều sáng kiến hiệu quả. 

Trải qua chặng đường 
hơn 40 năm xây dựng và phát 
triển, tập thể CBCNV Nhà 
máy điện Ninh Bình trước 
kia, nay là Công ty CP Nhiệt 
điện Ninh Bình hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự 
được Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ… trao tặng nhiều danh 
hiệu cao quý.
 phạM hồNg dưƠNg

 V Khuôn viên Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình
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công ty Xi măng nghi sơn: 

Đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất 
kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường

Công ty Xi măng Nghi Sơn được thành 
lập năm 1995, là đơn vị liên doanh giữa 
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam với hai 

tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản (Taiheiyo Xi 
măng và Mitsubishi Vật liệu), có tổng vốn đầu 
tư 621,9 triệu USD, sản lượng trung bình đạt 
khoảng 4,3 triệu tấn/năm. Sản phẩm chính của 
Công ty là xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB 40), 
xuất khẩu chủ yếu sang các nước Đông Nam 
á. Trải qua hơn 20 năm xây dựng, phát triển, 
Công ty đã trở thành nhà sản xuất và phân phối 
xi măng uy tín nhất Việt Nam, hướng đến xây 
dựng thương hiệu “Xi măng Nghi Sơn - Công 
nghệ Nhật Bản bền vững”.

áp dụNg côNg Nghệ hiệN Đại, 
tiÊN tiếN

Từ những năm 2000, Công ty Xi măng 
Nghi Sơn là một trong những đơn vị tiên 
phong sản xuất xi măng PCB 40, trong khi hầu 
hết các nhà máy xi măng ở Việt Nam lúc đó chỉ 
sản xuất xi măng PCB 30. Đầu năm 2012, Công 
ty tiếp tục cho ra đời sản phẩm xi măng PCB 
40 chuyên biệt dành cho xây dựng dân dụng và 
được đánh giá là dòng sản phẩm có chất lượng 
cao theo tiêu chí của Nhật Bản, giá cả ổn định, 

khả năng chống rạn nứt, tăng 
độ bền vững cho công trình, 
chịu được điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt... Tính đến nay, 
Công ty đã sản xuất và tiêu thụ 
hơn 30 triệu tấn xi măng, nộp 
ngân sách nhà nước hơn 2.000 
tỷ đồng, góp phần giải quyết 
việc làm cho hơn 500 lao động 
trực tiếp và hàng nghìn lao 
động gián tiếp. Hiện Công ty 
đã được cấp Chứng chỉ ISO 
9001:2000; ISO 9001:2008 và 
ISO 14001:2000.

Để sản xuất xi măng PCB 
40, Công ty đã đầu tư hai dây 
chuyền sản xuất hiện đại, mỗi 
dây chuyền có công suất 5.800 
tấn clinker/ngày, tương đương 
với 2,15 triệu tấn xi măng/
năm. Hệ thống máy nghiền 
kết hợp giữa máy sơ bộ và máy 
bi, cho hiệu quả về năng suất 
với mức tiêu thụ điện năng 
thấp. Máy phân ly hiệu suất 
cao cũng tạo hiệu suất phân 

tách cao, đảm bảo chất lượng 
của sản phẩm xi măng. Bên 
cạnh đó, Công ty sử dụng thiết 
bị tiền nung kiểu tầng sôi, giúp 
phân hủy những nhiên liệu 
khó bắt cháy, nhờ đó quá trình 
nung kết clinker duy trì tính 
ổn định và chất lượng.

chú trọNg aN toàN 
lao ĐộNg, aN SiNh 
xã hội và bvMt

Bên cạnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh, Công ty đặc 
biệt quan tâm đến công tác an 
toàn lao động, an sinh xã hội 
và BVMT. Các dây chuyền sản 
xuất được điều khiển tự động 
từ phòng điều khiển trung 
tâm, đảm bảo sự vận hành 
nhịp nhàng của thiết bị và an 
toàn cho người lao động. Đối 
với công tác an sinh xã hội, 
Công ty đã xây dựng hơn 300 
căn hộ cho cán bộ, công nhân 
viên và nhiều công trình phúc 

 V Thành công của xi măng Nghi Sơn góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào khu kinh tế Nghi Sơn nói 
riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung
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lợi xã hội với tổng số tiền 200 tỷ đồng.
Đối với công tác BVMT, Công ty tuân thủ 

nghiêm ngặt những quy định của pháp luật. Để 
thu hồi nhiệt của khí thải, Công ty đầu tư xây 
dựng tháp trao đổi nhiệt 5 tầng, có khả năng 
phân hủy những nhiên liệu khó bắt cháy như 
than anthracite, nhờ vậy nguyên liệu được phân 
hủy hoàn toàn trước khi nạp vào lò nung xi măng. 
Định kỳ hàng quý, Công ty thu thập, phân tích mẫu 
khí thải, kết quả phân tích đáp ứng các tiêu chuẩn 
về môi trường theo quy định. Hiện nay, Công ty 
đang nghiên cứu khả năng sử dụng nguyên liệu 
thay thế, giảm khí thải CO2. Bên cạnh đó, Công ty 
còn đầu tư hệ thống kiểm soát bụi, toàn bộ clinker 
sau khi làm nguội được chuyển lên các silô clinker 
rồi nạp vào máy nghiền cùng thạch cao và các phụ 
gia điều chỉnh với hệ thống nghiền sơ bộ có thiết 
bị lọc bụi hiệu suất cao.

Trong công tác khai thác nguyên liệu, Công ty 
áp dụng phương pháp cắt tầng và toàn bộ lượng 
đá vôi được vận chuyển từ mỏ Hoàng Mai (Nghệ 
An) về Nhà máy bằng hệ thống băng tải dài 12 
km với thiết kế chống ồn, chạy xuyên qua đường 
hầm trong núi dài 2,2 km, giúp giảm thiểu tối đa ô 
nhiễm môi trường. Sét nguyên liệu cũng được khai 
thác theo phương pháp cắt tầng, xúc trực tiếp lên ô 
tô và vận chuyển về Nhà máy để làm nguyên liệu 
sản xuất. Trong quá trình khai thác, lớp đất phủ 
được phục hồi để trồng cây, nhằm hạn chế tác động 
đến môi trường và tạo cảnh quan cho khu vực mỏ. 
Ngoài ra, Công ty còn trồng cây xanh, xây hồ nước 
tại khuôn viên Nhà máy, tạo cảnh quan thân thiện 
với môi trường; Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép 
các quy định về BVMT vào các buổi giao ban; Có 
chế độ khen thưởng, xử phạt, nhằm khuyến khích 
cán bộ, công nhân viên nghiên cứu, sáng tạo, cải 
tiến máy móc, nâng cao hiệu suất và BVMT…

Ông Itano Yasutake, Giám đốc phụ trách khối 
hành chính của Công ty cho biết, xác định BVMT 
là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, do vậy, Công 
ty đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng 
thời góp phần BVMT, hướng tới mục tiêu vì sự 
nghiệp phát triển bền vững. 

Với những đóng góp của Công ty đối với sự 
phát triển của địa phương nói riêng và sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, 
Công ty Xi măng Nghi Sơn đã vinh dự được nhận 
Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba; Là 1 
trong 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được 
trao tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia năm 
2009 cùng nhiều bằng khen, giải thưởng danh giá 
khácn
 bÙi hằNg

công đoàn công ty thương mại Dịch vụ 
và môi trường ngôi sao Xanh: 

Nỗ lực vì  
người lao động

Công ty Thương mại  
Dịch vụ và Môi 
trường Ngôi Sao 

Xanh - Green Star (Khắc 
Niệm, TP. Bắc Ninh) được 
thành lập ngày 17/6/2006, 
với ngành nghề sản xuất 
kinh doanh chính là dịch 
vụ vận chuyển, mua bán, xử 
lý rác công nghiệp. Trải qua 
10 năm phát triển (2006 - 
2016), với tâm huyết, sự nỗ 
lực không ngừng của Ban 
Giám đốc và toàn thể công 
nhân lao động (CNLĐ), 
Công ty Green Star đã ghi 
những dấu ấn tích cực trên 
con đường phát triển, trở 
thành một doanh nghiệp 
hàng đầu trong lĩnh vực 

cung cấp các dịch vụ về 
môi trường.

luôN quaN tâM 
Đời SốNg Người 
lao ĐộNg

Trong những năm qua, 
Ban Giám đốc, Đảng ủy và 
Công đoàn Công ty Green 
Star luôn thực hiện tốt 
chủ trương đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, Bộ Luật lao 
động, Luật Công đoàn, tiêu 
biểu là các chế độ chính 
sách về thuế, Luật kế toán, 
pháp luật về môi trường 
cũng như chế độ của công 
đoàn như tiền lương, tiền 
thưởng, thời gian làm việc, 

 V Trụ sở Công ty Green Star
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văn minh đô thị. Qua đó, BCH 
Công đoàn đánh giá, rút kinh 
nghiệm, chọn cá nhân điển 
hình để tuyên dương, khen 
thưởng khích lệ tinh thần làm 
việc của người lao động.

Bên cạnh chế độ khen 
thưởng, tặng quà vào các 
ngày lễ tết, Công đoàn Công 
ty Green Star luôn phát động 
phong trào thi đua yêu nước, 
“lá lành đùm lá rách”, với mục 
tiêu “ Đoàn kết nâng cao sức 
mạnh” BCH công đoàn đã tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ 
trợ những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn giúp cải thiện, 
nâng cao đời sống cho CNLĐ, 
Công ty Green Star luôn 
đi đầu trong việc vận động 
CNLĐ ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ 
em, Vì người nghèo, Chương 
trình nghĩa tình Hoàng Sa, 
Trường Sa…

tăNg cườNg Đổi 
Mới, NâNg cao chất 
lượNg hoạt ĐộNg 
của tổ chức côNg 
ĐoàN 

Với nhiều hình thức, 
Công đoàn đã tổ chức vận 
động đoàn viên tích cực tham 

gia đầy đủ các đợt sinh hoạt 
chính trị, các buổi tập huấn 
nhằm nâng cao ý thức xây 
dựng công đoàn cơ sở vững 
mạnh của CNLĐ.

Cùng với việc đẩy mạnh 
các phong trào thi đua, BCH 
Công đoàn Công ty Green Star 
còn quan tâm đến việc vận 
động CNLĐ gia nhập tổ chức 
công đoàn. Đến nay, Công ty có 
75 CNLĐ là đoàn viên. Hàng 
năm, BCH Công đoàn tổ chức 
đăng ký xếp loại để xây dựng 
công đoàn cơ sở vững mạnh. 
Năm 2014, Công ty Green Star 
có 17/20 tổ đạt danh hiệu tổ 
công đoàn vững mạnh.

Nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động của tổ chức 
công đoàn, BCH Công đoàn 
luôn thực hiện nghiêm túc 
chế độ báo cáo định kỳ đối với 
công đoàn cấp trên; Tổ chức 
thu đoàn phí đầy đủ đúng quy 
định, quản lý tài chính công 
đoàn đúng nguyên tắc và quy 
chế; Thực hiện dân chủ trong 
BCH. Với mục đích chia sẻ 
thông tin, tăng cường sự hiểu 
biết giữa lãnh đạo, BCH Công 
đoàn và CNLĐ cũng như xây 
dựng mối quan hệ thân thiện 
tại nơi làm việc, BCH Công 
đoàn đã tổ chức thương lượng 
và đối thoại định kỳ. Qua đó, 
giúp giải quyết hầu hết những 
vướng mắc, khó khăn trong 
việc thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của từng cá nhân.

Nhờ thực hiện tốt quy 
chế dân chủ, chăm lo tốt đời 
sống người lao động, Công ty 
Green Star đã thu hút được trí 
tuệ tập thể, tập trung phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. Vì thế, 4 năm liền 
(từ năm 2011 - 2014), Công 
đoàn Công ty Green Star đều 
đạt danh hiệu Công đoàn cơ 
sở vững mạnh xuất sắcn
 v. NhuNg

thời gian nghỉ thai sản, ốm đau. Đặc biệt, Công 
đoàn luôn quan tâm cải thiện môi trường làm 
việc, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động và 
phòng chống cháy nổ. Do vậy, những năm gần 
đây, Công ty Green Star không có trường hợp 
nào bị tai nạn lao động và tai nạn giao thông. 

Ngoài việc làm ổn định với thu nhập bình 
quân 4 triệu đồng/người/tháng, việc sắp xếp 
cán bộ đúng vị trí, phù hợp với khả năng, đúng 
quy trình, Công đoàn còn tổ chức tham quan, 
học tập tạo không khí phấn khởi cho CNLĐ. 
Vì vậy, luôn động viên được mọi người nỗ lực 
hoàn thành tốt nhiệm vụ do Công ty đề ra.

Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Ban 
Giám đốc tổ chức Hội nghị ký Thỏa ước lao động 
tập thể. Mặt khác, Công đoàn Công ty Green 
Star phối hợp với chính quyền, Ban Thanh tra 
nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Thỏa ước lao động nhằm giảm thiểu 
sai sót, đảm bảo công khai dân chủ, minh bạch 
trong tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi 
khác đối với CNLĐ.

Xác định công tác thi đua khen thưởng là 
động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để 
nâng cao tinh thần, ý chí vươn lên của người 
lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị được giao, Ban chấp 
hành (BCH) Công đoàn luôn phối hợp với Ban 
Giám đốc Công ty Green Star thường xuyên tổ 
chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, đẩy nhanh cải cách hành chính, 
phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn 
vệ sinh lao động, xây dựng công sở văn hóa và 

 V Khu vực sản xuất của Công ty
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HTX Dịch vụ môi trường Duy Tiến -  
Điểm sáng xã hội hóa bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, nhiều hợp tác xã 
(HTX) dịch vụ môi trường (DVMT) 
trên địa bàn Thị trấn Thanh Lãng 

(huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được 
thành lập và hoạt động hiệu quả, trong đó có 
HTX DVMT Duy Tiến chuyên thu gom, xử lý 
rác thải sinh hoạt. Đây là mô hình HTX DVMT 
đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần đẩy 
mạnh phong trào xã hội hóa công tác BVMT, 
huy động sức mạnh và ý thức của người dân 
trong BVMT.

Thị trấn Thanh Lãng có dân số 13.000 
người, với 3 làng nghề truyền thống: Nghề 
mộc, nghề nấm và thêu ren. Cùng với các làng 
nghề, hoạt động dịch vụ - thương mại của thị 
trấn cũng phát triển với 328 hộ làm dịch vụ 
chế biến nguyên liệu gỗ, vật liệu xây dựng và 
các hộ buôn bán nhỏ. Những hoạt động này 
đã và đang đem lại hiệu quả về kinh tế cho địa 
phương. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm do bụi 
gỗ, mùi sơn, tiếng ồn từ các làng nghề và các hộ 
buôn bán, kinh doanh xả rác bừa bãi, đã làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe của 
người lao động và nhân dân nơi đây. 

Để đẩy mạnh phong trào xã hội hóa BVMT 
nông thôn, Sở TN&MT Vĩnh Phúc đã triển khai 
xây dựng mô hình điểm BVMT nông thôn tại 
thị trấn Thanh Lãng. Được sự hỗ trợ của chính 
quyền địa phương, Cựu chiến binh (CCB) 
Nguyễn Duy Tá đã thành lập HTX DVMT Duy 
Tiến đảm nhiệm việc thu gom, xử lý rác thải 
trên địa bàn. Từ khi thành lập (năm 2005) đến 
nay, HTX đã góp phần làm cho đường phố, 
thôn xóm đổi thay và ngày càng sạch, đẹp hơn. 
Chủ nhiệm HTX Nguyễn Duy Tá còn được 
biết đến một tấm gương sáng của địa phương 
về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”.

Với mục đích vì sức khỏe cộng đồng và môi 
trường bền vững, HTX góp phần làm chuyển 
biến nhận thức của nhân dân trên địa bàn, xây 
dựng thói quen, ý thức trách nhiệm đối với môi 
trường sống. Hiện nay, HTX đã thu hút được 
12 xã viên và 29 lao động hợp đồng, thu nhập 
bình quân mỗi người trên 1 triệu đồng/tháng, 
với mỗi thôn một tổ thu gom rác. Do lượng rác 
thải sinh hoạt ngày càng tăng, nên lượng rác 

thu gom lớn, bình quân mỗi 
ngày HTX thu gom được 6 tấn 
rác, sau khi thu gom, rác thải 
được tập kết tại bãi rác cách xa 
khu dân cư để phân loại, xử lý. 
Các loại rác hữu cơ được tận 
dụng để tái chế thành phân 
vi sinh đạt tiêu chuẩn còn rác 
vô cơ thì chôn lấp đúng nơi 
quy định. Để có kinh phí hoạt 
động, UBND thị trấn Thanh 
Lãng cho phép HTX DVMT 
Duy Tiến thu phí vệ sinh của 
người dân theo quy định của 
UBND tỉnh, mức thu hiện nay 
là 1.500 đồng/người/tháng.

Khi mới thành lập, HTX 
DVMT Duy Tiến gặp nhiều 
khó khăn do nguồn vốn ít, chỉ 
có một xe công nông và một 
số trang thiết bị thô sơ, trong 
khi bãi rác cũ của thị trấn 
đang quá tải. Mặc dù, thị trấn 
Thanh Lãng đã quy hoạch, mở 
rộng bãi rác và được UBND 
huyện Bình Xuyên phê duyệt, 
nhưng vẫn chưa được giải 
phóng mặt bằng và đưa vào 
sử dụng. Mặt khác, đơn giá 
thu phí đã được thống nhất 
nhưng vẫn còn một số hộ dân 

không nộp, hiện nay mới chỉ 
có trên 70% hộ dân trong thị 
trấn nộp phí… Đặc biệt, khó 
khăn nhất vẫn là vấn đề nhận 
thức của người dân về công 
tác BVMT và có những hành 
vi coi thường công việc này 
nên không ít xã viên chán nản, 
muốn bỏ việc.

Để giúp HTX vượt qua 
khó khăn, Sở TN&MT tỉnh 
đã hỗ trợ HTX 14 xe chở rác, 
5.760 xô nhựa, mỗi hộ gia 
đình được 2 xô để phân loại 
rác hữu cơ và rác vô cơ; hỗ 
trợ thị trấn 1,065 tỷ đồng xây 
dựng, cải tạo rãnh thoát nước 
thải chính với tổng chiều dài 
1.128 m. Ngoài ra, Sở cũng 
hỗ trợ cho HTX xây dựng 
nhà máy xử lý rác thải với 
công suất khoảng 30 tấn rác/
tháng, xây lắp đường dây điện 
vào khu xử lý rác thải, 1 máy 
nghiền rác sau khi ủ... phục vụ 
việc xử lý rác thải theo công 
nghệ sản xuất phân vi sinh. 
Mỗi năm có trên 100 tấn phân 
vi sinh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, 
xử lý bằng men vi sinh được 
tái phục vụ sản xuất.

 V Các xã viên HTX DVMT Duy Tiến thu gom rác thải
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Với quyết tâm BVMT đến từng 
khu phố, thôn xóm trong thị trấn, đến 
nay, HTX DVMT Duy Tiến đã được 
nhiều người dân biết đến. Hình ảnh 
những chiếc xe chở rác của HTX với 
nhiệm vụ thu gom rác thải đến từng 
ngôi nhà, khu phố… đã trở nên thân 
quen với người dân thị trấn Thanh 
Lãng.

Trong thời gian tới, HTX sẽ ký hợp 
đồng với các địa phương lân cận thu 
gom rác thải, tăng thu nhập cho các xã 
viên. Ngoài ra, HTX cũng dự định đầu 
tư, mở xưởng sản xuất đồ nhựa tái chế 
từ việc tận dụng túi ni lông, nhựa, bao 
chứa rác thải…

Xã hội hóa dịch vụ thu gom rác 
thải là một mô hình đã phát huy được 
hiệu quả trong chủ trương quản lý chất 
thải rắn đang được tỉnh và các ngành 
chức năng quan tâm, với mục đích 
huy động sự tham gia của cộng đồng 
trong công tác bảo vệ và phát triển 
môi trường bền vững, giảm gánh nặng 
ngân sách, xây dựng các cộng đồng 
dân cư tự lực, chủ động về tài chính, 
cân đối thu chi trong các dịch vụ công. 
Mô hình HTX DVMT thu gom rác 
thải như Duy Tiến cần được nhân 
rộng để các địa phương khác áp dụng, 
góp phần cải thiện môi trường nông 
thôn trên địa bàn tỉnhn

 NguyễN thị lợi

 V Phân bón vi sinh do HTX DVMT 
Duy Tiến sản xuất góp phần BVMT

NềN kINH Tế TuầN HOÀN - HƯớNG TIếP 
CậN MớI NâNG CAO SứC CạNH TRANH, 
GIẢM CHấT THẢI 

Ngày 27/7/2016, tại Hà Nội, 
Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
đã tổ chức Hội thảo “Nền kinh tế 
tuần hoàn (KTTH): Hướng tiếp 
cận mới nâng cao sức cạnh tranh, 
giảm chất thải ra môi trường”. 

Hiện nay, Việt Nam đang 
phát triển nền kinh tế tuyến 
tính, hàng hóa sau khi sử dụng 
sẽ bị thải bỏ, trong khi nguồn tài 
nguyên thiên nhiên ngày càng 
cạn kiệt, nước ngọt khan hiếm, 
nhiên liệu hóa thạch có hạn... Vì 
vậy, khái niệm về một nền kinh 
tế mới - nền KTTH đang nhận 
được sự ủng hộ từ phía Chính 
phủ, tổ chức, nhà kinh tế và các 
Tập đoàn lớn trên thế giới. Đây là 
mô hình tăng trưởng kinh tế lấy 
việc tái sử dụng tuần hoàn nguồn 
nguyên liệu làm trọng tâm, giảm 
tiêu hao nguyên liệu, nâng cao 
hiệu quả sản xuất và giảm tối 
đa ảnh hưởng môi trường. Tuy 
nhiên, để thực hiện hiệu quả 
nền KTTH, không chỉ đòi hỏi 
sự đồng thuận của Nhà nước, 
nhân dân và cộng đồng doanh 
nghiệp (DN), mà phải có những 
cơ chế, chính sách khuyến khích 
các hoạt động có lợi cho xã hội, 
cũng như chế tài xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm hay gây 
hại cho môi trường và con người.

Theo đó, trước khi triển khai 
thực hiện nền KTTH, các DN 

phải xác định 4 trụ cột: Thiết kế 
và sản xuất tuần hoàn; Các mô 
hình kinh doanh mới; Xác định 
chu kỳ ngược và đánh giá được 
tác nhân hỗ trợ; Các điều kiện 
thuận lợi để triển khai chu trình 
khép kín này. Bên cạnh đó, quá 
trình chuyển đổi thành hành 
vi, hành động để thúc đẩy nền 
KTTH cũng đòi hỏi có nhiều 
thời gian, vì cần có sự đầu tư về 
công nghệ và năng lực đổi mới 
của các DN, trong khi 95% trên 
tổng số hơn 500.000 DN Việt 
Nam hiện nay có quy mô nhỏ 
và vừa, thường là thiếu vốn, hạn 
chế về nguồn nhân lực cũng như 
chậm đổi mới để thích ứng với 
yêu cầu phát triển. 

Các đại biểu tham dự Hội 
thảo đã trao đổi, thảo luận, làm 
rõ bản chất, vai trò của nền 
KTTH trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế; Đánh giá thực 
trạng hoạt động tái chế, tái sử 
dụng chất thải ở Việt Nam và 
chỉ ra những cơ hội, thách thức 
trong việc nâng cao hiệu quả 
sử dụng tài nguyên, giảm thiểu 
tối đa việc phát sinh chất thải 
trong chu trình sản xuất; Đề 
xuất những giải pháp thúc đẩy 
phát triển KTTH nhằm nâng 
cao sức cạnh tranh của nền kinh 
tế, giảm thiểu chất thải ra môi 
trường trong thời gian tới.
 gia liNh

 V Toàn cảnh Hội thảo
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Chung tay bảo vệ môi trường

BVMT hiện đang là vấn đề cấp bách của 
cộng đồng. Với mong muốn chung tay 
góp sức BVMT để TP luôn Xanh - Sạch 

- Đẹp, thời gian qua, các cơ sở Đoàn thanh niên 
TP. Hà Nội nói chung và phường Mai Dịch nói 
riêng đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, 
thiết thực góp phần cải thiện môi trường sống 
trên địa bàn TP.

Gần đây, mô hình “Biến bãi rác thành 
vườn hoa” do Đoàn Thanh niên phường Mai 
Dịch (quận Cầu Giấy) thực hiện đã đem lại 
hiệu quả tích cực trong việc nâng cao ý thức 
BVMT trong khu dân cư. Mô hình được bắt 
nguồn từ ý tưởng của một nhóm sinh viên có 
tên “Sen trong phố”, nhiệt huyết với công tác 
tình nguyện thực hiện và được Đoàn Thanh 
niên phường Mai Dịch kết hợp với chương 
trình “Siêu thủ lĩnh”. Ý tưởng của nhóm xuất 
phát từ một cuộc thi do Đài truyền hình tổ 
chức. Với Quỹ ban đầu khoảng 1,5 triệu đồng, 
nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động để có thêm 
nhân lực, kinh phí như: Tổ chức đêm nhạc 
giao lưu, kết nối khu dân cư, gây quỹ; Tổ chức 
“Ngày thứ Bảy xanh” cùng Đoàn Thanh niên 
phường Mai Dịch chung tay quét dọn, bóc 
dỡ tờ rơi quảng cáo… Từ các hoạt động này, 
số tiền gây Quỹ được 11 triệu đồng để thực 
hiện mô hình vườn hoa. Đặc biệt, mô hình 
này được xây dựng thử nghiệm trên điểm tập 
kết rác thải sinh hoạt của người dân trong khu 
vực phố Trần Bình. 

Ban đầu, ý tưởng xây dựng vườn hoa bị 
nhiều người phản đối vì cho rằng đây là thói 
quen khó bỏ của người dân. Tuy nhiên, với sự 
quyết tâm của nhóm, cùng sự chung tay, ủng 
hộ của Đoàn Thanh niên phường Mai Dịch, 
các tổ dân phố… nên vườn hoa đã dần hình 
thành. Đặc biệt, vườn hoa còn có sự góp sức 
của những em trường Tiểu học Mai Dịch. Tại 
đây, các em học sinh được hướng dẫn cách ươm 
trồng, chăm sóc cây trong lọ, chai. Đây cũng là 
những hoạt động bổ ích, giúp các em nâng cao 
ý thức bảo vệ cây xanh, BVMT.

Đồng thời, nhóm đã tuyên truyền tới các hộ 
dân về việc đổ rác đúng giờ, nơi quy định: Mỗi 
gia đình, hộ kinh doanh phải tự bố trí 1 thùng 
gom đựng rác thải sinh hoạt trong nhà và đổ 
rác thải vào xe thu gom rác lưu động, thời gian 
hàng ngày: 17h - 20h30 và 21h - 22h30 (tăng 

cường cho các tuyến phố). 
Đại diện tổ dân phố cũng đã 
làm việc với Tổ môi trường tổ 
chức điểm đổ rác mới, thuận 
tiện hơn cho người dân. Điểm 
đổ rác này cách điểm cũ 20 m 
và đặt 1 xe thu gom rác. Mặt 
khác, nhóm tuyên truyền để 
các hộ gia đình ký bản cam kết 
“Năm trật tự văn minh đô thị 
- năm 2016”, 100% hộ gia đình 
ký bản cam kết. Bên cạnh đó, 
nhóm phối hợp với công an 
phường Mai Dịch đề ra biện 
pháp xử lý với các trường hợp 
vứt rác không đúng nơi quy 
định. Hiện đã tiến hành xử 
phạt, với khung phạt từ 100 - 
300.000 đồng. 

Cùng với đó, nhóm đã 
phối hợp với tổ dân phố tổ 
chức họp, lấy ý kiến người dân 
về cách thức và mô hình chăm 
sóc vườn hoa. Buổi họp có sự 
tham gia của 21 dân cư, với 
nhiều thành phần khác nhau: 
Đại diện chính quyền, Chi 
Hội phụ nữ, Hội cựu chiến 
binh, người dân sống quanh 
khu vực vườn hoa, các em 
học sinh. Sau khi thực hiện 
xong mô hình, nhóm ký biên 

bản bàn giao công trình cho 
tổ dân phố chịu trách nhiệm 
giám sát, quản lý và Chi Hội 
phụ nữ phường phối hợp với 
các gia đình xung quanh chăm 
sóc vườn. 

Theo nhiều người dân tại 
khu dân cư, từ ngày có vườn 
hoa đã không còn tình trạng 
vứt rác ra khu vực. Sau thành 
công của mô hình, Đoàn 
Thanh niên phường Mai Dịch 
đã trồng thêm nhiều vườn hoa 
thay thế những bãi rác ở khu 
vực tổ 3 Tân Đô và khu vực tổ 
23 Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8. 
Tuy nhiên, trong thời gian 
triển khai mô hình, nhóm 
thực hiện cũng gặp không ít 
khó khăn vì khu vực Mai Dịch 
phần lớn là dân tạm trú và 
sinh viên ở trọ.

Như vậy, từ những hành 
động nhỏ của mô hình đã tác 
động đến ý thức của nhiều 
người dân khu dân cư trong 
việc giữ gìn vệ sinh, BVMT. 
Đây chính là mô hình xã hội 
hóa BVMT hiệu quả, cần 
được nhân rộng trong thời 
gian tớin
 trưƠNg thịNh

 V Bãi rác tại phố Trần Bình được Đoàn Thanh niên  
phường Mai Dịch cải tạo thành vườn hoa
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Cần bảo vệ loài voọc chà vá chân nâu  
tại bán đảo Sơn Trà

tạ kiều aNh
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học,
Tổng cục Môi trường

Năm 2016, voọc chà vá chân nâu được cộng đồng đề xuất chọn trở thành biểu tượng đa dạng 
sinh học của TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, tại bán đảo Sơn Trà - nơi sinh 
sống của 300 cá thể voọc, đã xảy ra 2 vụ chặt phá rừng, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường 
sống, cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ, bảo tồn voọc chà vá chân nâu - 
báu vật của Sơn Trà.

rừNg SƠNtrà bị xâM hại

Khu bảo tồn Sơn Trà được thành lập năm 
1989 trên cơ sở chuyển đổi khu rừng cấm bán 
đảo Sơn Trà. Năm 2014, Khu bảo tồn Sơn Trà 
được phê duyệt chuyển tiếp khu dự trữ thiên 
nhiên cấp tỉnh và phân cấp cho thành phố quản 
lý đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch 
là 3.871 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) 
Sơn Trà được ví như viên ngọc quý của Đà 
Nẵng bởi hệ động, thực vật phong phú và đa 
dạng. Tổng số các loài thực vật được ghi nhận 
là 22 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt 
Nam và nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó 
voọc chà vá chân nâu là loài quý hiếm, đặc hữu 
Đông Dương có tính nguy cấp và đang được ưu 
tiên bảo vệ theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP 
ngày 30/3/2006 và Nghị định số 160/2013/NĐ-
CP ngày 12/11/2013.

Thế nhưng, trong 6 tháng 
đầu năm 2016, tại KBTTN 
Sơn Trà đã xảy ra 2 vụ chặt 
phá rừng, làm mất đi nơi 
cư trú các loài động vật. Cụ 
thể, tháng 2/2016, thông qua 
phản ánh của người dân, lực 
lượng chức năng đã phát 
hiện tại Tiểu khu 62 (thuộc 
khu vực suối Đá Đen, bán 
đảo Sơn Trà) có một mảng 
rừng trải dài gần 400 m bị 
phát trọc, nhiều cây cối bị 
chặt hạ. Bên cạnh đó, một 
con đường đất rộng khoảng 
2 m đã bị đào để làm đường 
xuống lán trại gần bờ biển 
tại khu vực, diện tích dựng 

lán trại rộng gần 50 m2. Khu 
rừng này có tổng diện tích 7 
ha, do Hạt Kiểm lâm Sơn Trà 
- Ngũ Hành Sơn giao khoán 
trồng rừng và cây ăn quả cho 
ông Nguyễn Văn Tâm (trú 
phường Thọ Quang) hơn 15 
năm nay. Sau đó, ông Tâm 
ủy quyền sử dụng đất cho 3 
người khác cùng phường Thọ 
Quang. Sau khi bị phát giác, 
nhiều cơ quan ban, ngành 
và lãnh đạo TP đã vào cuộc, 
hai cán bộ chủ chốt của Hạt 
Kiểm lâm Sơn Trà bị cách 
chức. 

Vụ phá rừng Sơn Trà 
đầu tháng 2 chưa lắng, thì cơ 
quan chức năng lại tiếp tục 
phát hiện thêm vụ phá rừng 
nghiêm trọng vừa xảy ra vào 
tháng 6/2016 tại Tiểu khu 63 
rừng Sơn Trà. Qua kiểm tra 
phát hiện tổng số có 16 cây 
gỗ rừng tự nhiên bị khai thác 
với đường kính gốc từ 15-143 
cm, khối lượng khoảng 63,4 
m3, thuộc gỗ thông thường 
nhóm V, VI, VII gồm các loại 
chò, nhội, dẻ, sồi, lim xẹt, lòng 
mang. Quá trình xác minh, 
ông Phạm Trường Mai (trú tổ 
51, phường Thọ Quang, quận 
Sơn Trà) thừa nhận khai thác 
số gỗ nêu trên. Từ tài liệu, 
chứng cứ thu thập được, lãnh 
đạo Sở NN&PTNT khẳng 
định, ông Phạm Trường 
Mai đã có hành vi lấy lâm 

 V Rừng Sơn Trà bị tàn phá nghiêm trọng 
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sản trong rừng không được 
phép của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền, vi phạm Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng. 
Hiện Thanh tra TP. Đà Nẵng 
đã chính thức công bố quyết 
định thanh tra toàn diện các 
hoạt động quản lý, bảo vệ, 
phát triển và sử dụng rừng ở 
bán đảo Sơn Trà.

Sự kÊu cứu  
của loài voọc

Voọc chà vá chân nâu 
phân bố chủ yếu ở tầng tán, 
tầng ưu thế và đôi khi xuất 
hiện ở tầng cây bụi. Do vậy, 
việc chặt phá cây rừng ở các 
khu vực có phân bố voọc đều 

tác động nghiêm trọng đến 
chúng. Về môi trường sống, 
khi chặt phá rừng, phạm vi 
phân bố của loài voọc bị thu 
hẹp, cùng với nguồn thức ăn 
cạn kiệt, làm tăng sự cạnh 
tranh về nhu cầu ăn, ở giữa 
các loài và nội loài. Cùng với 
đó là việc chia cắt sinh cảnh 
sống của loài voọc do các hoạt 
động phát triển ở phía bãi Bắc 
và bãi Nam bán đảo Sơn Trà. 
Đây là nguyên nhân chính 
dẫn đến tuyệt chủng trong 
tương lai do giao phối cận loài 
và các yếu tố tác động khác.

Voọc chà vá chân nâu là 
loài linh trưởng đặc hữu của 
Đông Dương. Với bộ lông 

 V Một gia đình voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà

đặc trưng 5 màu nổi bật, loài vật này được 
gọi là voọc ngũ sắc và tôn vinh là “nữ hoàng” 
của các loài linh trưởng. Trên thế giới, voọc 
là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao khi chỉ còn 
dưới 2.000 cá thể, trong đó Việt Nam chiếm 
50%. Ở Việt Nam, voọc chà vá chân nâu 
sinh sống trong các khu rừng nguyên sinh 
từ Nghệ An đến Kon Tum. Thức ăn chính 
là lá của các loài thực vật: Đa, chò, dẻ, trâm 
trắng… Do đó, việc xây dựng các khu du lịch 
và mở đường giao thông trong KBTTN đang 
làm cô lập chúng với chuỗi thức ăn theo tập 
tính.

bảo vệ báu vật  
SƠN trà

Ngay sau khi sự việc xảy ra vào tháng 
2/2016, Sở TN&MT đã có kiến nghị khẩn cấp 
thực thi các giải pháp bảo vệ động vật hoang 
dã và đảm bảo đa dạng sinh học tại KBTTN 
Sơn Trà. Theo đó, để ngăn chặn các hành vi 
tác động trực tiếp, nghiêm trọng đến môi 
trường sống của loài voọc và đảm bảo tính đa 
dạng ở bán đảo Sơn Trà, UBND TP giao Sở 
NN&PTNN chỉ đạo các đơn vị có liên quan 
xác định diện tích, phạm vi, trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt, công bố, cắm mốc và có biện 
pháp quản lý chặt chẽ đối với KBTTN Sơn Trà. 
Đối với vùng đệm KBTTN, các đơn vị chức 
năng cần tăng cường lực lượng tuần tra, ngăn 
chặn các hành vi chặt phá rừng trái phép, đồng 
thời xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý, 
nhằm đảm bảo an toàn cho sinh vật.

Năm 2016, Sở TN&MT đề xuất xây dựng 
hình ảnh cá thể voọc chà vá chân nâu là biểu 
tượng đa dạng sinh học của TP. Đà Nẵng, 
trong lộ trình xây dựng thành phố môi trường. 
Đây là điều kiện để thu hút sự quan tâm phát 
triển du lịch, cơ hội quảng bá cộng đồng về 
tính nguy cấp cũng như tăng cường giáo dục 
cộng đồng bảo vệ sinh vật đặc biệt ở Đà Nẵng.

Sở TN&MT đề nghị UBND TP không 
cho phép các dự án phát triển trên khu vực 
phía Tây bán đảo Sơn Trà (trừ khu vực Tiên 
Sa đến hồ Sâu). Các hoạt động phát triển du 
lịch, dịch vụ sinh thái gắn với sinh kế cộng 
đồng nhưng đảm bảo không ảnh hưởng đến 
sinh cảnh sống của cá thể voọc. Định hướng 
phát triển ở khu vực này trong tương lai cần 
chú trọng các loại hình du lịch sinh thái, phát 
triển các mô hình đồng quản lý có sự tham 
gia của nhiều bên, tăng cường giám sát đa 
dạng sinh họcn
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Bảo tồn và phát triển bền vững  
Khu bảo tồn thiên nhiên Đắc Rông
trầN thu traNg
Học viện Nông nghiệp

Khu bảo tồn thiên nhiên 
(BTTN) Đắc Rông có diện tích 
40.526 ha nằm trên địa bàn 6 

xã (Ba Lòng, Hải Phúc, Triệu Nguyên, 
Tà Long, Húc Nghì và Hồng Thủy) 
tỉnh Quảng Trị, với hệ sinh thái rừng, 
núi đá vôi và các loài động, thực vật 
phong phú, đa dạng. Khu BTTN được 
thành lập năm 2001, theo Quyết định 
số 768/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng 
Trị, với nhiệm vụ bảo vệ hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới vùng đồi núi thấp và 
các loài động, thực vật, đặc trưng cho 
vùng Trung Trường Sơn. 

tiềM NăNg Đa dạNg hệ 
SiNh thái tự NhiÊN và 
phát triểN du lịch SiNh 
thái 

Theo báo cáo kết quả khảo sát của 
Trung tâm Nghiên cứu TN&MT, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Khu BTTN Đắc 
Rông thuộc vùng núi thấp, có độ chia 
cắt mạnh và độ dốc khá lớn. Đến nay, 
hệ thực vật ở đây đã ghi nhận được 
1.053 loài, trong đó có 24 loài trong 
Sách đỏ Việt Nam. Nơi đây có diện 
tích rừng kín thường xanh lớn nhất 
miền Trung, với 3 kiểu rừng chính: 
Rừng cây lá rộng nhiệt đới vùng núi 
thấp, rừng thường xanh mưa ẩm và 
rừng thường xanh thứ sinh. Rừng cây 
lá rộng nhiệt đới vùng đồi núi thấp, có 
diện tích 5.000 ha (chiếm 12 % diện 
tích Khu BTTN) phân bố ở độ cao 
800 - 1.400 m. Đây là loại rừng ít bị tác 
động, nên còn giữ được tính nguyên 
sinh, với độ che phủ chiếm 70%. Các 
loài cây chủ yếu là loài cây lá rộng thuộc 
họ dẻ (long não, thầu dầu, đậu, sến), 
một số loài thuộc chi mộc lan (vàng 
tâm, re, giổi) và một số loài thuộc họ 
thông (thông nàng, thông tre, hoàng 
đàn giả)… Rừng thường xanh mưa 

ẩm nhiệt đới, chiếm diện 
tích 4.300 ha (10% diện tích 
Khu BTTN), phân bố ở độ 
cao dưới 800 m, nằm ở phía 
Tây Nam và Đông Nam. Các 
loài cây chủ yếu thuộc họ hoa 
hồng, xoan, bàng như săng 
lẻ, chò xanh…; Rừng thường 
xanh thứ sinh, có diện tích 
13.775 ha (chiếm 34% diện 
tích Khu BTTN), phân bố ở 
sườn phía Đông và Tây Nam. 
Rừng bị tác động mạnh do 
khai thác gỗ xây dựng nên 
nhiều loài cây gỗ lớn bị khai 
thác cạn kiệt như lim xanh, 
giổi, chẹo, trâm…Ngoài ra, 
phân bố rải rác khắp vùng là 
rừng hỗn giao tre, nứa và các 
trảng cỏ, cây bụi. Loại rừng 
này bị tác động mạnh do 
người dân chặt, đốn cây để 
làm nương rẫy nên đất bị rửa 
trôi, biến thành những vùng 
đồi trọc.

Không chỉ đa dạng về 
các loài thực vật, hệ động 
vật ở đây có tới 612 loài (89 
loài thú, 193 loài chim, 69 
loài mối, 210 loài bướm, 71 

loài cá, 17 loài bò sát, 32 loài 
bò sát). Trong đó, có 35 loài 
nằm trong Sách đỏ Việt Nam 
(2007), 27 loài thuộc Danh 
lục đỏ IUCN (2009). Đây là 
vùng quan trọng đối với việc 
bảo tồn nhiều loài thú quý, 
hiếm như: khỉ đuôi lợn, khỉ 
mặt đỏ, vượn đen má hung, 
thỏ vằn, chà vá chân nâu... 
Đặc biệt, hai loài thú mới là 
sao la và mang lớn đã được 
phát hiện trong khu vực. 

Ngoài ra, đây là khu vực 
ghi nhận có các loài chim đặc 
hữu đang bị đe dọa toàn cầu, 
có vùng phân bố giới hạn 
nên Khu BTTN Đắc Rông đã 
được Tổ chức bảo tồn Chim 
quốc tế công nhận là một 
trong số 63 vùng chim quan 
trọng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nơi đây còn 
là khu vực có cảnh quan thiên 
nhiên, điểm du lịch sinh thái 
hấp dẫn. Tuyến du lịch sinh 
thái hang dơi thuộc dãy núi 
đá vôi trong phân khu dịch vụ 
hành chính của Khu BTTN 
Đắc Rông có quy mô rộng, 

 V Các cán bộ kiểm lâm Quảng Trị hướng dẫn kỹ thuật  
trồng mây cho người dân xã Húc Nghì (Đắc Rông)
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chiều dài khoảng 170 m, rộng 6 m. Hang có 
nhiều hình kỳ thú như chuông đá, măng đá, 
cột đá, hình chim thú... và là nơi trú ngụ của 
loài dơi. Đến đây, du khách có nhiều cơ hội 
hiểu biết thêm về tài nguyên thiên nhiên và 
đa dạng sinh học và sẽ được cảm nhận một 
không khí thoáng đãng, mát mẻ, trong lành 
tự nhiên. Thêm một địa điểm nữa là thác Đỗ 
Quyên, với nhiều cây đỗ quyên mọc và ra hoa 
ở vách đá, đây cũng nơi để du khách tìm hiểu 
về đặc tính của loài hoa độc đáo này. 

Ngoài việc khám phá vẻ đẹp thiên nhiên 
kỳ thú của Khu BTTN, du khách sẽ được tìm 
hiểu về cuộc sống của đồng bào dân tộc Vân 
Kiều, Pa Cô với nhiều lễ hội đặc sắc (cầu mưa, 
đâm trâu) và những ngành nghề, canh tác 
trên đất dốc… 

Đề xuất các giải pháp bảo tồN 
và phát triểN bềN vữNg

Những năm gần đây, nguồn lợi kinh tế 
thu được từ hoạt động du lịch sinh thái của 
Khu BTTN tăng nhanh, đời sống người dân 
được cải thiện. Tuy nhiên, do khai thác quá 
mức các nguồn tài nguyên rừng đã làm cho 
hệ sinh thái và đa dạng sinh học suy giảm. 
Nhiều loài thú quý, hiếm đang bị đe dọa 
tuyệt chủng. Đặc biệt, hoạt động khai thác 
tài nguyên không bền vững và mang tính hủy 
diệt vẫn còn tồn tại trong Khu BTTN như 
săn, bẫy, dùng kích điện, thuốc nổ để đánh cá 
trong suối làm chết các loài thủy sinh vật… 
Bên cạnh đó, các hoạt động chặt phá rừng đầu 

nguồn làm mất sinh cảnh tự 
nhiên, ảnh hưởng đến nơi cư 
trú của các loài chim và thú, 
cạn kiệt nguồn nước…

Trong thời gian tới, để 
nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý và bảo vệ rừng bền 
vững, Ban quản lý Khu BTTN 
Đắc Rông đã đề ra một số 
giải pháp cần thực hiện như: 
Kiện toàn hệ thống các trạm 
bảo vệ, tổ tuần tra rừng; Phối 
hợp với các tổ chức đánh giá 
tình trạng quần thể của một 
số loài có giá trị bảo tồn cao, 
xác định nguy cơ đe dọa và 
các khu vực ưu tiên bảo tồn 
nhằm nâng cao hiệu quả bảo 
tồn đa dạng sinh học.

Xây dựng chương trình 
điều tra giám sát đối với các 
loài quý, hiếm và chương 
trình đánh giá hiện trạng 
buôn bán động vật hoang dã 
để cập nhật số liệu cho công 
tác quản lý và bảo tồn loài 
tại Khu BTTN. Hợp tác với 
các cơ quan ban ngành trong 
tỉnh, cơ quan và tổ chức 
chuyên môn trong nước, các 
tổ chức quốc tế trong công 
tác nghiên cứu khoa học, 
quản lý bền vững hệ sinh thái 

rừng, phát triển cộng đồng 
vùng đệm.

Nghiêm cấm các hoạt 
động săn bắn, buôn bán động 
vật hoang dã của người dân 
địa phương. Đồng thời, hỗ 
trợ về nguồn vốn, kỹ thuật, 
giúp người dân địa phương 
tham gia chăn nuôi các loài 
động vật hoang dã, nhằm 
nâng cao đời sống và giảm tác 
động tới nguồn tài nguyên. 

Tăng cường công tác 
tuần tra và kiểm tra rừng 
nhằm ngăn chặn việc khai 
thác gỗ trái phép, ảnh hưởng 
đến sinh cảnh sống cũng như 
hạn chế việc người dân vào 
rừng bẫy, bắn chim, thú. Các 
ngành chức năng như Công 
an, Quân sự, Bộ đội Biên 
phòng và đặc biệt là chính 
quyền địa phương các xã tích 
cực phối hợp đấu tranh, ngăn 
chặn và xử lý các hành vi xâm 
hại đến tài nguyên rừng, xâm 
hại đến bảo tồn đa dạng sinh 
học. 

Tổ chức các buổi tập 
huấn cho cán bộ Ban quản 
lý và lực lượng kiểm lâm về 
kỹ năng nhận biết loài, đặc 
biệt các loài quý, hiếm. Tăng 
cường lực lượng kiểm lâm, 
bảo vệ rừng cũng như các 
chính sách hỗ trợ nhằm giúp 
họ hoàn thành nhiệm vụ. 

 Đẩy mạnh, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người 
dân về BVMT, phổ biến kiến 
thức, kỹ năng quản lý hiệu 
quả tài nguyên rừng và phát 
triển các hoạt động sinh kế 
bền vững, du lịch sinh thái 
cho các hộ dân xung quanh 
vùng đệm của Khu BTTN; 
Hỗ trợ người dân triển khai 
chương trình trồng rừng mới 
như trồng mây và các loại 
lâm sản ngoài gỗ… nhằm 
bảo vệ, phục hồi các hệ sinh 
thái rừng tự nhiênn

 V Cán bộ Khu BTTN Đắc Rông tuần tra công tác bảo vệ rừng
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Khi đàn sếu trở về

việt NaM từNg là quÊ hưƠNg 
của Sếu

Đã có thời cả vùng Đồng Tháp Mười mênh 
mông được xem là vương quốc của sếu đầu đỏ 
Phương Đông. Những năm 1980, cứ mỗi lần 
nắng ấm lên, mùa khô đến, cỏ năng kim bắt 
đầu hồi phục sau mấy tháng ngập chìm trong 
nước lũ, sếu đầu đỏ lại quay về. 

Sếu đầu đỏ phương Đông là loài lớn nhất 
trong họ sếu, rất nhạy cảm với sự thay đổi của 
môi trường. Sếu trưởng thành cao khoảng 150-
180cm; sải cánh từ 220 - 250cm, trọng lượng 
trung bình 8 - 10kg. Chúng có chế độ ăn tạp, 
có thể ăn các thức ăn thô thường gặp tại đầm 
lầy và các vùng nước nông như rễ, củ cây, côn 
trùng, động vật giáp xác và một số loài thú có 
vú nhỏ. 

Theo thống kê của Hội Sếu quốc tế, sếu đầu 
đỏ Phương Đông hiện nay còn khoảng dưới 
1.000 con. Với tình trạng sinh cảnh sống bị thu 
hẹp do con người xâm lấn, biến đổi khí hậu làm 
cạn kiệt nguồn nước, nguồn thức ăn đã và đang 
dần đẩy loài chim quý hiếm này đến bờ vực 
tuyệt chủng.

Cuối những năm 1980, chương trình khai 
phá Đồng Tháp Mười đã được triển khai một 
cách toàn diện thông qua đào kênh, đắp đê và 
xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn để xả 
lũ, thau chua, rửa phèn, biến vùng đất hoang 

sơ nơi đây trở thành “vựa lúa” 
lớn nhất của Việt Nam. 

Nhưng diện tích các hệ 
sinh thái đất ngập nước tự 
nhiên bị suy giảm nghiêm 
trọng do các hoạt động khai 
hoang của con người. Các 
đồng cỏ năng, cỏ bàng - nơi 
sinh sống và nguồn thức 
ăn của sếu cũng như nhiều 
loài chim nước, chim di cư 
khác cũng bị thu hẹp đáng 
kể. Những can thiệp của con 
người đã tác động tiêu cực đến 
sự đa dạng sinh học đặc trưng 
ở nơi đây. Đàn sếu cũng vì thế 
mà mỗi mùa lại phải đi tìm 
nơi trú chân mới.

Ngay cả Vườn quốc gia 
Tràm Chim, nơi được cố thủ 
tướng Võ Văn Kiệt ký quyết 
định thành lập vào năm 1998 
với mục đích ban đầu là bảo 
tồn sếu đầu đỏ, cũng không 
ngoại lệ. Trước đây, sếu đầu 
đỏ về Tràm Chim ước tính lên 
đến khoảng 60% số lượng sếu 
di cư, nay chỉ còn vài chục cá 
thể. Năm 2002, Tràm Chim 
chỉ đón 11 cá thể sếu.

Tìm sinh cảnh mới, rời 
Tràm Chim, sếu ghé Hòn 
Chông. Năm 2001, sếu về Hòn 
Chông lên đến 336 cá thể. 
Nhưng ngay sau năm đó, các 
hoạt động du lịch và nuôi tôm 
ở Hòn Chông cũng bùng nổ, 
không còn chỗ cho đàn sếu 
dừng chân. Năm 2007, sếu về 
Hòn Chông chỉ còn 15 cá thể. 
Bỏ Hòn Chông, sếu lại qua Phú 
Mỹ. Năm 2009, Phú Mỹ đón 
152 cá thể sếu đầu đỏ. Nhưng 
tình trạng tương tự cũng diễn 
ra như ở Hòn Chông. Từ năm 
2010 trở về đây, số lượng sếu 
đầu đỏ trở về Phú Mỹ cũng 
chỉ lẻ tẻ vài nhóm nhỏ. Các 
hoạt động khai hoang, lấn đất 
của con người đã dần đẩy đàn 
sếu ra khỏi biên giới của Việt 
Nam.

 Sếu Đã Đi về Đâu?
Môi trường kém an toàn 

ở phía Việt Nam buộc loài sếu 
phải đi tìm những điểm dừng 
chân mới. Khu bảo tồn Anlung 
Pring của Campuchia với diện 
tích 220 ha, chỉ cách biên giới 
Kiên Giang khoảng 30 km, đã 
trở thành "nhà" của sếu đầu 
đỏ. Người dân ở Anlung Pring 
lần đầu tiên thấy sự hiện diện 
của khoảng 20 cá thể sếu đến 
kiếm ăn vào năm 2001. Cho 
đến nay, số lượng sếu đầu đỏ 
ở Anlung Pring tăng lên gấp 
nhiều lần, với số lượng từ 200 
đến 300 con.

Thành công của Anlung 
Pring bắt nguồn từ ý thức bảo 
tồn thiên nhiên của Chính 
phủ và người dân Campuchia. 
Đất dành cho sếu là "bất khả 
xâm phạm", người dân không 
được phép canh tác, sử dụng 
tài nguyên trên đất dành cho 
sếu, vì vậy cảnh quan ở Anlung 
Pring gần như không thay đổi 

 V Sếu đầu đỏ ở Tràm Chim
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suốt hơn 1 thập kỷ qua. Ngoài ra, Chính phủ 
Campuchia cũng quy định rõ trong Luật bảo 
tồn sếu, các hành vi như lén lút giăng bẫy, đặt 
thuốc để săn bắn hoặc xâm lấn đất đai khu bảo 
tồn có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Để hỗ trợ cho người dân trong vùng, Chính 
phủ Campuchia cho phép Anlung Pring tổ chức 
các hoạt động du lịch sinh thái với quy mô hạn 
chế để đảm bảo không làm xáo trộn đời sống 
của loài sếu. Du khách đến tham quan phải tập 
trung tại điểm xem sếu với khoảng cách nhất 
định và chỉ được chiêm ngưỡng sếu qua ống 
tele được trang bị sẵn. Mỗi du khách sẽ phải trả 
một mức phí là 5 USD cho một ngày ngồi ngắm 
sếu ở Anlung Pring.

Sếu chỉ về  
NhữNg chốN bìNh yÊN

Để giữ chân đàn sếu, Chính phủ Việt Nam, 
các tổ chức bảo tồn và các nhà tài trợ đã cùng 
hành động để cải thiện môi trường sống của 
của các loài chim nước, chim di cư và sếu đầu 
đỏ. Nhiều dự án đã được xây dựng nhằm bảo 
tồn và phục hồi sinh cảnh đất ngập nước, hạn 
chế các mối đe dọa đối với sếu đầu đỏ và các 
loài chim nước ở những điểm dừng chân của 
sếu như Tràm Chim, Láng Sen, Kiên Lương … 
với ngân sách lên tới hàng triệu USD.

Năm 2007, chương trình hỗ trợ phục hồi 
sinh cảnh, bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước 
và hỗ trợ sinh kế của người dân sinh sống ở 
vùng đệm của WWF-Việt Nam tại Tràm Chim 
với sự tài trợ của WWF Quốc tế và Công ty 
CocaCola đã bước đầu phát huy tác dụng với sự 
trở về của 125 cá thể sếu đầu đỏ. Hiệu quả của 
chương trình và sự trở về của sếu trong những 
năm tiếp theo đã góp phần đưa Tràm Chim trở 
thành khu RAMSAR đầu tiên của đồng bằng 

sông Cửu Long và thứ 2.000 
của thế giới vào năm 2012.

Năm 2014, tiếp nối thành 
công tại Tràm Chim, WWF-
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Khu 
bảo tồn Láng Sen, nay cũng đã 
trở thành khu RAMSAR thứ 
2.227 của thế giới, biến 2.000 
ha đất ngập nước với rừng 
tràm, đồng cỏ, lung sen của 
khu bảo tồn thành nơi sinh 
sản và trú đông quan trọng 
cho các loài chim di cư, các 
loài cá và điểm quay về cho 
sếu đầu đỏ.

Mặc dù vậy, việc kiến tạo 
sinh cảnh cho loài sếu đầu đỏ, 
đang gặp nhiều thách thức 
như việc sử dụng quá mức 
thuốc trừ sâu trong sản xuất 
nông nghiệp sẽ làm gia tăng 
đáng kể khả năng tử vong 
của sếu đầu đỏ và các loài 
chim nước khác. Thực tế đã 
có một số cá thể sếu đầu đỏ 
bị bệnh hoặc chết do mắc lưỡi 
câu hoặc trúng thuốc trừ sâu. 
Bên cạnh đó là mặt trái của 
các hoạt động phát triển du 
lịch, đặc biệt đối với các khu 
đất ngập nước đã nhận danh 
hiệu Ramsar. Trong năm 2014, 
Tràm Chim đón hơn 61.000 
lượt khách du lịch, tăng gấp 
3 lần so với năm 2013 và năm 
2015 là 135.000 khách. Khách 
du lịch sử dụng xuồng máy đi 
lại liên tục trên các tuyến kênh 

ngay sát các bãi ăn của sếu đầu 
đỏ đã gây ảnh hưởng tới môi 
trường sống của loài sếu.

Để bảo vệ loài sếu, đã đến 
lúc, chúng ta cần phải có hành 
động quyết liệt hơn và điều 
chỉnh quy mô, hình thức tổ 
chức của các hoạt động du lịch 
trong các khu bảo tồn. Không 
nên xem số lượng khách hay 
tổng thu nhập từ hoạt động du 
lịch là một chỉ số để đo mức độ 
thành công của một khu bảo 
tồn. Thước đo sự thành công 
của một khu bảo tồn nằm ở 
tốc độ phục hồi của hệ sinh 
thái, số lượng loài và quần thể 
của từng loài, ở số lượt người 
được nâng cao nhận thức về 
bảo tồn thông qua các hoạt 
động du lịch sinh thái và các 
mối đe dọa được loại trừ.

Vào tháng 3/2016, VQG 
Tràm Chim và Hội Sếu quốc tế 
(ICF) đã ghi nhận một cá thể 
sếu đầu đỏ được đeo vòng giám 
sát cách đây 18 năm đưa cả gia 
đình quay lại Tràm Chim. Đây 
là một tin vui không chỉ đối với 
giới bảo tồn, mà còn là niềm 
hạnh phúc, tự hào của Lãnh 
đạo và nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp. Với các biện pháp bảo tồn 
toàn diện, hy vọng, trong tương 
lai không xa, Đồng Tháp Mười 
sẽ lại trở thành thiên đường của 
sếu đầu đỏ Phương Đôngn

 hà lÊ
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Phát triển kinh tế biển xanh 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu
pgS. tS. NguyễN chu hồi
Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam là quốc gia ven bờ biển Đông, 
với vùng biển rộng gấp 3 lần diện tích 
lãnh thổ đất liền, bờ biển dài hơn 3.260 

km (không tính bờ các đảo) và trên 3.000 đảo, 
trong đó có 2 quần đảo xa bờ (Hoàng Sa và 
Trường Sa). Biển Việt Nam có tiềm năng lớn 
đối với phát triển kinh tế nhưng cũng đối mặt 
với các tranh chấp chủ quyền biển, đảo kéo dài 
và phức tạp. Vì thế, Việt Nam luôn coi trọng vai 
trò đặc biệt của kinh tế biển (KTB) trong chiến 
lược phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của đất nước. Thời gian qua, KTB có những 
đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước 
(năm 2013 KTB chiếm khoảng 49,5% tổng 
GDP cả nước, thuần biển đạt 13%), nhưng quy 
mô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng 
và “nguồn vốn tự nhiên” của biển đang bị cạn 
kiệt ở mức báo động.

Chính vì vậy, để phát triển KTB nhanh, 
hiệu quả và bền vững theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thì đầu tư phát triển KTB 
xanh (KTBX) là một lựa chọn chiến lược đúng 
đắn. Tăng trưởng xanh (TTX) và KTBX sẽ tạo 
cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền KTB truyền 
thống phù hợp với bối cảnh quốc tế và khu vực. 
Nói cách khác, Việt Nam cần chuyển đổi từng 
bước từ KTB “nâu” sang “xanh” để bảo đảm 
phát triển bền vững (PTBV) trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu (BĐKH).

việt NaM thaM gia phát triểN 
kiNh tế biểN xaNh 

Tuyên bố Đại dương Manađô đã được đại 
diện 92 quốc gia có biển (bao gồm Việt Nam) 
ký thông qua ngày 14/5/2009 tại Manađô, 
Inđônêxia với 21 điểm nhấn mạnh đến vai trò 
của đại đương, biến đổi đại dương và BĐKH, 
kinh tế đại dương xanh, các cam kết tăng 
cường bảo vệ sức khỏe đại dương và sử dụng 
đại dương để giảm thiểu tác động của BĐKH. 
Đồng thời, Tuyên bố Manila tại Đại hội biển 
Đông á lần thứ III ở Philípin (tháng 11/2009) 
đã đề ra giải pháp lồng ghép các vấn đề BĐKH 
vào lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ biển 
các quốc gia Đông á để hướng tới xây dựng 

nền KTBX trong khu vực. Tại 
Hội nghị thượng đỉnh Rio+20 
(tháng 6/2012) cũng đã nhấn 
mạnh đến Tuyên bố Đại 
dương Rio+20, trong đó tiếp 
tục khẳng định: BĐKH đã tác 
động đến đại dương khiến cho 
sức khỏe đại dương thay đổi, 
ngược lại, biến đổi đại dương 
cũng đang làm thay đổi trạng 
thái của hệ thống khí hậu. 

Với thông điệp “Một đại 
dương thế giới khỏe mạnh 
sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho 
con người hôm nay và mai 
sau” và trên cơ sở 10 mục 
tiêu chính liên quan tới chức 
năng dịch vụ của đại dương 
(cung cấp thực phẩm, cơ hội 
cho nghề cá thủ công, sản 
phẩm tự nhiên, lưu giữ các 
bon, bảo vệ bờ biển, sinh kế 
và kinh tế, du lịch và giải trí, 
các loài biểu tượng văn hóa, 
các vùng biển sạch và đa dạng 
sinh học biển), Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc 
(UNEP) đã xây dựng Bộ chỉ số 
đánh giá sức khỏe đại dương 
(OHI). Năm 2012, UNEP đã 

thử nghiệm đánh giá OHI cho 
vùng biển ven bờ của 71 quốc 
gia có biển, với điểm trung 
bình theo trọng số (tối đa là 
100) và cho kết quả: Điểm số 
trung bình toàn cầu là 60, có 
5% số quốc gia đạt điểm trung 
bình của các chỉ số trên 70 và 
32 quốc gia đạt điểm số dưới 
50, Việt Nam đạt 50 điểm. 
Chương trình hành động toàn 
cầu về quản lý ô nhiễm biển từ 
nguồn đất liền (GPA) đã đưa 
ra cách tiếp cận quản lý “từ 
đầu nguồn xuống biển - 2R” 
và đã thành lập mạng lưới các 
đối tác ở cấp độ toàn cầu, khu 
vực và đang kêu gọi thành lập 
ở cấp quốc gia để quản lý tổng 
hợp lưu vực sông và vùng bờ. 
Với sự giúp đỡ của Liên minh 
bảo tồn thiên nhiên quốc tế 
(IUCN) và Quỹ HSF (CHLB 
Đức), Việt Nam đang áp dụng 
thử nghiệm cách tiếp cận 2R 
ở lưu vực sông Vu Gia - Thu 
Bồn và vùng bờ biển Quảng 
Nam - Đà Nẵng.

Ngoài ra, chủ đề KTBX đã 
được thảo luận và chia sẻ tại 

 V Biển Việt Nam có tiềm năng lớn đối với phát triển kinh tế
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các diễn đàn, hội thảo quốc tế, khu vực và quốc 
gia, bao gồm Việt Nam. Đại hội biển Đông á 
lần thứ IV tổ chức tại Chongwon, Hàn Quốc 
(tháng 7/2012) đã có 10 nước (gồm Việt Nam) 
cam kết xây dựng một nền KTBX ở các quốc gia 
biển Đông á với sáng tạo của khoa học và đổi 
mới công nghệ. Tháng 12/2013, tại Washington 
DC (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về 
Kinh tế Đại dương hướng tới TTX. Theo đó, 
Hội nghị nhấn mạnh đến các nhóm vấn đề 
chính: Lượng giá các giá trị dịch vụ của các hệ 
thống tài nguyên biển, bao gồm các hệ sinh thái 
(HST); Lồng ghép các dịch vụ HST biển vào lập 
kế hoạch đầu tư phát triển, nhấn mạnh đến các 
khu bảo tồn biển; Phát triển năng lượng biển, 
năng lượng tái tạo, an ninh thực phẩm và hàng 
hải xanh; Thúc đẩy tăng trưởng KTBX, chú 
trọng bảo vệ nguồn lợi biển, phát triển kinh tế 
dựa vào bảo tồn nguồn vốn tự nhiên biển…

Ở Việt Nam, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiệu 
quả và bền vững là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu. Đây là cơ hội để Việt Nam 
hướng đến nền kinh tế xanh, TTX và PTBV. 
Chính vì thế, ngày 25/9/2012, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg 
phê duyệt Chiến lược quốc gia về TTX và Kế 
hoạch hành động quốc gia về TTX giai đoạn 
2014 - 2020 tại Quyết định số 403/QĐ-TTg 
ngày 20/3/2014. 

Hiện nay, cả nước đang triển khai thực hiện 
Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Luật 
Biển Việt Nam (2012), Chiến lược và Kế hoạch 
hành động quốc gia về TTX, trong đó có lĩnh 
vực KTB. Theo đó, 6 lĩnh vực KTB được Nhà 
nước tập trung phát triển theo Điều 43 Luật 
Biển Việt Nam gồm: Tìm kiếm, thăm dò, khai 
thác, chế biến dầu, khí và các loại tài nguyên, 
khoáng sản biển; Vận tải biển, cảng biển, đóng 
mới và sửa chữa tàu thuyền, phương tiện đi 
biển và các dịch vụ hàng hải khác; Du lịch 
biển và kinh tế đảo; Khai thác, nuôi trồng, chế 
biến hải sản; Phát triển, nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao khoa học, công nghệ về khai 
thác và phát triển KTB; Xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực biển.

Do đó, phát triển KTBX ở nước ta không 
chỉ là một xu hướng tất yếu mang tính toàn cầu, 
mà còn là một vấn đề quốc gia khi mà nền KTB 
“nâu” đang là “vật cản” trên con đường PTBV. 
Vì thế, Chiến lược quốc gia về TTX khẳng định 
khả năng bắt nhịp trong dài hạn của nền kinh 
tế Việt Nam. Thực tế hiện nay đòi hỏi Việt Nam 

phải chủ động chuyển từ nền 
KTB “nâu” sang “xanh” để đạt 
được các lợi ích như góp phần 
xóa đói giảm nghèo, giảm 
nhẹ thiên tai, thích ứng với 
BĐKH và biến đổi đại dương, 
duy trì và tiến tới tăng cường 
nguồn vốn tự nhiên, bảo đảm 
công bằng xã hội và hướng tới 
PTBV.

Một Số ĐịNh hướNg 
phát triểN ktbx 
troNg bối cảNh 
bĐkh ở việt NaM 

Căn cứ vào yêu cầu, quan 
điểm và bài học kinh nghiệm 
từ các nước, để phát triển 
KTBX thích ứng với BĐKH, 
nước ta cần thực hiện một số 
định hướng sau:

Thay đổi tư duy và tầm 
nhìn cùng với việc xây dựng 
một Chiến lược phát triển 
KTB bền vững nhằm bảo đảm 
an ninh năng lượng (năng 
lượng biển sạch, tái tạo), phát 
triển KTBX và bền vững. áp 
dụng các giải pháp khai thác 
giá trị chức năng, phi vật chất 
và có khả năng tái tạo của các 
hệ thống tài nguyên biển, ven 
biển và hải đảo. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống luật pháp và 
chính sách biển quốc gia, địa 
phương theo cách tiếp cận liên 
ngành để quản lý tổng hợp và 
thống nhất về mặt nhà nước 
đối với biển, đảo, phục vụ phát 
triển KTBX và bền vững. Chú 
trọng mối liên kết vùng trong 
phát triển KTB và ven biển.

Kiểm kê và lượng giá 
“nguồn vốn tự nhiên biển” 
làm căn cứ triển khai các quy 
hoạch dài hạn sử dụng biển 
đảo ở cấp độ quốc gia theo 
cách tiếp cận dựa vào HST; 
phục vụ quá trình ra quyết 
định đầu tư xanh và có trách 
nhiệm đối với các hoạt động 
khai thác, sử dụng biển, đảo 
và vùng ven biển. Phát triển 
và quản lý hiệu quả nghề cá 
và du lịch biển theo cách tiếp 
cận dựa vào HST, trong khả 
năng chống chịu và bảo toàn 
các giá trị chức năng (dịch vụ) 
của HST mà nghề cá và du lịch 
biển phụ thuộc vào.

Quy hoạch mở rộng và 
quản lý hiệu quả hệ thống khu 
bảo tồn biển đến năm 2030 
để phát triển nghề cá và du 
lịch sinh thái biển bền vững; 

 V Nhà máy điện gió Bạc Liêu tạo ra năng lượng sạch,  
góp phần phát triển bền vững đất nước
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tiếp tục đánh giá các vùng biển, đảo có giá 
trị quốc gia, quốc tế để trình cấp có thẩm 
quyền hoặc các tổ chức quốc tế công nhận, 
vinh danh. Phấn đấu đến năm 2020 có 10% 
diện tích vùng lãnh hải được bảo tồn và 30% 
đến năm 2030. Tập trung nguồn lực để ngăn 
ngừa và phục hồi các nơi cư trú đã bị mất, 
các HST quan trọng (rạn san hô, rừng ngập 
mặn, thảm cỏ biển) đã bị suy thoái, nguồn lợi 
và nguồn giống thủy sản tự nhiên... đang bị 
suy giảm gắn với bảo đảm phúc lợi xã hội và 
sinh kế của các cộng đồng dân cư ven biển và 
trên đảo.

Quản lý và xử lý hiệu quả các chất thải, 
chất gây ô nhiễm trước khi đổ ra biển từ các 
lưu vực sông ven biển, trên các hải đảo và các 
hoạt đông kinh tế biển. Kiểm kê năm 2010 ở 
nước ta cho thấy 30 - 70% tải lượng chất gây ô 
nhiễm biển là từ đất liền, từ các lưu vực sông, 
do đó cách tiếp cận “từ đầu nguồn xuống 
biển” cần sớm được áp dụng trong lập kế 
hoạch phát triển và quản lý biển và vùng ven 
biển để giảm thiểu các tác động từ đất liền.

Tiếp tục thực hiện quản lý tổng hợp vùng 
bờ biển (ICM), bao gồm cơ chế phối hợp 
liên ngành, phối hợp giữa Trung ương và địa 
phương, phân vùng chức năng vùng bờ cho 
PTBV trên cơ sở lồng ghép BĐKH và nước 
biển dâng. Phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ 
dải bờ biển của 28 tỉnh ven biển được áp dụng 
phương thức quản lý tổng hợp ở mức độ khác 
nhau, trong đó 20% quản lý hiệu quả.

Xây dựng năng lực giám sát, quan trắc, 
giảm thiểu và xử lý các thảm họa thiên tai, sự 
cố môi trường biển, ven biển và hải đảo. Đưa 
các cân nhắc, vấn đề môi trường - tài nguyên 
biển và các rủi ro vào dự án đầu tư phát triển, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội ở vùng ven biển, biển và đảo. 

Khuyến khích cộng đồng địa phương 
tham gia vào tiến trình quản trị biển, đảo 
thông qua áp dụng cách tiếp cận quản lý biển 
theo không gian và cơ chế đồng quản lý biển, 
đảo dựa vào cộng đồng (Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, cùng hưởng). Kết hợp thường 
xuyên nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân 
cư ven biển và trên các đảo về KTBX, TTX và 
PTBV biển.

Xây dựng và triển khai lộ trình phát triển 
khoa học, công nghệ biển, và hợp tác quốc 
tế về biển trong việc áp dụng công nghệ biển 
sạch hơn, ít các bon, ít chất thải trong các 
ngành KTB và các lĩnh vực dịch vụ biểnn

Huế - Thành phố tiên 
phong trong phát triển 
bền vững và thân thiện 
môi trường
Ngày 28/6/2016, Huế chính thức được WWF quốc tế 
vinh danh là thành phố (TP) xanh quốc gia của Việt 
Nam với những nỗ lực thực hiện chính sách và sáng 
kiến để trở thành TP đi đầu của cả nước trong phát 
triển bền vững và thân thiện với môi trường. Cùng với 
danh hiệu "TP Văn hóa ASEAN", "TP Bền vững về môi 
trường" do ASEAN bình chọn năm 2014, danh hiệu 
"TP xanh quốc gia năm 2016" là một niềm khích lệ lớn, 
nhưng cũng đặt ra cho chính quyền và người dân TP 
những nhiệm vụ và trọng trách lớn vì một tương lai 
bền vững.

TP Huế đã được 
công nhận là 
một trong các 

TP xanh trên thế giới với cam 
kết đến năm 2020, TP sẽ giảm 
20% mức phát thải khí nhà 
kính so với mức phát thải của 
năm 2011. Cùng với cam kết 
này, TP đã đưa ra 6 kế hoạch 
hành động cụ thể bao gồm:

 Tăng cường xanh hóa đô 
thị thông qua việc đẩy mạnh 
trồng thêm nhiều diện tích 
cây xanh, bảo vệ diện tích 
mặt nước tự nhiên. Hiện nay, 
diện tích công viên cây xanh, 
đường phố có cây xanh ở TP 
Huế lên đến hơn 750 ha trong 
tổng số 7.100 ha diện tích đất 
công cộng. Đặc biệt, ở Huế 
hiện còn khoảng 800 ngôi nhà 
vườn với hệ thống cây xanh 
bao phủ, có giá trị về văn hóa 
và lịch sử, cho nên những khu 
vườn này đã tạo thành một 
tổng thể cây xanh cho đô thị 
Huế đầy ấn tượng. Theo các 
nhà nghiên cứu Trường Đại 
học Nông Lâm Huế, cây xanh 
ở Huế rất phong phú, đa dạng, 
có ít nhất hơn 170 loài thuộc 

45 họ thực vật khác nhau với 
đủ các màu sắc và kiểu dáng 
tự nhiên. Dự kiến đến năm 
2017, diện tích cây xanh đô thị 
của Huế sẽ đạt 5,34 triệu m2, 
tương đương bình quân 15m2 
cây xanh trên mỗi người dân.

Xây dựng và cải thiện công 
tác giám sát, xử lý nước thải 
và chất thải rắn của TP. Phần 
lớn, các chất thải rắn và nước 
thải của TP được giám sát, thu 
thập và xử lý, đóng góp lớn 
vào việc làm cho Huế trở nên 
xanh hơn. Dự kiến, 70% lượng 
nước thải của TP sẽ được xử 
lý trước khi xả ra sông, giúp 
các dòng sông giữ được vai trò 
sinh thái tự nhiên của chúng; 
100% chất thải rắn được thu 
gom xử lý bằng các biện pháp 
chế biến rác thải và chôn lấp 
tại các bãi chôn quy hoạch.

Áp dụng hệ thống chiếu 
sáng thông minh hiệu suất năng 
lượng cao với việc tăng cường 
chiếu sáng công cộng bằng 
năng lượng sinh học (biogas), 
thay thế hàng loạt đèn chiếu 
sáng từ neon sang đèn LED 
và được điều khiển bằng hệ 
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thống thông minh, có khả năng tự động thay 
đổi chế độ và thời gian chiếu sáng. Hoạt động 
ước tính làm giảm 30% lượng khí thải nhà kính 
hàng năm trong chiếu sáng công cộng.

Thúc đẩy phát triển du lịch bền vững cho TP, 
trong đó chú trọng vào việc tổ chức xây dựng 
các tuyến thăm quan nhà vườn; các công trình 
di tích, hệ thống sông hồ, thủy đạo. Theo đó, 
triển khai các giải pháp nhằm giảm 9% khí gây 
hiệu ứng nhà kính trong vận chuyển ngành du 
lịch và tạo thêm việc làm liên quan đến lĩnh vực 
phát triển xanh cho người dân TP. Các hoạt 
động bao gồm bảo tồn nhà vườn, phát triển các 
vườn rau sạch trong các khu nhà vườn, thúc 

đẩy phương tiện vận chuyển 
phi cơ giới như đi bộ, xe đạp, 
xe điện.

 Đẩy mạnh việc sử dụng 
năng lượng tái tạo vào các 
hoạt động du lịch và dịch vụ 
của TP. Đẩy mạnh việc nâng 
cao nhận thức và khuyến 
khích sử dụng năng lượng 
tái tạo, đặc biệt là năng lượng 
mặt trời vào ngành du lịch và 
dịch vụ, vốn là ngành kinh tế 
mũi nhọn của TP. Dự kiến 
đến năm 2020, khoảng 80% 
khách sạn, nhà hàng và các cơ 
sở sử dụng nhiều năng lượng 
nước nóng khác trên toàn TP 
chuyển sang sử dụng bình 
nước nóng năng lượng mặt 
trời thay thế cho việc dùng 
điện.

Sử dụng vật liệu tự nhiên, 
vật liệu xây dựng không nung 
để xây dựng các công trình, 
cơ sở công cộng và tư nhân/
hộ gia đình. Chỉ thị số 10/
CT-TTg ngày 16/4/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường sử dụng vật liệu 
xây dựng không nung và hạn 
chế sản xuất, sử dụng gạch 

đất sét nung và Chỉ thị số 16/
CT-UBND ngày 29/8/2013 
của UBND Thừa Thiên - Huế 
quy định bắt buộc sử dụng ít 
nhất 50% vật liệu xây dựng 
không nung từ ngày 1/1/2014 
và 100% từ ngày 1/1/2015 đối 
với các công trình sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước; sử dụng 
tối thiểu 30% từ ngày 1/1/2014 
và 50% từ ngày 1/1/2016 đối 
với các công trình từ 9 tầng trở 
nên, không phân biệt nguồn 
vốn đầu tư nhà nước hay tư 
nhân.

Cùng với Huế, có 17 TP 
khác trên thế giới lọt vào 
vòng chung kết cuộc bầu 
chọn do một ban đánh giá 
gồm 17 chuyên gia độc lập 
trên thế giới thực hiện. Pari 
- Kinh đô ánh sáng - đã trở 
thành quán quân của cuộc 
thi với những thành công 
trong việc thu hút mạnh mẽ 
sự tham gia của cộng đồng 
doanh nghiệp, các tổ chức 
xã hội dân sự và các TP khác 
trong hành trình tiến tới 
phát triển bền vữngn

 NgâN phưƠNg

Chương trình TP xanh quốc tế 
(EHCC) là một sáng kiến của 
WWF nhằm kêu gọi các TP trên 

thế giới hãy hành động và hướng tới 
một hành tinh tương lai thân thiện với 
môi trường, đồng thời xây dựng và 
thực hiện các kế hoạch để giảm thiểu 
và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây 
là một chương trình được tổ chức định 
kỳ với quy mô ngày càng mở rộng, 
tạo cơ hội cho các TP được trình bày 
những kế hoạch toàn diện về chủ đề 
tăng trưởng các bon thấp cũng như 
tăng cường sử dụng các nguồn năng 
lượng mang tính tái tạo, bền vững và 
hiệu quả cao trong những thập kỷ tới.

 V Trồng thêm nhiều diện tích cây xanh, bảo vệ diện tích mặt nước tự nhiên là một trong những kế hoạch hành 
động xây dựng Huế là TP xanh quốc gia
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Làng đô thị xanh Đà Lạt -  
Hướng đi mới của phát triển bền vững

TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) có diện 
tích 394,64 km², nằm trên cao 
nguyên Lâm Viên thuộc vùng 

Tây Nguyên của nước ta. Với độ cao 1.500 m 
so với mực nước biển và được các dãy núi cùng 
hệ thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt có khí hậu 
miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Lịch 
sử cũng để lại cho TP một di sản kiến trúc giá 
trị, được ví như một bảo tàng kiến trúc châu 
Âu thế kỷ XX, Đà Lạt còn được biết đến với 
nhiều tên gọi khác như “TP sương mù”, “TP 
ngàn thông”, hay “TP ngàn hoa”. Tài nguyên 
thiên nhiên phong phú với giá trị văn hóa lịch 
sử đã giúp Đà Lạt trở thành một trong những 
điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Mỗi năm, 
Đà Lạt thu hút hàng triệu du khách tới thăm và 
nghỉ dưỡng. 

Để Đà Lạt trở thành vùng đô thị hiện đại, 
đẳng cấp quốc tế, có đặc thù về khí hậu, cảnh 
quan thiên nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quy hoạch chung “Xây dựng TP. Đà Lạt 
và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050”. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng được giao 
thí điểm xây dựng mô hình “Làng đô thị xanh” 
tại TP. Đà Lạt. 

Mô hình “Làng đô thị xanh” tại Đà Lạt được 
coi là loại hình du lịch nông nghiệp sử dụng 
năng lượng tái tạo và sản xuất nông nghiệp 
sạch. Đồng thời, giải quyết việc làm trên cơ sở 
sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp 
đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 
khuyến khích phát triển làng nghề; khai thác 
tối đa du lịch canh nông. Trọng tâm của mô 
hình hướng tới thực thi các giải pháp bảo vệ 
và xử lý môi trường, làm giàu hệ sinh thái đô 
thị, an sinh xã hội và đạo đức công dân được 
coi trọng. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ 
và quản trị của “Làng đô thị xanh” luôn hướng 
đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân, xây dựng phong cách người Đà Lạt 
“thanh lịch, hiền hòa, mến khách”, là điểm đến 
du lịch hấp dẫn, giữ được bản sắc văn hóa con 
người Việt Nam…

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu, 
đề xuất xây dựng “Làng đô thị xanh”. Dự kiến, 
mô hình “Làng đô thị xanh” tại Đà Lạt sẽ có quy 
mô khoảng 200-300 ha, được xây dựng trên 
nguyên tắc nâng cấp đô thị hiện có và kết hợp 

với quy hoạch mới. Trong đó, 
có các công trình dịch vụ cao 
cấp chủ yếu như khu vui chơi 
giải trí, trung tâm thương mại 
nhiều tiện ích tạo điểm nhấn 
cho không gian “Làng đô thị 
xanh”, phục vụ nhu cầu đời 
sống - xã hội của người dân. 
Ngoài ra, ưu tiên diện tích cho 
đường đi bộ, giao thông công 
cộng, mật độ xây dựng công 
trình không quá 30% và bổ 
sung lượng lớn cây xanh. Tiến 
hành đồng bộ về hạ tầng, phân 
cấp đường giao thông, khuyến 
khích người dân đi bộ trong 
làng đô thị hoặc dùng xe đạp, 
sử dụng phương tiện công 
cộng giảm khí thải nhà kính, 
ưu tiên sử dụng năng lượng tái 
tạo (năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió).

Bộ tiêu chí tạm thời về 
“Làng đô thị xanh” cũng đề cập 
đến các yêu tố khác như địa 
điểm quy hoạch, xây dựng đảm 
bảo bền vững. Trong giai đoạn 
thí điểm chọn vùng ven TP. Đà 
Lạt hiện hữu có kết nối đường 
vành đai ngoài TP, chú trọng 
các khu vực đất trống, giải tỏa, 
tái định cư ít, có quỹ đất nông 
nghiệp để sản xuất chuyên 

canh theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Hướng phát triển “Làng 
đô thị xanh” phù hợp với địa 
hình, cảnh quan, các khu vực 
tập trung công trình cư trú, 
công cộng, dịch vụ được bố 
cục khoa học, hợp lý thể hiện 
đầy đủ tính kinh tế của đất xây 
dựng. Cùng với đó, “Làng đô 
thị xanh” sử dụng tài nguyên, 
năng lượng và công nghệ xanh 
với hệ thống sản xuất theo mô 
hình nông nghiệp đô thị, quy 
hoạch sản xuất nông nghiệp 
gắn với đề xuất các mô hình 
canh tác tiết kiệm đất và nước. 
Đặc biệt, bộ tiêu chí trong 
“Làng đô thị xanh” còn đề cập 
đến chất lượng môi trường 
kiến trúc, môi trường sống; 
bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hóa bản địa gắn với phát triển 
du lịch…

Hy vọng, trong thời 
gian tới, mô hình “Làng đô 
thị xanh” tại Đà Lạt sẽ được 
triển khai và nhân rộng trên 
cả nước, góp phần giải quyết 
cân bằng, hài hòa giữa phát 
triển, bảo tồn, phát huy các giá 
trị phát triển bền vững - sinh 
tháin
 Đức aNh

 V Mô hình “Làng đô thị xanh” tại Đà Lạt sẽ phát huy các giá 
trị phát triển bền vững - sinh thái
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 O Ngân hàng thế giới hỗ trợ  
Việt Nam ứng phó với biến đổi  
khí hậu và tăng trưởng xanh

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 
khoản vay 90 triệu USD nhằm cải cách chính 
sách hỗ trợ biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng 
trưởng xanh tại Việt Nam.

Khoản tín dụng chính sách về BĐKH và 
tăng trưởng xanh sẽ được chi cho công tác thực 
hiện chính sách tăng cường quy hoạch và quản 
lý tổng hợp ven biển và các khoản đầu tư công 
có ích cho lĩnh vực BĐKH và tăng trưởng xanh, 
bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng nước tiết kiệm, 
trồng rừng ven biển, tiết kiệm năng lượng và 
sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phát 
thải khí nhà kính… Qua đó, giúp Việt Nam 
thực hiện các cam kết trong Hội nghị các bên 
tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc 
về BĐKH tại Pari (Pháp) năm 2015.
 p.l

 O Huy động tài chính để ưu tiên 
thực hiện các hành động giảm nhẹ 
tác động của biến đổi khí hậu

Từ ngày 27 - 29/6/2016, tại Hà Nội, Bộ 
KH&ĐT đã tổ chức Diễn đàn chiến lược 
phát triển ít phát thải các bon khu vực châu á 
2016 (LEDS) với chủ đề “Huy động tài chính 
để ưu tiên thực hiện các hành động giảm nhẹ 
tác động của BĐKH”.

Diễn đàn nhằm mục đích hỗ trợ các 
quốc gia trong việc huy động tài chính để 
thực hiện mục tiêu phát triển ít phát thải các 
bon và đóng góp cho quốc gia tự quyết định 
(NDCs), với những cam kết của quốc gia 
về hành động giảm thiểu BĐKH được thực 
hiện theo Thỏa thuận Pari. Qua đó, sẽ đưa 
Việt Nam và các quốc gia đang phát triển ở 
khu vực châu á theo hướng phát triển bền 
vững, đồng thời khẳng định những đóng góp 
của các quốc gia châu á vào nỗ lực toàn cầu 
trong ứng phó với BĐKH.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo 
luận về nguồn tài chính cũng như cách thức 
để tiếp cận các nguồn tài chính nhằm thúc 
đẩy đầu tư công và đầu tư tư nhân trong thực 
hiện các ưu tiên phát triển ít phát thải các 
bon; Công tác lập kế hoạch tài chính ở cấp 
địa phương… 
 hồNg NhuNg

 O Quảng Bình đẩy mạnh  
phát triển rừng bền vững

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình phối 
hợp với Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực 
hiện giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái 
rừng (REDD+) ở Việt Nam công bố Kế hoạch 
hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 
2016 - 2020 (PRAP Quảng Bình).

Mục tiêu của PRAP Quảng Bình nhằm 
giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng, suy 
thoái rừng, tăng cường trữ lượng các bon rừng, 
bảo tồn trữ lượng các bon rừng và quản lý rừng 
bền vững phù hợp với mục tiêu của Chương 
trình hành động REDD+ quốc gia, đảm bảo 
phát triển kinh tế, an sinh xã hội gắn với ứng 
phó với BĐKH và thực hiện mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh.

PRAP Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 
được tập trung thực hiện tại 19 xã ưu tiên thuộc 
6 huyện (Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng 
Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa), với 3 hợp 
phần chính: Quản lý, phát triển rừng; Xã hội và 
Môi trường; Các vấn đề liên quan đến quản lý.
 phạM ĐìNh

 V Toàn cảnh Diễn đàn



56 Số 7/2016

NHìN RA THế GIớI

Mô hình làng nông nghiệp xanh của Rwanda
Trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, đa dạng sinh học suy giảm, ô nhiễm môi trường 
và biến đổi khí hậu gia tăng, nhiều quốc gia lựa chọn mô hình kinh tế xanh (KTX) để phát triển. Để xây 
dựng KTX, Rwanda đã có nhiều giải pháp và bước đầu đã đạt hiệu quả. Minh chứng rõ nhất là việc đưa 
ngôi làng Rubaya thoát nghèo bền vững bằng cách ứng dụng công nghệ sạch trong sản xuất nông nghiệp.

 V Dân làng Rubaya thoát khỏi đói nghèo nhờ thực hiện 
sản xuất nông nghiệp sạch 

Nông nghiệp đóng vai 
trò quan trọng trong 
nền kinh tế của đất 

nước Rwanda, tạo ra 80% việc 
làm, đáp ứng 90% nhu cầu 
lương thực quốc gia và đóng 
góp trên 30% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP). Tuy nhiên, nền 
nông nghiệp của Rwanda đang 
phải gánh chịu những áp lực do 
tình trạng thiếu nước; suy thoái, 
ô nhiễm đất, dân số gia tăng, 
khai thác, sử dụng không bền 
vững nguồn tài nguyên và hiện 
tượng biến đổi khí hậu phức 
tạp, đe dọa đến cuộc sống người 
dân. Những thách thức đó đã 
tác động tiêu cực đến nền kinh 
tế của Rwanda, ảnh hưởng đến 
phúc lợi của người dân nghèo dễ 
bị tổn thương và gây khó khăn 
cho việc thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững quốc gia. 

Từ năm 2005, Chương 
trình Sáng kiến Đói nghèo - 
Môi trường (PEI) của UNEP và 
Chương trình Phát triển Liên 
hợp quốc (UNDP) đã hỗ trợ 
Chính phủ Rwanda giải quyết 
những thách thức trên và tăng 
cường các biện pháp quản lý môi 
trường hiệu quả nhằm giảm đói 
nghèo và phát triển bền vững. 
Bước đầu tiên trong Kế hoạch 
giảm nghèo và cải thiện môi 

trường của Rwanda là tiến hành 
nghiên cứu "phân tích kinh tế 
trong quản lý tài nguyên và môi 
trường ở Rwanda", để đưa ra 
được số liệu cụ thể về chi phí do 
suy thoái môi trường. Các phân 
tích cho thấy, tình trạng môi 
trường xấu đi đã làm cho hiện 
tượng nghèo đói gia tăng, sinh 
kế của cộng đồng dân cư bị ảnh 
hưởng và ngân sách y tế của địa 
phương được “thổi phồng” lên. 
Ước tính, mỗi năm, lượng đất 
bị xói mòn là 15 triệu tấn, ngân 
sách nhà nước dành cho việc xử 
lý chiếm đến 2% GDP, tương 
đương với số tiền dùng để nuôi 
40.000 người/năm.

Dựa vào nghiên cứu đó, 
Chính phủ Rwanda đã đưa ra 
chính sách thích hợp, vừa đảm 
bảo phát triển kinh tế, giảm 
đói nghèo, vừa giải quyết được 
tình trạng thoái hóa đất, thúc 
đẩy hoạt động nông nghiệp 
bền vững, trong đó vai trò chủ 
chốt là người dân địa phương. 
Điều này được thể hiện qua câu 
chuyện của ngôi làng Rubaya.

Nằm ở phía Bắc của 
Rwanda, làng Rubaya đã từng 
bị thoái hóa đất nghiêm trọng, 
gây khó khăn cho hoạt động 
sản xuất nông nghiệp của cộng 
đồng địa phương, đẩy họ vào 

cảnh đói nghèo. Nhưng Chiến lược giảm nghèo 
và cải thiện môi trường của Rwanda đã làm thay 
đổi diện mạo làng Rubaya. Từ một ngôi làng 
nghèo đói, đến nay Rubaya đã thành công trong 
xóa đói giảm nghèo. Vậy làng Rubaya đã làm như 
thế nào?

Năm 2009, Cơ quan Quản lý Môi trường 
Rwanda (REMA) có sáng kiến đưa làng Rubaya trở 
thành một mô hình phát triển bền vững vì người 
nghèo, thông qua việc áp dụng công nghệ “sạch” 
vào sản xuất nông nghiệp bao gồm xây dựng hệ 
thống thu nước mưa; sử dụng dư lượng khí sinh 
học làm phân bón; trồng cây để chống biến đổi khí 
hậu; làm ruộng bậc thang… Nhờ những giải pháp 
đó, năng suất nông nghiệp của dân làng Rubaya 
ngày càng tăng, không những đáp ứng đủ nhu cầu 
của địa phương, mà còn cung cấp lương thực cho 
các nơi khác, tạo nguồn thu tới 26.000 USD/năm. 
Ngoài ra, hoạt động thu gom nước mưa và áp dụng 
khí sinh học cũng giúp dân làng có thêm nước 
sạch, năng lượng, phục vụ cho sinh hoạt. Nhờ vậy, 
chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. 

Mô hình làng Rubaya đã được giới thiệu tại 
Hội nghị Môi trường Liên hợp quốc (UNEA) 
diễn ra ở Nairobi (Kenya). Theo đó, việc triển 
khai các dự án KTX như mô hình làng Rubaya 
sẽ giúp tìm ra phương pháp tiếp cận tích hợp các 
yếu tố như giải quyết vấn đề môi trường, kinh tế, 
y tế và bất bình đẳng (Chương trình Nghị sự phát 
triển bền vững đến năm 2030). 

Theo bà Muhawenimana Solange, Chủ tịch 
Hợp tác xã Rubaya, kể từ khi làng Rubaya tiến 
hành sản xuất nông nghiệp theo mô hình phát 
triển bền vững, người dân được tiếp nhận các loại 
cây trồng có năng suất, cuộc sống được cải thiện 
rõ rệt. Bà Muhawenimana Solange chia sẻ, trước 
đây, dân làng Rubaya rất nghèo, cuộc sống cơ cực, 
vất vả, nhưng giờ dân làng đã có điều kiện sống 
tốt hơn. Mô hình làng Rubaya cần được nhân 
rộng cho nhiều địa phương khác của Rwanda, 
để thực hiện chiến lược KTX, vì một cuộc sống 
thịnh vượng và phát triển bền vững.

Bài học kinh nghiệm của Rwanda trong việc 
chuyển đổi sang nền KTX, với những chính sách 
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương sẽ 
là mô hình cho các quốc gia khác áp dụng nhằm 
đem lại sự thay đổi tích cực trên thế giới. 
 p. tâM (Theo UNEP)
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Công ty Tuyển than Cửa 
Ông - TKV là một đơn 
vị vận tải, sàng tuyển, chế 

biến than có quy mô lớn trong Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam. Thành lập ngày 
20/8/1960, với chức năng chủ yếu 
là vận chuyển than mỏ, sàng tuyển 
than, bốc rót tiêu thụ xuất khẩu và 
trong nước. Công ty là khâu cuối 
cùng quyết định chất lượng sản 
phẩm than, được ví như là yết hầu 
trong ngành than. Hàng năm, trên 
30% sản lượng than chất lượng 
cao của Tập đoàn TKV được sàng 
tuyển tại đây. Năng lực sản xuất 
của Công ty hiện tại đạt trên 11 
triệu tấn than kéo mỏ; sàng tuyển 
và tiêu thụ trên 10 triệu tấn than/
năm. Công ty có một cơ ngơi đồ sộ 

gồm ba nhà máy sàng tuyển than, 
hệ thống máy đánh đống bốc rót 
than tại cảng. Dàn đầu máy kéo 
than từ các mỏ được hiện đại hóa 
và thay thế bằng đầu máy CK1E, 
công suất 1.300 mã lực cùng với 
các toa xe trọng tải 20 tấn và 30 
tấn.

Công ty có 17 phân xưởng và 
13 phòng ban, 1 Trạm Y tế với hơn 
4.200 cán bộ công nhân. Toàn bộ 
mặt bằng công nghiệp Tuyển than 
Cửa Ông chạy dọc 2,5 km chiều 
dài bờ biển, bao gồm hệ thống nhà 
tuyển, kho chứa than sạch, mạng 
đường sắt nội cảng, đường xe tải, 
hệ thống thoát nước, các phân 
xưởng sửa chữa cơ - điện - vận tải, 
các cụm nhà điều hành, các vườn 
cây xanh. Đặc biệt, hệ thống bến 

cảng gồm 2 cầu tầu có thể tiếp 
nhận cùng một lúc hai tầu có trọng 
tải lớn tới 7 vạn tấn vào nhận than, 
đưa Tuyển than Cửa Ông lên vị trí 
hàng đầu trong khâu sàng tuyển và 
tiêu thụ than. 

Trải qua 56 năm xây dựng và 
phát triển, với những thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong lao động 
sản xuất, CBCN Công ty đã được 
Đảng - Nhà nước phong tặng các 
danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
năm 2000; hai lần được phong 
Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
nhân dân các năm 1966 và 2004; 
hai lần được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng Nhất năm 
2010, 2015 và nhiều phần thưởng 
cao quý khác.

 V Hệ thống bến cảng

 V Bãi tập kết than  V Hệ thống rửa toa xe




