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Hội ngHị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường:
Kiên quyết không đánh đổi môi trường  
vì lợi ích kinh tế

Ngày 24/8/2016, tại Hà Nội đã 
diễn ra Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về BVMT. Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội 
nghị có các Phó Thủ tướng: Trương 
Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình 
Dũng; lãnh đạo các Bộ, ban/ngành 
và 63 tỉnh, TP tại các đầu cầu truyền 
hình trực tuyến. Về phía Bộ TN&MT 
có Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ 
trưởng Võ Tuấn Nhân cùng lãnh đạo 
một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà đã trình bày báo cáo đánh 
giá toàn diện về thực trạng và giải 
pháp tăng cường công tác BVMT 
trong toàn quốc. Báo cáo nêu bật các 
áp lực và vấn đề môi trường bức xúc 
ở nước ta hiện nay, nguyên nhân, bối 
cảnh trong nước, quốc tế và một số 
dự báo. Đồng thời, đề xuất 10 nhóm 
nhiệm vụ, cụ thể trước mắt và 6 nhóm 
giải pháp lâu dài trong thời gian tới. 
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 
pháp, Bộ TN&MT kiến nghị Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, 
giải pháp tăng cường công tác BVMT 
từ nay đến năm 2020. 

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng 
Chính phủ, Hội nghị đã tập trung 
thảo luận, đánh giá tình trạng ô 
nhiễm môi trường trong một số lĩnh 
vực, cũng như những khó khăn, thách 
thức và biện pháp trước mắt, lâu dài 
trong công tác BVMT. Đa số các ý 
kiến cho rằng, Việt Nam cần học tập 
kinh nghiệm của các nước tiên tiến 
trên thế giới trong công tác phòng 
ngừa, kiểm soát và xử lý các vấn đề 
môi trường phức tạp, mới xuất hiện; 
đặc biệt cần xây dựng và ban hành cơ 
chế cung cấp chia sẻ thông tin, phối 
hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa 
phương trong phòng ngừa, ứng phó, 

xử lý kịp thời các sự cố môi 
trường…

Phát biểu chỉ đạo và kết 
luận Hội nghị, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định, trong thời gian qua, 
công tác BVMT đã có bước 
chuyển biến rõ rệt và đạt 
được những kết quả quan 
trọng như công tác quản lý 
nhà nước được đẩy mạnh; hệ 
thống cơ chế chính sách, pháp 
luật tiếp tục được hoàn thiện; 
tổ chức bộ máy được thành 
lập, từng bước kiện toàn từ 
Trung ương đến địa phương; 
nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường đã được xử lý. Bên 
cạnh kết quả đạt được, công 
tác BVMT vẫn còn nhiều hạn 
chế, bất cập như tình trạng ô 
nhiễm môi trường còn diễn 
biến phức tạp; số vụ việc ô 
nhiễm môi trường còn nhiều, 
trong đó có nhiều vụ việc 
nghiêm trọng gây bức xúc dư 
luận.

Thủ tướng nhấn mạnh, 
cần huy động sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị, các 

ngành, các cấp, cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân 
nhằm tạo chuyển biến căn 
bản trong ngăn chặn, tiến tới 
đẩy lùi ô nhiễm môi trường. 
Để công tác quản lý BVMT 
đạt hiệu quả, trong thời gian 
tới, cần tập trung thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu:

Thứ nhất, BVMT phải 
được xác định là yêu cầu 
xuyên suốt trong quá trình 
phát triển, là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị, của các 
ngành, các cấp, cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân. 
Không thu hút đầu tư bằng 
mọi giá, chú trọng tiêu chí 
môi trường trong lựa chọn dự 
án đầu tư. Kiên quyết không 
vì tăng trưởng kinh tế mà 
đánh đổi môi trường. Không 
cho phép đầu tư các loại hình 
sản xuất ô nhiễm môi trường, 
công nghệ sản xuất lạc hậu, 
dự án đầu tư tiềm ẩn nguy 
cơ gây ô nhiễm, sự cố môi 
trường tại các vùng, khu vực 
nhạy cảm về môi trường.

 V Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, 
đồng bộ Nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về BVMT. Nâng 
cao nhận thức, đề cao trách nhiệm 
của các cấp, ngành, cơ quan chức 
năng, nhất là chính quyền địa phương 
và người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần 
tăng cường sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các Bộ, ngành, địa phương có 
liên quan trong thực hiện nhiệm vụ 
BVMT từ việc xét duyệt, triển khai dự 
án và kiểm soát khi sự cố môi trường 
xảy ra.

Thứ ba, huy động nguồn lực đầu 
tư cho BVMT, trong đó có vấn đề xã 
hội hóa nguồn lực. Bộ TN&MT và Bộ 
Tài chính phối hợp xây dựng cơ chế 
thực hiện ký Quỹ BVMT trước khi dự 
án đi vào vận hành thử nghiệm đối với 
các dự án lớn có nguy cơ ô nhiễm môi 
trường cao, tiềm ẩn rủi ro. Các Bộ Tài 
chính, TN&MT, KH&ĐT, các cơ quan 
có chức năng đề xuất cơ chế đột phá 
thể chế hóa những chính sách đi liền 
với thu hút đầu tư, cho phép doanh 
nghiệp được khai thác nguồn thu trực 
tiếp từ người dân theo nguyên tắc 
“người gây ô nhiễm môi trường phải 
trả tiền”, “người được hưởng lợi từ môi 
trường phải trả chi phí”.

Thứ tư, rà soát, chấn chỉnh, tăng 
cường chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả các công cụ, biện pháp BVMT, 
trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với các tỉnh, rà soát quy hoạch 
xây dựng các khu xử lý, chôn lấp rác 

thải sinh hoạt, chất thải công 
nghiệp, chất thải nguy hại tại 
các địa phương, các khu vực 
kinh tế trọng điểm nơi có dự 
án lớn. Bộ NN&PTNT cần 
đưa ra tiêu chí môi trường 
cụ thể trong xét duyệt công 
nhận địa phương đạt chuẩn 
nông thôn mới. Bộ TN&MT 
nghiên cứu triển khai việc 
đánh giá, xếp hạng công tác 
BVMT các địa phương từ 
năm 2017 và coi đây là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng mà 
các cấp ủy đảng, chính quyền 
phải tập trung thực hiện.

Thứ năm, Bộ TN&MT và 
UBND cấp tỉnh khẩn trương 
xây dựng hệ thống quan trắc, 
cảnh báo về môi trường tại các 
khu kinh tế trọng điểm, khu 
vực tập trung nguồn thải, khu 
vực nhạy cảm về môi trường.

Thứ sáu, tăng cường quản 
lý nhà nước về BVMT đáp 
ứng ứng yêu cầu trong tình 
hình mới, sớm có chế tài 
hình sự đối với tội phạm về 
môi trường; Khẩn trương xây 
dựng, trình Chính phủ ban 
hành Quy chế ứng phó sự 
cố môi trường. Bộ Tư pháp, 
Bộ TN&MT tiến hành rà 
soát, đề xuất sửa đổi các quy 
định của các luật đã ban hành 
từ Luật BVMT, đầu tư, xây 

dựng, khoa học công nghệ 
theo hướng đồng bộ, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả BVMT. 
Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT tiến 
hành rà soát, phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ quản lý, 
sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng 
cường năng lực quản lý của 
đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường các cấp…

Thứ bảy, Bộ TN&MT 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương tuyên 
truyền cho người dân nâng 
cao ý thức trách nhiệm 
BVMT. Các cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương cần 
hiểu và nắm vững nội dung 
Nghị quyết số 24/NQ-TW 
của Trung ương để xây dựng 
Nghị quyết chuyên đề ở địa 
phương mình; quán triệt 
nhiệm vụ BVMT đến từng tổ 
chức đảng, cán bộ đảng viên, 
góp phần tạo sự đồng thuận 
xã hội và sức mạnh của cả hệ 
thống chính trị trong công tác 
BVMT. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ 
TN&MT tiếp thu ý kiến của 
các đại biểu, hoàn thiện dự 
thảo Chỉ thị về một số nhiệm 
vụ, giải pháp tăng cường công 
tác BVMT để trình Thủ tướng 
Chính phủ ký ban hành.
 Vũ nhung

 V Toàn cảnh Hội nghị
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9TS. Friedhelm Schroeder - 
chuyên gia Đức

Chương trình giám sát, 
phân tích lần này rất kỳ công. 
Đây là kết quả của sự nỗ lực 
tập thể chuyên gia trong và 
ngoài nước. Liên quan đến phần 
phương pháp đánh giá, tôi nhận 
thấy các nhà khoa học, chuyên 

gia, tổ công tác đã có những phương pháp đánh giá mang 
tính tiếp cận cao, ngang bằng với các phương pháp ở Mỹ, 
châu Âu. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá kết quả phân tích 
này rất đáng tin cậy.

Thông tin hiện cá nhỏ đã quay trở lại vùng biển 4 tỉnh là 
điều đáng mừng, song chúng ta cần theo dõi chứ không nên đánh 
bắt, bởi sẽ ảnh hưởng đến việc tái tạo nguồn lợi thủy hải sản về 
sau. Tuy nhiên, để biết đã ăn được chưa, Bộ Y tế cần giám sát kỹ 
và đưa ra những khuyến cáo cụ thể. 

Theo tôi, các phân tích tiếp theo cần có đối chứng gửi từ 
các cơ quan khoa học lận cận như Ôxtrâylia, Nhật Bản… 
để chứng tỏ cho công chúng thấy, đó là cách tiếp cận hợp lý, 
chính xácl 

bộ trưởng trần Hồng Hà: 

Việc công bố biển sạch rất quan trọng và 
cần thiết đáp ứng mong mỏi của người dân

Ngày 22/8/2016, tại TP. Đông Hà, Bộ 
TN&MT, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh 

Quảng Trị phối hợp tổ chức Hội nghị Công bố 
kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ 

Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. 
Chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bí 
thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn 
Văn Hùng, Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam Châu Văn Minh và 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ 
Tuấn Nhân. Hội nghị còn có sự 
tham dự của đại diện các Bộ, 
ngành Trung ương, lãnh đạo 
các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; 
đại diện các cơ quan nghiên cứu, 
chuyên gia, nhà khoa học trong 
nước, quốc tế và đông đảo các 
cơ quan thông tấn báo chí Trung 
ương và địa phương.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, 
nguyên Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội, đại diện 
nhóm chuyên gia nghiên cứu, 
báo cáo kết quả đánh giá hiện 
trạng môi trường biển tại 4 tỉnh 
từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - 
Huế. Theo đó, công tác quan 
trắc đánh giá hiện trạng, diễn 
biến, mức độ ô nhiễm của môi 
trường biển, các hệ sinh thái 
biển và ven biển 4 tỉnh miền 
Trung đã áp dụng các quy trình, 
phương pháp trên cơ sở khoa 
học, đúng theo quy định của 
Việt Nam và phù hợp quốc tế. 
Chất lượng môi trường nước 
biển và trầm tích biển tại các 
khu vực được quan trắc đã nằm 
trong giới hạn quy định của 
QCVN 10-MT:2015/BTNMT, 
đạt quy chuẩn đối với vùng bãi 

MỘT SỐ Ý KIếN GHI NHẬN TẠI HỘI NGHỊ

9PGS. TS. Chu Hồi - Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Sau sự cố môi trường do 
Công ty Formosa Hã Tĩnh gây ra 
ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung, 
chúng ta có nỗ lực ở giai đoạn 
1, đó là tập trung xác định được 
nguồn, nguyên nhân gây ra sự cố 
môi trường. Đây là nỗ lực lớn và 
sự vào cuộc khẩn trương của các 

cơ quan Chính phủ, cùng Bộ, ngành, nhà khoa học... Hội 
nghị hôm nay thông báo kết quả hiện trạng môi trường 
xem như kết quả giai đoạn 2, tức là sau khi xác định 
nguyên nhân, chúng ta xem xét thực trạng môi trường sau 
sự cố. 

Các nhà khoa học đã chọn phương pháp, đối tượng 
cũng như phạm vi nghiên cứu để trả lời cơ bản giai đoạn 2 
là nhận dạng yếu tố và thực trạng môi trường hiện thế nào, 
tập trung vào chất gây ô nhiễm chính, đồng thời tập trung 
vào các yếu tố cộng sinh đi kèm chất gây ra ô nhiễm chính. 
Vì vậy kết quả được đánh giá là đáng tin cậy. Kết quả nên 
biên soạn lại và gửi địa phương để làm căn cứ giải thích 
cho nhân dânl 

 V Lãnh đạo Bộ TN&MT, Viện Hàn lâm  
Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  
Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì Hội nghị

Hội ngHị báo cáo kết quả đánH giá Hiện trạng môi trường biển 4 tỉnH từ Hà tĩnH đến tHừa tHiên - Huế
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9PGS.TS. 
Trịnh Văn 
Tuyên - Viện 
trưởng Công 
nghệ Môi 
trường - Viện 
Hàn lâm Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam

Sau sự cố 
thủy sản chết hàng loạt ở miền Trung, 
Bộ TN&MT cùng các cơ quan quản 
lý nhà nước đã thành lập Hội đồng để 
đánh giá chất lượng môi trường biển, 
đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và 
cần thiết. Đặc biệt, Bộ TN&MT đã huy 
động sự tham gia của các chuyên gia 
đầu ngành với những trang thiết bị công 
nghệ cao, hiện đại tập trung nghiên cứu, 
điều tra, đánh giá tại 4 tỉnh có biển bị 
ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
chúng ta có thể yên tâm hơn về chất 
lượng nước biểnl

tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo 
tồn thủy sinh.

Tại các khu vực cách bờ 1,5 km thuộc Sơn 
Dương - Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300 km2), cửa 
Nhật Lệ - Quảng Bình (diện tích khoảng 330 km2), 
hòn Sơn Chà - Thừa Thiên - Huế (diện tích khoảng 
160 km2), do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ, 
có một số thông số môi trường cao hơn so với các 
khu vực khác, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho 
phép, cần tiếp tục được quan trắc và giám sát chặt 
chẽ, thường xuyên.

Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải 
từ Công ty Formosa Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch 

MỘT SỐ Ý KIếN GHI NHẬN TẠI HỘI NGHỊ

9Ông Đặng 
Quốc Khánh 
- Chủ tịch 
UBND tỉnh 
Hà Tĩnh

Nhân dân 
miền Trung 
rất mong chờ 
Hội nghị và 
kết quả công 

bố khả quan là biển đã tự làm sạch. Bộ 
TN&MT cùng Hội đồng nghiên cứu 
đánh giá kỹ lưỡng, có sự so sánh, đặc 
biệt hai yếu tố xyanua không còn, phenol 
còn 4 vòng xoáy nhưng trong tiêu chuẩn 
cho phép. Thời gian qua Bộ TN&MT đã 
thành lập tổ giám sát các hoạt động của 
Công ty Formosa Hà Tĩnh và Công ty 
Formosa Hà Tĩnh đã thực hiện các cam 
kết với Chính phủ. Hy vọng trong thời 
ngắn môi trường biển miền Trung quay 
trở lại bình thườngl

9Ông Lê 
Minh Ngân 
- Phó Chủ 
tịch UBND 
tỉnh Quảng 
Bình

C h ú n g 
tôi rất tin 
tưởng các 

nhà khoa học về nghiên cứu và biện 
pháp khôi phục môi trường biển. 
Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị nên 
đưa ra các dự báo cho địa phương 
về việc ảnh hưởng này cụ thể như 
thế nào trong tương lai. 

Ngoài ra, các nhà khoa học, các 
cơ quan cũng nên có thông báo cơ 
chế tự phục hồi môi trường biển. 
Nó ở dạng hòa tan, hay tự bay hơi, 
phát tán, cần phải có thông tin bổ 
sung để người dân hiểu rõ hơn về 
việc nàyl

tự nhiên của môi trường, hàm 
lượng các chất ô nhiễm từ 
sự cố môi trường đang có xu 
hướng giảm theo thời gian. Hệ 
sinh thái rạn san hô, cỏ biển và 
nguồn lợi hải sản đã bắt đầu 
có dấu hiệu hồi phục tích cực 
sau những tác động của sự cố 
môi trường.

Tại Hội nghị, các chuyên 
gia, nhà khoa học trong và 
ngoài nước đã đóng góp ý 
kiến cho các kết quả quan trắc, 

đánh giá chất lượng nước biển, 
trầm tích biển, các hệ sinh thái 
biển sau sự cố môi trường; 
đồng thời trao đổi, thảo luận 
thống nhất nhận định về mức 
độ, phạm vi an toàn của môi 
trường biển. Trong đó, nhiều 
ý kiến của các chuyên gia, nhà 
khoa học đánh giá cao nỗ lực 
của Chính phủ, các Bộ, ngành, 
nhà khoa học trong việc điều 
tra, xác định nguyên nhân gây 
ra sự cố môi trường biển miền 
Trung thời gian qua. Các kết 
quả quan trắc, phân tích, đánh 
giá chất lượng nước biển, trầm 
tích biển, các hệ sinh thái biển 
sau sự cố môi trường là đáng 
tin cậy.

Phát biểu kết luận Hội 
nghị, Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà đánh giá cao các ý kiến tâm 
huyết của chuyên gia, các nhà 
khoa học trong và ngoài nước 
đã cung cấp, làm rõ thêm về 
mức độ, phạm vi an toàn của 
môi trường biển. “Đây cũng 
là những số liệu có giá trị 

 V Toàn cảnh Hội nghị
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quan trọng để giúp các nhà 
chuyên môn, các cơ quan 
quản lý tiếp tục nghiên cứu, 
đưa ra thông số quan trọng 
trước những vấn đề có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người dân” - Bộ trưởng 
cho biết, kết quả nghiên 
cứu cho thấy, hầu hết các 
vùng biển miền Trung đều 
đã an toàn, chỉ còn giới hạn 
một số vũng xoáy có khả 
năng tích tụ phenol mà các 
nhà khoa học chưa thể kết 
luận ngay được. Đối với các 
hoạt động bơi lội, tắm biển, 
nuôi trồng thủy sản trên 
các vùng biển đã được xác 
định an toàn tuyệt đối (trừ 
các vũng xoáy ở Bắc đèo 
Ngang, cửa biển Nhật Lệ - 
Quảng Bình), mũi biển từ 
Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ 
- Quảng Trị và chân Mây - 
Thừa Thiên - Huế).

Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà khẳng định: “Đến thời 
điểm này, chúng ta có thể 
tin tưởng chắc chắn rằng 
tự nhiên có thể đào thải hết 
các chất gây ô nhiễm môi 
trường biển, nhưng trước 
mắt vì sức khỏe của người 
dân, chúng ta cần khoanh 
định rõ ràng những khu 
vực an toàn và không an 
toàn, bao gồm cả tọa độ 
để khuyến cáo cho người 
dân trong việc đánh bắt 
hải sản và các hoạt động 
du lịch, thể thao, tắm biển. 
Chúng ta đang thực hiện 
việc trả lời ba vấn đề mà 
người dân quan tâm, đó 
là: môi trường biển đã an 
toàn chưa, thực phẩm biển 
đã an toàn chưa và vấn đề 
nuôi trồng thủy hải sản đã 
an toàn hay chưa? - Đây 
là vấn đề đặt ra đối với 
các cấp, các ngành; bởi nó 
liên quan trực tiếp đến đời 
sống, sinh hoạt và mức độ 
an toàn trong nuôi trồng 

thủy hải sản của người 
dân. Tại Hội nghị, tuy chưa 
trả lời được hoàn toàn 
các câu hỏi này của người 
dân nhưng cũng đã cung 
cấp cho người dân những 
thông tin quan trọng về 
chất lượng nước biển hiện 
tại, các quy luật tự làm sạch 
của biển, các vùng xoáy 
còn phenol”.

Để giải quyết nhu cầu 
chính đáng, thiết thực 
liên quan đến cuộc sống, 
sức khỏe của người dân 4 
tỉnh ven biển miền Trung, 
trong thời gian tới, Bộ 
TN&MT sẽ phối hợp với 
Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT 
tiếp tục có những nghiên 
cứu, giám sát để xác định 
chính xác chất lượng nước, 
chất lượng thủy hải sản đã 
an toàn tuyệt đối để công 
bố một cách chính thức 
biển đã thật sự an toàn cho 
người dân yên tâm.

Bên cạnh việc tiếp tục 
theo dõi, đánh giá diễn 
biến chất lượng môi trường 
biển ven bờ khu vực miền 
Trung, Bộ TN&MT và các 
địa phương sẽ triển khai 
đồng bộ công tác kiểm 
soát các nguồn thải, giám 
sát chặt chẽ nguồn phát 
thải từ Công ty Formosa 
Hà Tĩnh, kết nối dữ liệu, 
xây dựng hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu và các 
ứng dụng công nghệ hiện 
đại trong giám sát, cảnh 
báo ô nhiễm môi trường 
biển. Sự tham gia của các 
cấp, các ngành cũng như 
cộng đồng dân cư trong 
việc giám sát các nguồn 
thải xả ra môi trường biển, 
nâng cao chất lượng môi 
trường cũng cần được tăng 
cường nhằm đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của các địa phương ven 
biển 4 tỉnh miền Trungn

Đẩy MẠNH PHỐI HợP GIẢI 
qUyếT NHữNG vấN Đề CấP 
BÁCH LIêN qUAN ĐếN LĩNH vỰC 
TÀI NGUyêN vÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26/8/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã 
có buổi làm việc với Bộ Tài chính về cơ 

chế phối hợp giữa hai Bộ để giải quyết các vấn 
đề cấp bách liên quan đến lĩnh vực TN&MT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cho biết, trong thời gian tới, Bộ 
TN&MT sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến các 
Bộ, ngành, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các 
tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia 
trong lĩnh vực TN&MT. Tuy nhiên, hiện nay 
vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là 
các văn bản liên quan đến chính sách tài chính 
về TN&MT, cần Bộ Tài chính tháo gỡ. 

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, 
Bộ Tài chính sẽ tăng cường phối hợp với Bộ 
TN&MT trong các lĩnh vực liên quan đến quản 
lý đất đai; tăng cường hệ thống quan trắc môi 
trường; nâng cao năng lực dự báo khí tượng 
thủy văn; quy hoạch và điều tra về biển và hải 
đảo; tập trung triển khai sớm các dự án mục 
tiêu cấp bách ứng phó với biến đổi khí hậu…

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã 
thống nhất, trước ngày 30/9/2016 sẽ ban hành 
các văn bản quy định về phân cấp nhiệm vụ chi 
và hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp 
môi trường (sửa đổi); trước ngày 15/10/2016 
sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn việc lập 
dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán 
kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm 
vụ chi ngành TN&MT.
 hồng nhung
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Thực trạng và giải pháp 
tăng cường công tác bảo vệ môi trường
(Báo cáo do Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác BVMT  
ngày 24/8/2016)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thủ 
tướng Chính phủ, căn cứ các báo cáo quốc 
gia về tình hình môi trường nước ta hiện 

nay, đồng thời thông qua công tác thanh tra, kiểm 
tra, thực tiễn quản lý nhà nước và trên cơ sở báo 
cáo của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ TN&MT 
đã xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện về thực 
trạng và giải pháp tăng cường công tác BVMT. 
Báo cáo gồm 5 phần: (1) Áp lực và các vấn đề môi 
trường bức xúc ở nước ta hiện nay; (2) Nguyên 
nhân; (3) Bối cảnh trong nước, quốc tế và một 
số dự báo; (4) Các giải pháp cấp bách về công tác 
BVMT trong thời gian tới; (5) Một số đề xuất, 
kiến nghị.

1. Áp LựC Và CÁC Vấn đề Môi 
tRường bứC XúC ở nướC tA hiện 
nAy

Môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn 
từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong 
nước, sức ép cạnh tranh của quá trình hội nhập 
quốc tế cùng các tác động xuyên biên giới. Hàng 
năm, có hơn 2.000 dự án đầu tư thuộc đối tượng 
phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) nếu không được đánh giá một cách đầy đủ, 
toàn diện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
kiểm soát hiệu quả thì sẽ là những nguy cơ rất lớn 
đến môi trường. Các vấn đề môi trường theo dòng 
chảy sông Mê Công, sông Hồng, các sông xuyên 
biên giới ngày càng phức tạp. Việc xây dựng các dự 
án thủy điện của một số quốc gia trên dòng chính 
sông Mê Công đã và đang có những tác động, ảnh 
hưởng lớn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, trên cả nước hiện có:
- 283 khu công nghiệp (KCN) với hơn 

550.000m3 nước thải/ngày, đêm; 615 cụm công 
nghiệp (CCN) trong đó chỉ khoảng hơn 5% có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung; các CCN còn lại, 
hoặc các cơ sở sản xuất tự xử lý nước thải hoặc xả 
trực tiếp ra môi trường. 

- Hơn 500.000 cơ sở sản xuất trong đó có 
nhiều loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, 
công nghệ sản xuất lạc hậu; 

- Hơn 13.500 cơ sở y tế hàng ngày phát sinh 
hơn 47 tấn chất thải nguy hại và 125.000 m3 nước 
thải y tế; 

- Có 787 đô thị với 
3.000.000 m3 nước thải ngày/
đêm nhưng hầu hết chưa 
được xử lý; lưu hành gần 43 
triệu mô tô và trên 2 triệu ô 
tô tạo ra nguồn phát thải lớn 
đến môi trường không khí. 

- Hàng năm, có 100.000 
tấn hóa chất bảo vệ thực vật 
được sử dụng. Trong đó, 
khoảng 80% lượng thuốc 
bảo vệ thực vật đang được sử 
dụng không đúng quy định; 
hiệu suất sử dụng chỉ đạt 25-
60%; công tác thu gom, lưu 
giữ và xử lý bao bì chưa được 
quan tâm, nhiều nơi thải bỏ 
ngay tại đồng ruộng gây phát 
sinh mùi, khí thải.

- Hơn 23 triệu tấn rác 
thải sinh hoạt, 7 triệu tấn 
chất thải rắn công nghiệp, 
hơn 630 nghìn tấn chất thải 
nguy hại; hiện có 458 bãi 
chôn lấp rác thải, trong đó có 
337 bãi chôn lấp không hợp 
vệ sinh; có hơn 100 lò đốt rác 
sinh hoạt công suất nhỏ, có 

nguy cơ phát sinh khí dioxin, 
furan. 

Đó là những nguồn tác 
động rất to lớn đến môi 
trường ở nước ta. 

Nhận thức rõ những 
thách thức, áp lực rất lớn nêu 
trên, Đảng và Nhà nước đã 
rất quan tâm chỉ đạo công 
tác BVMT. Chính sách, pháp 
luật về BVMT từng bước 
được bổ sung và hoàn thiện. 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã ban hành Nghị 
quyết số 24-NQ/TW về chủ 
động ứng phó với biến đổi 
khí hậu, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMT. Quốc 
hội đã thông qua Luật BVMT 
năm 2014, Luật Đa dạng 
sinh học năm 2008. Việc tổ 
chức thực hiện các quy định 
của pháp luật, các công cụ, 
biện pháp quản lý nhà nước 
về BVMT được đẩy mạnh. 
Công tác thanh tra, kiểm tra 
được tăng cường. Tính từ 
năm 2006 đến nay đã phát 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà trình bày Báo cáo tại Hội nghị
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hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối 
với 2.229 tổ chức, đồng thời buộc các đối 
tượng vi phạm thực hiện các biện pháp 
khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt 
hại. Qua đó, nhiều vấn đề môi trường đã 
được xử lý, mức độ gia tăng ô nhiễm môi 
trường chậm lại.

Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn 
đang đứng trước những thách thức to lớn 
và vấn đề cấp bách cần được tập trung 
giải quyết, xử lý, cụ thể là:

- Hoạt động khai thác khoáng sản ở 
nhiều địa phương thiếu sự quản lý chặt 
chẽ làm gia tăng các điểm nóng về ô nhiễm 
môi trường. Hoạt động khai thác khoáng 
sản thải đất đá và nước thải mỏ, bụi thải, 
quặng xỉ ngấm xuống nguồn nước hoặc 
phát tán ra môi trường; làm thay đổi hệ 
sinh thái rừng, suy thoái và ô nhiễm đất 
nông nghiệp. Nhiều tổ chức, cá nhân 
chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt 
nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường sau 
khi đóng cửa mỏ, giảm hiệu quả sử dụng 
đất, đặc biệt tại khu vực tập trung nhiều 
mỏ khai thác khoáng sản.

- Chất thải từ sản xuất nông nghiệp 
và sinh hoạt của người dân khu vực nông 
thôn không được thu gom, xử lý đúng quy 
cách, hợp vệ sinh; tình trạng sử dụng phân 
bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật tràn 
lan dẫn đến ô nhiễm môi trường nông 
thôn ngày càng gia tăng, một số nơi rất 
nghiêm trọng. 

- Nhiều làng nghề hoạt động trong các 
lĩnh vực sản xuất đang gây ô nhiễm cao 
đối với môi trường như tái chế nhựa, kim 
loại, ắc quy chì, chăn nuôi gia súc, sản 
xuất giấy... 

- Đã xảy ra sự cố môi trường lớn, tác 
động trên diện rộng, đặc biệt là sự cố môi 
trường biển miền Trung; bùng phát các 
điểm nóng gây ô nhiễm môi trường. Đặc 
biệt, sự cố môi trường biển miền Trung 
tháng 4 vừa qua diễn ra trên diện rộng, 
gây ra hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, 
môi trường trước mắt và lâu dài; đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến các ngành đánh bắt, 
nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, làm 
muối, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch; 
đồng thời đã làm xáo trộn, gây mất an 
ninh trật tự, tâm lý bức xúc, bất an trong 
nhân dân. 

- Tình trạng hạn hán, khô hạn và 

hoang mạc hóa do tác động 
cực đoan của thời tiết và biến 
đổi khí hậu đang ngày càng 
trở nên nghiêm trọng. 

- Nước thải sinh hoạt ở 
hầu hết các đô thị, khu dân cư 
chưa được xử lý; rác thải sinh 
hoạt, chất thải công nghiệp 
chưa được quản lý tốt, gây ô 
nhiễm môi trường. Hiện chỉ 
có 40/786 đô thị trên cả nước 
có công trình xử lý nước thải 
đạt tiêu chuẩn với tổng công 
suất xử lý khoảng 800.000 m3/
ngày đêm. Tỷ lệ nước thải sinh 
hoạt được xử lý mới chỉ đạt 
10% - 11%; còn lại thải trực 
tiếp ra môi trường. Nhiều địa 
phương chưa có bãi chôn lấp 
chất thải công nghiệp; tình 
trạng đổ thải, chôn lấp chất 
thải công nghiệp trái quy 
định còn xảy ra ở nhiều nơi.

- Nguồn nước mặt, nước 
dưới đất trong các đô thị, khu 
dân cư ở một số địa phương bị 
ô nhiễm nặng. Tại các lưu vực 
sông, ô nhiễm nghiêm trọng 
và suy thoái chất lượng nước 
tập trung ở vùng trung lưu và 
hạ lưu, như ở lưu vực sông 
Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu, 
hệ thống sông Đồng Nai. 

- Các khu vực ô nhiễm 
tồn lưu chậm được xử lý, cải 
tạo, phục hồi dẫn đến ô nhiễm 
nguồn nước mặt, nước ngầm. 
Đến nay, vẫn còn 160/240 
điểm, khu vực ô nhiễm tồn 
lưu hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật chưa hoàn thành xử 
lý ô nhiễm môi trường theo 
Quyết định số 1946/QĐ-
TTg. Việc đầu tư cho xử lý ô 
nhiễm hóa chất, thuốc bảo vệ 
thực vật tồn lưu mới đáp ứng 
21% so với kế hoạch đã đề ra. 

- Diện tích các hệ sinh thái 
tự nhiên giảm mạnh, đa dạng 
sinh học tiếp tục bị suy thoái 
nhanh. Các hệ sinh thái tự 
nhiên khác như rừng ngập 
mặn, rạn san hô, thảm cỏ 

biển... mặc dù được quan tâm 
trồng mới, bảo tồn nhưng 
cũng đang đứng trước tình 
trạng suy thoái, chưa được 
khôi phục.

Các vấn đề môi trường 
cấp bách nêu trên nếu không 
được giải quyết kịp thời sẽ có 
những tác động tiêu cực ngày 
càng lớn đến việc thực hiện 
các mục tiêu về tăng trưởng 
kinh tế, bảo đảm an sinh xã 
hội cũng như tác động trực 
tiếp tới an toàn sức khỏe và 
sinh kế người dân.

2. nguyên nhân
Thực trạng môi trường 

nêu trên có cả nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. Về 
khách quan: (i) Do Việt Nam 
đang trong giai đoạn phát 
triển nhanh, mạnh, tốc độ 
công nghiệp hóa, đô thị hóa, 
đầu tư phát triển rất cao, kéo 
theo nhiều áp lực đến môi 
trường. Trên thực tế, nhiều 
nước công nghiệp phát triển 
như Nhật Bản, Hàn Quốc... 
cũng đã phải trải qua giai 
đoạn phát triển như Việt 
Nam hiện nay, khi kinh tế 
vẫn chủ yếu phát triển theo 
chiều rộng, dựa vào khai 
thác tài nguyên, phát triển 
ồ ạt các nhà máy, xí nghiệp, 
ngành công nghiệp nhưng 
thiếu quan tâm thích đáng 
đến vấn đề tài nguyên, môi 
trường, một số dự án đầu 
tư đi ngược lại các quy luật 
của tự nhiên; (ii) Biến đổi 
khí hậu diễn biến nhanh hơn 
so với dự báo làm phức tạp 
thêm các vấn đề môi trường; 
(iii) Tác động của khủng 
hoảng kinh tế thế giới kéo 
dài đã tác động đến nền kinh 
tế của Việt Nam. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của nước ta 
bị chững lại trong giai đoạn 
2011 đến nay dẫn đến đầu 
tư từ doanh nghiệp và xã hội 
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cho công tác BVMT bị giảm sút, không 
đáp ứng được yêu cầu.

Song chủ yếu từ những nguyên 
nhân chủ quan, đó là:

a) Nhận thức, ý thức trách nhiệm về 
BVMT của chủ đầu tư, một số ngành, 
cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, cộng 
đồng dân cư còn hạn chế; tình trạng chú 
trọng lợi ích kinh tế trước mắt, coi nhẹ 
công tác BVMT còn khá phổ biến, nhất 
là trong quá trình thẩm định, xét duyệt, 
thực hiện các dự án đầu tư. Cơ chế thu 
hút FDI được ưu tiên cao và chưa tính 
toán đầy đủ các chi phí cơ hội về môi 
trường. Khu vực FDI hiện đóng vai trò 
đầu tàu xuất khẩu của Việt Nam. Các 
doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 
71% xuất khẩu và 59% nhập khẩu của 
Việt Nam. Không thể phủ nhận vai trò 
của các nhà đầu tư nước ngoài, song 
chúng ta cũng cần tỉnh táo để đánh giá 
xem rằng các nhà đầu tư nước ngoài 
đến Việt Nam có phải vì môi trường 
đầu tư hấp dẫn, vì những lợi thế so 
sánh của đất nước, do chúng ta tạo ra 
hay vì những lý do khác. Tại sao FDI 
có chiều hướng dịch chuyển dòng vốn 
vào các ngành tiêu tốn năng lượng và 
tài nguyên, nhân lực giá rẻ, không thân 
thiện với môi trường như luyện kim, 
sửa chữa tàu biển, dệt may, da giày, khai 
thác và tận thu khoáng sản không gắn 
với chế biến sâu, sản xuất bột giấy, sản 
xuất hóa chất, chế biến nông sản thực 
phẩm…? Có phải do các quy chuẩn về 
BVMT của nước ta chưa theo kịp với 
các yêu cầu, diễn biến mới của quá 
trình hội nhập? Việc đẩy mạnh cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng 
chưa chú trọng đúng mức tới công tác 
kiểm tra, giám sát? Phải chăng lợi ích 
mà FDI mang lại cho chúng ta không 
đủ bù đắp những phí tổn về khí hậu và 
môi trường đang diễn ra? Đã đến lúc 
chúng ta phải xây dựng chỉ tiêu “GDP 
xanh” trong đánh giá tăng trưởng kinh 
tế thay vì khái niệm GDP đơn thuần 
như hiện nay, theo đó phải tính toán 
đến cả các chi phí tiêu dùng tài nguyên 
và mất mát về môi trường do các hoạt 
động kinh tế.

b) Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các 
công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về 

môi trường còn bất cập, chưa 
đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, 
hiệu quả của công tác quản lý 
nhà nước chưa cao, đặc biệt 
trong phòng ngừa, kiểm soát 
các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường. Quy hoạch BVMT 
chậm được ban hành làm căn 
cứ thẩm định, quyết định chủ 
trương đầu tư; chất lượng 
của các báo cáo ĐTM đối với 
các dự án đầu tư, đặc biệt là 
một số dự án đầu tư lớn chưa 
cao, chưa phát huy tốt hiệu 
quả của công cụ phòng ngừa 
ô nhiễm. Trong khi đó, còn 
thiếu các cơ chế, tiêu chí về 
môi trường để sàng lọc hiệu 
quả các loại hình sản xuất, 
công nghệ sản xuất, các dự 
án đầu tư vào khu vực nhạy 
cảm về môi trường. Thiếu cơ 
chế thúc đẩy khu vực kinh 
tế xanh, đầu tư vào các loại 
hình sản xuất thân thiện với 
môi trường. Đang xuất hiện 
ngày càng nhiều dự án đầu 
tư có quy mô lớn được cấp 
phép song thiếu tính toán về 
quy hoạch, chưa được đánh 
giá đầy đủ các tác động tới 
môi trường; việc kiểm soát, 
phòng ngừa, ứng phó với các 
sự cố môi trường trong các 
dự án đầu tư chưa được quan 
tâm thích đáng.

c) Đầu tư cho BVMT còn 
rất hạn chế, chỉ đáp ứng một 
phần nhu cầu; còn thiếu các cơ 
chế huy động nguồn lực trong 
xã hội đầu tư cho BVMT; 
nguồn thu từ môi trường 
chưa được sử dụng đầu tư trở 
lại cho BVMT. Nền kinh tế 
nước ta đã chuyển dịch toàn 
diện theo cơ chế thị trường 
trong khi đó các chính sách 
kinh tế tài nguyên, môi 
trường chưa có sự chuyển 
đổi để thích ứng kịp thời. 
Chưa nhận diện được một 
cách đầy đủ các mặt trái mà 
nền kinh tế thị trường đã 

mang lại là chú trọng thâm 
dụng tài nguyên, môi trường 
của thế hệ tương lai để tối đa 
hóa lợi nhuận. Quan điểm 
đầu tư cho môi trường là đầu 
tư cho phát triển mà Nghị 
quyết số 24-NQ/TƯ của 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã đề ra chưa được thể 
chế hóa một cách kịp thời 
bằng các cơ chế, chính sách 
trên thực tế. Trong từng dự 
án đầu tư, chưa tính toán 
một cách đầy đủ tỷ lệ đầu tư 
tương xứng cho môi trường. 
Việc sử dụng các công cụ 
thuế, phí, ký quỹ, đặt cọc 
hoàn trả chưa hiệu quả, chưa 
tạo được nguồn thu tương 
xứng để đầu tư trở lại cho 
công tác BVMT, chưa bảo 
đảm đúng nguyên tắc “người 
gây ô nhiễm phải trả tiền, trả 
đúng, trả đủ”, “người hưởng 
lợi về môi trường phải chi 
trả”. Đầu tư cho môi trường 
ở các nước phát triển trung 
bình hàng năm đều chiếm 
trên 3-4% GDP, đầu tư từ xã 
hội là rất lớn. 

d) Chưa phát huy được 
vai trò của các tổ chức chính 
trị, chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội nghề nghiệp và các 
tầng lớp nhân dân tham gia 
tích cực BVMT và giám sát 
chặt chẽ công tác quản lý, 
việc chấp hành pháp luật về 
BVMT của các cơ quan, tổ 
chức và doanh nghiệp. Trên 
thực tế, BVMT dường như 
vẫn đang được xem là trách 
nhiệm của Nhà nước. Quan 
điểm BVMT là trách nhiệm 
của toàn xã hội vẫn chưa 
được thực thi một cách đầy 
đủ do thiếu những quy định 
xác định rõ vai trò, quyền 
hạn, trách nhiệm, phân định 
nhiệm vụ giữa Nhà nước với 
các tổ chức chính trị - xã hội, 
các tầng lớp nhân dân, cộng 
đồng dân cư.
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3. bối Cảnh tROng nướC, 
quốC tế Và Một Số Dự bÁO

- Biến đổi khí hậu toàn cầu đang 
diễn ra ngày càng nghiêm trọng đặt 
ra những yêu cầu mới trong quản 
lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và 
BVMT. Theo dự báo của nhà kinh tế 
học người Anh Nicholar Stern, nếu 
nhiệt độ tăng lên 5-6oC, điều có thể 
xảy ra vào thế kỷ tới, sẽ làm thiệt hại 
5-10% GDP toàn cầu, với các nước 
nghèo là trên 10% GDP. Thỏa thuận 
Pari về biến đổi khí hậu mở ra một kỷ 
nguyên phát triển phát thải các-bon 
thấp với các mô hình sản xuất và tiêu 
dùng xanh, hạn chế sử dụng và tiến 
tới xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch, tăng 
cường đầu tư phát triển và sử dụng 
năng lượng tái tạo, thay đổi thế hệ 
công nghệ lạc hậu hiện tại, góp phần 
thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững. Các khái niệm về “dấu 
chân sinh thái”, “dấu vết các bon” 
đang ngày càng được các quốc gia coi 
trọng, sử dụng như hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại quốc tế.

- Phát triển bền vững tiếp tục được 
coi mục tiêu phát triển trọng tâm của 
thế giới trong những thập niên tới với 
việc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp 
quốc được tổ chức tại New York năm 
2015 vừa qua đã thông qua Chương 
trình nghị sự 2030 về Phát triển bền 
vững, trong đó xác định 17 mục tiêu 
và 169 chỉ tiêu phát triển bền vững.

- Các nước công nghiệp phát 
triển đi trước cũng đã từng trải qua 
giai đoạn phát triển đối mặt với vấn 
đề ô nhiễm môi trường tương tự như 
Việt Nam hiện nay (Nhật Bản, Đức 
vào những năm 60 - 70; Singapo, Hàn 
Quốc vào những cuối những năm 
70 đầu năm 80 của thế kỷ trước;…), 
thậm chí gay gắt, xảy ra các sự cố môi 
trường làm chết, ảnh hưởng đến hàng 
nghìn người (ví dụ như vụ Minamata 
ở Nhật Bản năm 1956). Nguyên nhân 
sâu xa của những khủng hoảng môi 
trường này bắt nguồn từ mô hình 
phát triển lấy tăng trưởng kinh tế làm 
trọng tâm, khuyến khích một xã hội 
tiêu thụ, dựa trên nền tảng những 

công nghệ tiêu tốn năng 
lượng, lạm dụng quá mức tài 
nguyên và không gian môi 
trường. 

- Với Việt Nam, còn tồn 
tại nhiều loại hình sản xuất, 
công nghệ cũ, lạc hậu, gây 
ô nhiễm môi trường. Điều 
đó đặt ra những thách thức 
trong quá trình thay đổi mô 
hình, công nghệ sản xuất từ 
năng lượng đen (ô nhiễm 
môi trường) sang năng lượng 
xanh (thân thiện với môi 
trường), thay đổi thói quen 
tiêu dùng để hướng tới nền 
kinh tế xanh, phát thải các-
bon thấp. Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang 
dần hiện hữu, do vậy, nếu 
chậm trễ, Việt Nam sẽ đứng 
trước nguy cơ trở thành bãi 
thải công nghệ đen, lạc hậu 
và ô nhiễm của thế giới. 

4. CÁC giải phÁp 
tăng Cường Công 
tÁC bVMt tROng 
thời giAn tới

Chính phủ nhiệm kỳ 2016 
- 2021 bắt đầu hoạt động với 
phương châm là một Chính 
phủ liêm chính, kiến tạo phát 
triển, trong đó coi tài nguyên, 
môi trường vừa là đối tượng 
phải bảo vệ, vừa là nguồn lực 
để thúc đẩy các hoạt động 
phát triển. Để thực hiện 
được mục tiêu đó, cần tập 
trung thực hiện tốt các nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp:

a) Các nhiệm vụ cụ thể 
trước mắt:

(1) Khẩn trương xây 
dựng Quy hoạch BVMT quốc 
gia làm căn cứ thẩm định, 
phê duyệt các dự án đầu tư 
của từng vùng phù hợp yêu 
cầu BVMT, định hướng ưu 
tiên lĩnh vực, công nghệ đầu 
tư phù hợp với quy hoạch 
môi trường. Xây dựng và ban 
hành quy chế ứng phó sự cố 

môi trường, trong đó có các 
quy định về cơ chế chỉ đạo, 
điều hành, phối hợp giữa các 
Bộ, ngành, Trung ương và địa 
phương bảo đảm nguyên tắc 
Trung ương chỉ đạo thống 
nhất và địa phương xây dựng 
năng lực tự ứng phó theo 
phương châm 3 tại chỗ đã 
được xây dựng trong phòng 
chống thiên tai. 

(2) Ban hành hệ thống các 
tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa 
chọn ưu tiên các dự án công 
nghệ cao, công nghệ thân 
thiện với môi trường, bảo 
đảm theo đúng định hướng 
tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững; các quy định về 
phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục sự cố môi trường, trong 
đó có các quy định về cơ chế 
chỉ đạo, điều hành, phối hợp 
giữa các cơ quan Trung ương 
và địa phương trong công tác 
phòng ngừa, ứng phó và khắc 
phục sự cố môi trường.

Xây dựng hệ thống các 
chỉ tiêu thống kê hàng năm 
về môi trường trong hệ thống 
các chỉ tiêu thống kê phát 
triển kinh tế - xã hội quốc 
dân, bảo đảm phản ánh đầy 
đủ các nội dung quản lý môi 
trường, phát triển bền vững, 
trong đó có các chỉ tiêu theo 
dõi về nguồn vốn đầu tư 
của Nhà nước và xã hội cho 
BVMT.

(3) Thúc đẩy phát triển 
ngành công nghiệp môi 
trường; cụ thể hóa các cơ chế 
chính sách thu hút đầu tư vào 
lĩnh vực xử lý chất thải, phát 
triển công nghệ xử lý nước 
thải, tái chế chất thải. 

(4) Sửa đổi, bổ sung các 
quy định về đánh giá môi 
trường chiến lược và đánh 
giá tác động môi trường, cấp 
giấy phép xả nước thải vào 
nguồn nước; về kiểm tra công 
tác thẩm định, phê duyệt, 
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chấp thuận điều chỉnh báo cáo ĐTM, 
cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ công 
tác BVMT. Xây dựng hệ thống phòng 
ngừa, cảnh báo sớm sự cố môi trường.

(5) Thực hiện tổng điều tra các 
nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm trên 
phạm vi cả nước, xây dựng hệ thống 
cơ sở dữ liệu về môi trường của các 
Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh để quản lý thống 
nhất, có cơ chế chia sẻ thông tin và 
cảnh báo đồng bộ từ Trung ương đến 
địa phương.

(6) Rà soát, sửa đổi, ban hành các 
quy chuẩn kỹ thuật về môi trường bảo 
đảm kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt 
đối với các ngành, lĩnh vực có khả 
năng gây ô nhiễm môi trường cao, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường ngành 
phải nghiêm ngặt hơn các quy chuẩn 
kỹ thuật về môi trường nói chung, 
đặc biệt chú trọng các ngành nhuộm, 
thuộc da, sản xuất giấy, luyện thép từ 
quặng..., tiếp cận với quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường của các nước tiên 
tiến.

(7) Rà soát quy hoạch, xây dựng 
các khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh 
hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải 
nguy hại đáp ứng nhu cầu theo quy 
mô phát sinh các loại chất thải này tại 
các địa phương, các khu vực kinh tế 
trọng điểm, nơi có các dự án lớn. Kiểm 
soát, giám sát chặt chẽ hoạt động phát 
sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý, thải 
bỏ, chôn lấp các loại chất thải, nhất là 
chất thải nguy hại. Đầu tư và có các 
chính sách thu hút đầu tư của khối tư 
nhân, các nhà đầu tư nước ngoài vào 
hoạt động xử lý chất thải, cung cấp các 
dịch vụ BVMT; phát triển ngành công 
nghiệp, dịch vụ BVMT.

(8) Tiếp tục tăng cường đầu tư xây 
dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên 
và môi trường trên phạm vi cả nước. 
Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, số 
liệu quan trắc, đánh giá về chất lượng 
môi trường làm cơ sở phục vụ công tác 
thẩm định, xét duyệt các dự án đầu tư, 
đồng thời, để các cơ quan, Bộ, ngành, 
địa phương và người dân thực hiện 
kiểm soát, giám sát về môi trường.

(9) Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra và kiểm 
soát đảm bảo việc tuân thủ 
quy định về BVMT đối với 
những dự án đã đi vào hoạt 
động, trước hết là các dự án 
có nguồn thải ra sông, ra 
biển. Tăng cường các biện 
pháp kiểm soát chặt chẽ việc 
thu gom, vận chuyển, xử lý, 
tái chế chất thải, hoàn thiện 
hệ thống pháp lý về quản lý 
chất thải thông thường, trong 
đó có nội dung quy định về 
sử dụng chất thải làm nguyên 
liệu, nhiên liệu, coi chất thải 
là tài nguyên.

(10) Tăng cường hướng 
dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc 
quản lý, sử dụng nguồn chi 
sự nghiệp môi trường tại các 
Bộ, ngành, địa phương bảo 
đảm tiết kiệm, hỗ trợ và thực 
hiện có hiệu quả các hoạt 
động quản lý môi trường tại 
địa phương. Trước mắt, điều 
chỉnh tái cơ cấu đầu tư cho 
công tác BVMT ngay trong 
kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016 - 2020, 
tập trung ưu tiên cho các dự 
án tiết kiệm năng lượng, xử 
lý các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, các dự 
án theo hướng tăng trưởng 
xanh và phát triển bền vững.

b) Các giải pháp lâu 
dài: 

(1) Tiếp tục nghiên cứu 
bổ sung, hoàn thiện hệ thống 
chủ trương, chính sách, pháp 
luật về BVMT, đảm bảo tính 
đồng bộ, thống nhất với hệ 
thống pháp luật nói chung, 
bám sát thực tế và theo kịp 
tiến trình phát triển và hội 
nhập quốc tế của đất nước, 
diễn biến nhanh và mức độ 
phức tạp của các vấn đề môi 
trường. Thể chế hóa kịp thời 
và tổ chức thực hiện nghiêm 
các quan điểm, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về BVMT; 
chú trọng nâng cao nhận thức 
và đề cao trách nhiệm của các 
cấp, các ngành; tăng cường sự 
phối hợp, chặt chẽ, đồng bộ 
giữa các ngành, giữa Trung 
ương và địa phương. Có các 
giải pháp phát huy hiệu quả 
hoạt động của lực lượng cảnh 
sát môi trường. Bộ TN&MT 
chịu trách nhiệm tổng thể về 
kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
thực hiện đúng trách nhiệm 
của các cơ quan có liên quan. 

(2) Tăng cường năng lực 
của cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMT từ Trung ương đến 
địa phương đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ BVMT ngày càng 
lớn, phức tạp. Rà soát, phân 
định rõ chức năng, nhiệm 
vụ quản lý, sắp xếp tổ chức 
bộ máy, tăng cường năng lực 
quản lý của đội ngũ cán bộ 
quản lý môi trường các cấp, 
nhất là ở các địa phương, ưu 
tiên cấp huyện, xã, bảo đảm 
tính thống nhất, đồng bộ, 
xuyên suốt từ Trung ương 
đến cơ sở. Xây dựng cơ chế 
tham vấn, phối hợp trong 
công tác bổ nhiệm, đề bạt, 
đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo 
cơ quan chuyên môn về tài 
nguyên và môi trường ở địa 
phương. 

(3) Tăng cường và đa 
dạng hóa nguồn vốn đầu tư 
cho BVMT, nhất là đầu tư xử 
lý chất thải; xử lý ô nhiễm và 
phục hồi môi trường các khu 
vực đã bị ô nhiễm, suy thoái 
do trước đây để lại. Tăng 
chi ngân sách cho sự nghiệp 
BVMT, tập trung giải quyết 
vấn đề môi trường bức xúc, 
tồn đọng kéo dài. Tăng cường 
vai trò điều phối, phân bổ 
nguồn lực đầu tư, chi ngân 
sách cho hoạt động BVMT 
của cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMT. Các nguồn thu từ 
thuế, phí BVMT phải được 
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đầu tư trở lại cho các hoạt động BVMT. 
Có cơ chế thực hiện ký quỹ BVMT trước 
khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm 
đối với các dự án đầu tư lớn, có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường; thu hút mạnh 
đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài vào 
phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ 
BVMT trên nguyên tắc “người gây ô 
nhiễm phải trả tiền”, “người hưởng lợi 
từ môi trường phải chi trả”. 

(4) Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường 
chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các công 
cụ, biện pháp quản lý nhà nước về 
BVMT; sớm đưa các chế tài hình sự về 
môi trường vào áp dụng; hoàn thành kế 
hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng trước năm 
2020. Tổ chức đánh giá, xếp hạng công 
tác BVMT của các địa phương từ năm 
2017.

(5) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát 
triển khoa học công nghệ về BVMT. 
Tiếp tục quan tâm xây dựng các dự án 
ưu tiên về BVMT nhằm kêu gọi hỗ trợ 
từ nguồn vốn ODA. Nghiên cứu, kiến 
nghị cơ chế cử cán bộ đại diện ngoại 
giao về môi trường tại các nước nhằm 
tăng cường cơ hội học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm, hợp tác quốc tế về BVMT.

(6) Tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
về BVMT, tăng trưởng xanh, phát triển 
kinh tế xanh theo hướng đổi mới nội 
dung, đa dạng hóa hình thức tuyên 
truyền phù hợp với từng đối tượng, các 
vùng miền; đẩy mạnh xã hội hóa các 
hoạt động đào tạo, truyền thông về môi 
trường.

5. đề Xuất, Kiến nghị
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải 

pháp nêu trên, Bộ TN&MT kiến nghị 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
các địa phương một số vấn đề:

a) Xem xét, ban hành Chỉ thị về một 
số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công 
tác BVMT, trong đó giao nhiệm vụ cụ 
thể cho các Bộ, ngành và địa phương 
đến năm 2020, có tiến độ hoàn thành 
và định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện. 

b) Kiến nghị Quốc hội:
- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và bổ 

sung các quy định của pháp 
luật về đầu tư, xây dựng, môi 
trường, bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ của hệ thống 
pháp luật và cam kết của Việt 
Nam trong việc thực hiện 
các thỏa thuận thương mại 
tự do thế hệ mới; trong đó, 
chú trọng xây dựng các tiêu 
chí sàng lọc, tiếp nhận các dự 
án đầu tư theo hướng tăng 
trưởng xanh và phát triển bền 
vững.

- Chỉ đạo rà soát chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của các Bộ, ngành liên quan 
đến công tác BVMT, bảo đảm 
tính thống nhất, đồng bộ, 
xuyên suốt từ Trung ương đến 
địa phương, nhất là trong công 
tác quy hoạch, quản lý chất 
thải, công nghệ môi trường. 

- Xây dựng và tổ chức 
thực hiện Chương trình giám 
sát chuyên đề về BVMT đối 
với các dự án đầu tư, công 
trình lớn có nguy cơ tiềm ẩn 
gây ô nhiễm môi trường cao 
do Quốc hội và Thủ tướng 
Chính phủ quyết định chủ 
trương đầu tư; đồng thời, chỉ 
đạo Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh thực hiện Chương trình 
giám sát chuyên đề về BVMT 
đối với các dự án đầu tư, công 
trình có nguy cơ tiềm ẩn gây ô 
nhiễm môi trường cao thuộc 
thẩm quyền quản lý của địa 
phương.

- Quan tâm tăng tỷ lệ chi 
ngân sách cho hoạt động sự 
nghiệp môi trường bảo đảm 
yêu cầu trong giai đoạn mới, 
đặc biệt là có cơ chế phù hợp 
và tăng chi ngân sách cho các 
hoạt động quản lý nhà nước 
về BVMT, trong đó có công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát; bảo đảm bố trí đủ nguồn 
vốn thực hiện Chương trình 
quốc gia khắc phục ô nhiễm 
và cải thiện môi trường giai 
đoạn 2016 - 2020.

c) Đề nghị Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc tiếp 
tục đẩy mạnh phong trào toàn 
dân tham gia BVMT; chỉ đạo 
các tổ chức chính trị - xã hội 
tăng cường thực hiện quyền 
phản biện, giám sát, tham gia 
quản lý nhà nước về BVMT.

d) Đối với các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương

- Bảo đảm bố trí không 
dưới 1% ngân sách của địa 
phương chi cho sự nghiệp 
BVMT; tăng cường theo 
dõi, giám sát việc quản lý, sử 
dụng nguồn chi này một cách 
hiệu quả, có trọng tâm, trọng 
điểm, đảm bảo chi đúng mục 
tiêu và đủ kinh phí theo quy 
định nhằm nâng cao hiệu 
quả nguồn ngân sách nhà 
nước.

- Quan tâm chỉ đạo việc 
kiện toàn tổ chức và tăng 
cường năng lực cho các cơ 
quan chuyên môn về BVMT 
tại địa phương; chú trọng 
việc đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, tuyển chọn cán bộ có 
chuyên môn phù hợp với yêu 
cầu của công tác quản lý môi 
trường.

- Rà soát, khoanh vùng 
các đối tượng có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường, rủi ro 
xảy ra sự cố môi trường và có 
các biện pháp kiểm soát chặt 
chẽ hoạt động xả thải, phòng 
ngừa các sự cố môi trường 
bằng các biện pháp kỹ thuật 
- công nghệ phù hợp, kết hợp 
tăng cường thanh tra, kiểm 
tra đối với các đối tượng này.

- Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra về BVMT 
đối với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh thuộc thẩm quyền của 
địa phương; tập trung xử lý 
dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; xây 
dựng năng lực ứng phó với sự 
cố môi trường, các vụ việc gây 
ô nhiễm môi trườngn
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vụ cHôn lấp cHất tHải trái pHép ở kỳ anH - Hà tĩnH:

Xử lý sai phạm trên tinh thần 
thượng tôn pháp luật

Vào đầu tháng 7/2016, theo sự phản 
ánh của người dân, phóng viên báo 
Người đưa tin thuộc Hội Luật gia Việt 
Nam và một số phóng viên báo khác 
đã phát hiện một lượng lớn rác thải 
có nguồn gốc từ Công ty Formosa Hà 
Tĩnh được Công ty Cổ phần tư vấn xây 
dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh 
(Công ty Kỳ Anh) hợp đồng vận chuyển 
và bí mật chôn lấp trái phép tại một 
trang trại thuộc đồi Con Trò, phường 
Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã 
gây ra những bức xúc trong dư luận. 
Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, 
Bộ TN&MT đã vào cuộc để xử lý, giải 
quyết vụ việc.

tiến hành KhảO SÁt nơi Chốn 
Lấp bùn thải

Ngày 13/7/2016, Bộ TN&MT đã cử Đoàn 
công tác vào phối hợp với UBND tỉnh Hà 
Tĩnh để xử lý và giải quyết vụ việc. Trước tiên, 
Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát nơi chôn 
lấp bùn thải tại trang trại của ông Lê Quang 
Hòa - Giám đốc Công ty Kỳ Anh, thuộc đồi 
Con Trò, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh và 
khẳng định việc chôn lấp bùn thải của Công ty 
Kỳ Anh là trái với quy định của pháp luật. Tiếp 
đến ngày 16/7/2016, Đoàn công tác tiếp tục 
phát hiện Công ty Kỳ Anh chôn bùn thải trái 
phép tại Công viên Xanh nằm trong khuôn 
viên của Công ty (thuộc tổ dân phố Hưng 
Thịnh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). Công 
ty Kỳ Anh đã tự ý đào khoảng 18 m3 bùn thải 
lẫn đất, chở về đổ tại bãi rác thôn Nam Xuân 
Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Bãi rác Kỳ 
Tân).

Sau khi nắm được tình hình của vụ việc, 
Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty Kỳ Anh 
phải có trách nhiệm đào, thu gom, đóng gói 
toàn bộ lượng chất thải đã chôn lấp trái phép 
và hợp đồng với đơn vị có chức năng về việc 
vận chuyển, lưu giữ lượng chất thải thu được. 

Theo đó, tổng số khối lượng 
bùn thải Công ty Kỳ Anh 
mang chôn lấp trái phép được 
phát hiện đến ngày 17/7/2016 
là 390,72 tấn, bao gồm 341,18 
tấn thu từ trang trại của ông 
Lê Quang Hòa; 21,92 tấn thu 
từ Công viên xanh và 27,62 
tấn thu từ bãi rác Kỳ Tân. 
Hiện toàn bộ lượng chất thải 
này đã được thu gom, vận 
chuyển về lưu giữ có niêm 
phong của cơ quan chức năng 
tại cơ sở xử lý chất thải của 
Công ty TNHH MTV chế 
biến chất thải công nghiệp Hà 
Tĩnh. Quá trình thu gom, vận 
chuyển chất thải được thực 
hiện dưới sự giám sát chặt chẽ 
của Đoàn công tác.

Đoàn công tác đã lập Biên 
bản và yêu cầu Công ty Kỳ 
Anh có trách nhiệm phối hợp 
với UBND thị xã Kỳ Anh, 
UBND phường Kỳ Trinh bảo 
vệ hiện trường khu đất đã 

chôn lấp bùn thải, không để 
cho gia súc và người không 
có trách nhiệm vào khu đất 
trước khi có các phương án 
xử lý tiếp theo.

tổ ChứC phân tíCh 
Mẫu đảM bảO tính 
Chính XÁC, KhÁCh 
quAn, KhOA họC

Để xác định bùn thải bị 
chôn lấp là chất thải nguy 
hại hay là chất thải thông 
thường, đồng thời đánh giá 
mức độ ô nhiễm môi trường 
xung quanh khu vực chôn 
lấp, Đoàn công tác của Bộ 
TN&MT đã tiến hành lấy 
mẫu bùn thải, mẫu đất và 
mẫu nước mặt tại các khu vực 
chôn lấp chất thải nêu trên 
(bao gồm 38 mẫu bùn thải, 
30 mẫu đất tại vị trí chôn lấp 
và khu vực đất xung quanh, 
1 mẫu nước giếng khoan và 
3 mẫu nước suối trong khu 

 V Lực lượng chức năng đóng gói chất thải bùn tại trang trại 
thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh
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vực). Phương pháp lấy mẫu được thực 
hiện theo quy định của Thông tư số 
33/2011/TT-BTNMT ngày 1/8/2011 
của Bộ TN&MT quy định quy trình 
kỹ thuật quan trắc môi trường đất, 
Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT 
ngày 1/8/2011 của Bộ TN&MT quy 
định quy trình kỹ thuật quan trắc môi 
trường nước mặt lục địa và Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia QCVN 07: 2009/
BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.

Do số lượng mẫu, thông số cần 
phân tích là trên 30 thông số môi 
trường/mẫu, cùng với quy trình phân 
tích phức tạp nên đòi hỏi phải có thời 
gian mới có kết quả cuối cùng. Để phân 
tích mẫu bùn cần thực hiện việc phơi 
khô mẫu trong không khí (tùy tính 
chất của mẫu có thể mất từ vài ngày 
đến 2 tuần), sau đó xử lý kích thước hạt, 
chuẩn bị mẫu, ngâm chiết mẫu, thực 
hiện các bước phân tích từng thông số, 
đánh giá, kiểm soát chất lượng (QA/
QC) như: phân tích mẫu lặp hoặc mẫu 
thêm chuẩn... Ngoài ra, để đảm bảo 
tính chính xác, khách quan, khoa học, 
thận trọng, Bộ TN&MT đã giao cho 3 
Phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn xử lý, 
phân tích và đối chứng. Kết quả cho 
thấy, nguồn nước mặt, nước ngầm và 
đất tại vị trí chôn lấp bùn thải và khu 
vực xung quanh không bị ô nhiễm; 
tuy nhiên một số mẫu bùn thải chôn 
lấp trái phép có chứa thông số xyanua 
(CN-) vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 
85 Luật BVMT năm 2015: “Chất thải 
thông thường có lẫn chất thải nguy hại 
vượt ngưỡng quy định mà không thể 
phân loại được thì phải quản lý theo 
quy định của pháp luật về chất thải 
nguy hại”. Như vậy, lượng bùn thải bị 
chôn lấp trái phép đã được bốc xúc, lưu 
giữ với khối lượng là 390,72 tấn phải 
được quản lý theo quy định về chất thải 
nguy hại và phải được chuyển giao cho 
đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý. 

LàM Rõ Và Xử Lý tRÁCh 
nhiệM CÁC bên Liên quAn

Từ kết quả phân tích mẫu nêu trên, 
Đoàn công tác đã làm rõ trách nhiệm 
của các bên liên quan:

Đối với chủ nguồn thải 
là Công ty Formosa Hà Tĩnh 
đã có các hành vi vi phạm: 
Không phân định, phân loại, 
xác định đúng số lượng, khối 
lượng chất thải nguy hại phải 
đăng ký và quản lý theo quy 
định tại khoản 5 Điều 21 
của Nghị định số 179/2013/
NĐ-CP ngày 14/11/2013 
của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực BVMT; Chuyển 
giao chất thải nguy hại cho tổ 
chức, cá nhân không có giấy 
phép xử lý chất thải nguy hại 
theo quy định đối với trường 
hợp chuyển giao từ 5.000 kg 
trở lên chất thải nguy hại có 
thành phần nguy hại đặc 
biệt vượt ngưỡng chất thải 
nguy hại, quy định tại Điểm 
h, Khoản 7 Điều 21 của Nghị 
định số 179/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ TN&MT 
sẽ xử phạt theo quy định và 
yêu cầu Công ty Formosa Hà 
Tĩnh phải khắc phục ngay 
hậu quả do việc chuyển giao 
bùn thải không đúng quy 
định, cụ thể: Phối hợp với 
Công ty Kỳ Anh tiến hành ký 
hợp đồng chuyển giao ngay 
390,72 tấn bùn thải cho đơn 
vị có giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại phù hợp để 

xử lý theo quy định và chịu 
toàn bộ chi phí cho việc xử lý 
này; Đăng ký chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại đối với các 
loại bùn thải nguy hại phát 
sinh theo quy định tại Điều 
6 Nghị định số 38/2015/
NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất 
thải và phế liệu.

Đối với Công ty Kỳ Anh, 
việc chôn lấp trái phép bùn 
thải nguy hại có dấu hiệu tội 
phạm về môi trường theo 
quy định tại Điều 182a của 
Luật số 37/2009/QH12 sửa 
đổi, bổ sung một số điều Bộ 
luật Hình sự số 15/1999/
QH10. Do vậy, Bộ TN&MT 
đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ 
vi phạm của Công ty Kỳ Anh 
cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để 
điều tra, làm rõ. 

Ngày 2/8/2016, Công 
an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố 
Quyết định số 29/CSĐT- 
PC44 khởi tố vụ án hình sự 
“Vi phạm quy định về quản 
lý chất thải nguy hại” liên 
quan đến Công ty Kỳ Anh tự 
ý chôn lấp chất thải của Công 
ty Formosa Hà Tĩnh tại trang 
trại ở phường Kỳ Trinh, thị xã 
Kỳ Anh, theo Điều 182a Bộ 
luật Hình sự .
 nguyễn hằng

Theo Điều 182a, người nào vi phạm quy định về 
quản lý chất thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, 

nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 182 của Bộ 
luật này, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu 
đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 
từ 6 tháng đến 3 năm. 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp có tổ chức; gây 
hậu quả rất nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm, thì bị phạt 
tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Người 
phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
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Thực trạng và đề xuất kiến nghị nhằm  
hoàn thiện hệ thống đánh giá tác động môi trường 
trong quá trình xét duyệt dự án đầu tư
tS. MAi thế tOản - ThS. hOàng thAnh nguyệt
Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Tổng cục Môi trường

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đã và đang diễn ra nhanh 
chóng và đạt được những thành tựu 

to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vấn đề đặt ra là làm 
thế nào để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội 
mà không tổn hại tới môi trường sống của con 
người; để đạt tới sự hài hòa, bền vững giữa 
phát triển sản xuất và môi trường thiên nhiên. 
Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, Việt Nam 
đã và đang tiệm cận các chính sách phát triển, 
sử dụng tổng hợp các công cụ như hệ thống 
pháp luật, công cụ kinh tế (thuế, phí, ký quỹ), 
chế tài (hành chính, hình sự), các quy chuẩn 
về môi trường, các công cụ như đánh giá môi 
trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM) và trong thời gian tới sẽ là 
quy hoạch BVMT. 

Đối với công tác ĐTM, các quy định pháp 
luật đã được hình thành, phát triển và có sự 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế ở Việt Nam, đặc biệt trong bối 
cảnh cả nước đẩy mạnh chính sách mở cửa, 
khuyến khích đầu tư phát triển để thực hiện 
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác ĐTM là 
tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu tư 
nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của công tác 
BVMT. Trong thời gian qua, công tác ĐTM 
đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy 
nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn 
còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, thảo 
luận rộng rãi nhằm đáp ứng các yêu cầu trong 
tình hình mới của Việt Nam.

1. thựC tRạng  
Về hệ thống đtM CủA Việt nAM

Hiện nay, tại Việt Nam, hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về ĐTM đã được hoàn 
thiện với Luật, Nghị định và Thông tư hướng 
dẫn lập báo cáo ĐTM đối với các loại hình dự 
án đầu tư khác nhau. Bên cạnh đó, Chính phủ 
đã hình thành bộ máy quản lý nhà nước về 
BVMT từ Trung ương cho đến địa phương. 
Ngoài Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh, các Bộ/

ngành khác và Ban quản lý 
các khu công nghiệp cũng có 
thẩm quyền thẩm định, phê 
duyệt báo cáo ĐTM. Theo 
kết quả điều tra chưa đầy đủ, 
từ khi Nghị định số 29/2011/
NĐ-CP có hiệu lực cho đến 
nay (hiện đang áp dụng Nghị 
định số 18/2015/NĐ-CP), cả 
nước có khoảng 7.000 báo cáo 
ĐTM và 2.500 Đề án BVMT 
chi tiết (áp dụng đối với dự 
án đã đi vào vận hành nhưng 
chưa có ĐTM) đã được thẩm 
định, phê duyệt. 

Trong những năm gần 
đây, trung bình mỗi năm 
Bộ TN&MT đã thẩm định 
khoảng 200 - 250 báo cáo 
ĐTM; ở cấp tỉnh, số liệu này 
rất khác nhau, tính trung 
bình trên toàn quốc mỗi địa 
phương là 33 - 35 báo cáo 
ĐTM; các Bộ/ngành thẩm 
định rất ít từ 1 - 30 báo cáo 
ĐTM, riêng Bộ Giao thông 
vận tải thẩm định khoảng 70 
báo cáo mỗi năm. Tuy nhiên, 
đến nay chưa có số liệu cụ thể 
về các đơn vị tư vấn ĐTM, 
ước tính khoảng gần 1.000 
tổ chức, cá nhân thực hiện 
dịch vụ ĐTM trên phạm vi 
cả nước. Ngoài ra, Việt Nam 
cũng chưa áp dụng hệ thống 
cấp Chứng chỉ hành nghề tư 
vấn ĐTM.

Về cơ chế tài chính, hiện 
chưa có quy định về kinh 
phí thực hiện ĐTM do tính 
đa dạng về loại hình dự án, 
quy mô, công suất, địa điểm 
thực hiện… Đối với phí thẩm 
định các báo cáo ĐTM thuộc 

thẩm quyền thẩm định của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, 
Bộ Tài chính đã có Thông tư 
số 218/2010/TT-BTC ngày 
29/12/2010 quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp và quản 
lý sử dụng phí thẩm định 
ĐTM. Theo Thông tư này, 
mức thu phí thẩm định đối 
với 1 báo cáo ĐTM dao động 
từ 6 - 96 triệu đồng, tùy thuộc 
vào tổng vốn đầu tư và loại 
hình dự án. 

Đối với báo cáo ĐTM 
thuộc thẩm quyền thẩm định 
của UBND cấp tỉnh, việc tổ 
chức thu phí được thực hiện 
trên cơ sở Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
và Thông tư số 2/2014/TT-
BTC ngày 2/1/2014 của Liên 
Bộ Tài chính - Bộ TN&MT 
hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
TP trực thuộc Trung ương. 
Với mức thu phí từ 5 - 26 
triệu đồng trên 1 báo cáo 
ĐTM, các địa phương sẽ có 
điều kiện thuận lợi hơn so với 
trước đây trong việc tổ chức 
thẩm định báo cáo ĐTM.

2. những thành 
tựu Và thÁCh thứC 
tROng Công tÁC 
đtM

Trong hơn 20 năm qua, 
các văn bản quy phạm pháp 
luật đã được sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình 
thực tế của đất nước theo 
từng giai đoạn phát triển. Các 
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quy trình, thủ tục thẩm định ĐTM 
được quy định rõ ràng, minh bạch theo 
hướng cải cách hành chính, đảm bảo 
chất lượng của công tác thẩm định. 

Trong những năm gần đây, nội 
dung và chất lượng của báo cáo ĐTM 
có những tiến bộ nhất định. Nhiều dự 
án trước khi vận hành chính thức đã 
được xác nhận thực hiện các công trình 
BVMT theo yêu cầu của báo cáo ĐTM. 
Bên cạnh đó, việc giám sát BVMT đối 
với các dự án trọng điểm như dự án 
khai thác bôxít ở Tây Nguyên, dự án 
sắt Thạch Khê ở Hà Tĩnh đã được tiến 
hành một cách chặt chẽ. Từ năm 2005 
đến nay, hơn 100 dự án đầu tư trên các 
lĩnh vực khác nhau đã phải thay đổi địa 
điểm hoặc không được phê duyệt vì 
không đảm bảo các yêu cầu về BVMT. 
Như vậy, có thể thấy ĐTM trở thành 
công cụ hữu ích khi gắn trách nhiệm 
của chủ dự án đối với công tác BVMT.

Cùng với thời gian, hệ thống cơ 
quan quản lý nhà nước về BVMT đã 
được thiết lập từ cấp Trung ương đến 
địa phương. Đội ngũ cán bộ ngày càng 
phát triển về số lượng và chất lượng, 
đáp ứng theo từng giai đoạn phát triển 
của đất nước. Bên cạnh đó, các nhà 
khoa học, cơ quan truyền thông và 
toàn xã hội ngày càng quan tâm hơn 
đến công tác ĐTM. Việc tham vấn ý 

kiến cộng đồng khi thực hiện 
ĐTM trở thành yêu cầu bắt 
buộc, thể hiện sự dân chủ, 
nhân văn, khoa học… và 
đang từng bước tiếp cận với 
kinh nghiệm quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác ĐTM còn 
gặp nhiều khó khăn và thách 
thức. Chất lượng báo cáo 
ĐTM còn phụ thuộc vào chủ 
đầu tư, đơn vị tư vấn, loại 
hình dự án, nguồn lực thực 
hiện, hội đồng thẩm định, 
cơ quan thẩm định. Công tác 
ĐTM và quản lý ĐTM chưa 
đạt hiệu quả cao do nhiều 
nguyên nhân, có cả khách 
quan và chủ quan, đó là:

- Việc tiếp cận khoa học 
về ĐTM theo kinh nghiệm 
thế giới chưa đạt hiệu quả 
cao, đặc biệt là quy trình thực 
hiện ĐTM, xác định phạm vi 
ĐTM, tham vấn cộng đồng, 
sử dụng báo cáo ĐTM sau khi 
được phê duyệt... như là một 
tài liệu pháp lý không phù 
hợp vì ĐTM là dự báo.

- Một số quy định trong 
hệ thống văn bản pháp luật 
về BVMT chưa hoàn toàn 

phù hợp với thực tiễn và 
khoa học, như thời điểm lập 
ĐTM để xin chủ trương đầu 
tư (điểm a, khoản 2 Điều 25 
Luật BVMT năm 2014); các 
quy định về việc lập lại ĐTM 
chưa thực sự rõ ràng; việc quy 
định về đánh giá tác động sức 
khỏe cộng đồng, xã hội áp 
dụng cho tất cả các loại hình 
dự án là không phù hợp và 
khó khả thi. Đến nay, chưa có 
quy định cụ thể về việc kiểm 
tra, giám sát công tác BVMT 
của dự án cho tất cả các công 
đoạn từ chuẩn bị, xây dựng, 
vận hành thử nghiệm, vận 
hành thương mại và đóng cửa 
dự án. Ngoài ra, một số quy 
định trong các luật như Luật 
Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật 
BVMT còn thiếu tính đồng 
bộ.

- Trong hoạt động thẩm 
định thiết kế dự án, theo ngôn 
ngữ của ĐTM, thiết kế của dự 
án quyết định nguồn tác động 
đến môi trường, trong khi đó, 
cơ quan quản lý nhà nước chỉ 
tham gia góp ý đối với thiết 
kế cơ sở của dự án, không có 
thẩm quyền phê duyệt. Thiết 
kế cơ sở và thiết kế chi tiết 
cho các bước tiếp theo của dự 
án do chính chủ đầu tư phê 
duyệt, do vậy trong một số 
trường hợp (đối với các chủ 
đầu tư có nhận thức hạn chế 
về BVMT), mức độ tin cậy về 
thiết kế của dự án có những 
giới hạn nhất định. Đây là 
một trong những thách thức 
cho cơ quan thẩm định báo 
cáo ĐTM.

- Trong một số trường 
hợp, vì sức ép tăng trưởng 
kinh tế, một số ngành, địa 
phương xem nhẹ vai trò 
“ĐTM là công cụ quyết định 
các dự án đầu tư theo định 
hướng phát triển bền vững”. 
Ngoải ra, cũng có những 
trường hợp quá trình ĐTM 

 V Công tác giám sát BVMT tại dự án sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) được tiến 
hành một cách chặt chẽ
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chưa dự báo đúng mức, chưa lường 
trước các vấn đề môi trường nhạy cảm, 
phức tạp của dự án sẽ nảy sinh.

- Việc đầu tư ngân sách cho công 
tác ĐTM còn hạn chế, chưa có đủ kinh 
phí để xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐTM. 
Các thông tin dữ liệu về hiện trạng môi 
trường vật lý, các yếu tố kinh tế - xã hội 
trên phạm vi toàn quốc còn tản mạn, 
không đầy đủ và thiếu hệ thống, trong 
khi đó, đây là những thông tin rất quan 
trọng phục vụ cho công tác ĐTM.

- Kinh phí cho đào tạo tập huấn, 
hợp tác quốc tế về lĩnh vực ĐTM chưa 
được đầu tư thích đáng, chưa đủ nguồn 
lực để tiến hành ĐTM tổng hợp cho 
vùng, lãnh thổ và ĐTM xuyên biên giới. 
Ở Việt Nam có những vùng, khu vực 
tập trung nhiều dự án cùng loại hình 
và khác loại hình. Từng dự án đều tiến 
hành ĐTM và đưa ra các giải pháp xử lý 
chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các biện pháp giảm thiểu tác 
động không liên quan đến chất thải của 
dự án đó. Tuy nhiên, khó có thể bảo 
đảm môi trường xung quanh sẽ không 
bị ô nhiễm, suy thoái do thiếu đánh giá 
tổng hợp, đánh giá tác động tích luỹ.

3. CÁC đề Xuất, Kiến nghị 
hOàn thiện hệ thống 
đtM

Thứ nhất, cần tiến hành nghiên cứu 
tổng thể về thực trạng ĐTM của Việt 
Nam thông qua hoạt động rà soát, đánh 
giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật; đánh giá các điều kiện, nguồn lực 
thực hiện; hệ thống hóa những tồn tại, 
khó khăn thách thức, những bài học 
kinh nghiệm từ các sự cố môi trường 
trong thời gian qua. Bên cạnh đó, tiến 
hành nghiên cứu, tham khảo hệ thống 
ĐTM của một số nước trên thế giới đã 
áp dụng thành công.

Thứ hai, tiến hành sửa đổi các 
quy định về ĐTM cho cả 3 cấp độ là 
Luật, Nghị định, Thông tư, trong đó 
định hướng công tác ĐTM, khắc phục 
những tồn tại, khó khăn, thách thức và 
tiếp cận hài hòa với các quy định quốc 
tế, cụ thể: (i) Về lâu dài cần nghiên cứu 
xây dựng Luật ĐTM riêng như một số 
nước trên thế giới đã làm; (ii) Sàng lọc, 

phân chia thành các nhóm 
dự án tùy thuộc vào mức độ 
nhạy cảm, phức tạp về khía 
cạnh môi trường; từ đó, quy 
định rõ phạm vi, quy trình, 
các bước/khâu ĐTM và mức 
độ chi tiết của báo cáo ĐTM 
đối với từng nhóm dự án. Đối 
với các dự án có quy mô lớn, 
nhạy cảm về môi trường, nên 
quy định hai bước thực hiện 
ĐTM: ĐTM sơ bộ để sàng 
lọc dự án (trên cơ sở vị trí, 
công suất, công nghệ đề xuất) 
và ĐTM chi tiết khi có thiết 
kế của dự án; (iii) Xác định 
phạm vi về không gian của 
ĐTM là vùng xem xét, đánh 
giá hiện trạng, tác động môi 
trường và không bị giới hạn 
bởi ranh giới hành chính của 
dự án; (iv) Nâng cao chất 
lượng công tác tham vấn 
cộng đồng theo hướng công 
khai thông tin cho chính 
quyền, nhân dân địa phương, 
các hộ dân bị ảnh hưởng trực 
tiếp, các đơn vị, cá nhân quan 
tâm và lắng nghe, tiếp thu ý 
kiến của họ về dự án, về các 
vấn đề môi trường và xã hội 
trong quá trình ĐTM; công 
tác tham vấn cộng đồng thậm 
chí cần được tiến hành nhiều 
lần (tối thiểu là 2 lần) đối với 
nhóm các dự án quy mô lớn, 
nhạy cảm về môi trường; (v) 
Quy định rõ phạm vi, vai 
trò, thời hiệu của văn bản 
thẩm định, phê duyệt báo cáo 
ĐTM (Quyết định phê duyệt 
hoặc Giấy phép môi trường 
hoặc phương án khác); (vi) 
Nghiên cứu xây dựng các quy 
định cụ thể đối với việc kiểm 
tra, giám sát công tác BVMT 
cho tất cả các giai đoạn của 
dự án (chuẩn bị, xây dựng, 
vận hành thử nghiệm, vận 
hành thương mại, đóng cửa 
dự án), trong đó nêu rõ trách 
nhiệm của các bên từ chủ dự 
án đến các cơ quan quản lý 

môi trường các cấp và có sự 
tham gia của chính quyền, 
nhân dân địa phương; (vii) 
Xây dựng quy định về kinh 
phí lập ĐTM, hệ thống chứng 
chỉ hành nghề dịch vụ ĐTM; 
(viii) Nghiên cứu cơ chế về 
ký quỹ BVMT trước khi dự 
án vận hành thử nghiệm đối 
với các đầu tư lớn, có nguy cơ 
cao gây ô nhiễm môi trường 
và tiềm ẩn rủi ro, sự cố môi 
trường. Số tiền ký quỹ được 
xác định trong báo cáo ĐTM; 
(ix) Đề xuất khung pháp lý 
để giải quyết cho các trường 
hợp khi dự án có thay đổi về 
phạm vi, quy mô, công suất, 
thời gian tồn tại hay các thay 
đổi khác của dự án. 

Thứ ba, cần xây dựng quy 
trình kỹ thuật ĐTM, đề xuất 
cấu trúc, nội dung của báo cáo 
ĐTM cho từng danh mục dự 
án; Xây dựng quy trình kiểm 
tra, xác nhận công tác BVMT 
theo từng giai đoạn của dự án 
và theo các cấp độ khác nhau; 
Xây dựng các hướng dẫn kỹ 
thuật thẩm định báo cáo 
ĐTM, hình thành bộ tiêu chí 
thẩm định ĐTM thông qua 
việc tham khảo kinh nghiệm 
quốc tế. Cần xem mỗi ĐTM 
là tập hợp các nghiên cứu 
chuyên sâu về các thành 
phần môi trường vật lý, sinh 
thái, văn hóa, kinh tế, xã hội; 
về khoa học dự báo và công 
nghệ môi trường… Như vậy 
mỗi ĐTM đòi hỏi phải có 
sự tham gia của nhiều thành 
phần chuyên gia có kiến thức 
và kinh nghiệm. Ngoài ra, hội 
đồng thẩm định phải gồm các 
chuyên gia trong nhiều lĩnh 
vực và được đào tạo bài bản 
về ĐTM..

Thứ tư, cần sàng lọc và 
quyết định đầu tư dự án trên 
cơ sở thấm nhuần quan điểm 
phát triển bền vững - phát 
triển kinh tế gắn kết với bảo 
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vệ tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội 
từ chủ đầu tư cho đến các cấp có thẩm quyền. 
Xóa bỏ quan điểm xem ĐTM là một thủ tục 
hành chính để được cấp phép hoặc chấp 
thuận đầu tư, thay vào đó, cần xác định rằng 
ĐTM là công cụ khoa học - kỹ thuật - pháp 
lý, là một trong những căn cứ quan trọng để 
đi đến quyết định đầu tư hay không đầu tư 
dự án hoặc phải thay đổi phương án khác cho 
dự án. Theo đó, từng dự án phải được xem 
xét kỹ các yếu tố chi phí - lợi ích, chẳng hạn 
như dự án đó sẽ đóng góp được bao nhiêu 
cho ngân sách nhà nước, thu hút được bao 
nhiêu việc làm, tổn thất môi trường khi hoạt 
động bình thường và khi xảy ra sự cố. Về môi 
trường và xã hội, cần nghiên cứu, tính toán 
tính cụ thể các yếu tố: (i) Ô nhiễm, dự báo 
các rủi ro, sự cố và tác động đến môi trường; 
(ii) Các chất độc và nguy hại; (iii) Các nơi cư 
trú tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học; (iv) 
Tài sản văn hóa vật thể; (v) Các cộng đồng 
bị ảnh hưởng trực tiếp; (vi) Các nhóm dễ bị 
tổn thương; (vii) Chiếm dụng đất và tái định 
cư; (viii) Sức khỏe và an toàn của công nhân.

Hệ thống pháp luật về ĐTM khoa học, 
toàn diện, có tính thực tiễn và tuân thủ 
nghiêm minh sẽ giúp Việt Nam loại trừ được 
những bất cập liên quan đến công tác ĐTM 
như hiện nay. Tuy nhiên, bản chất ĐTM là 
dự báo, do vậy khó có thể một báo cáo ĐTM 
chi tiết đến mức có thể dự báo định lượng và 
nêu rõ các giải pháp giảm thiểu tất cả các tác 
động, rủi ro, sự cố về môi trường và xã hội 
có thể xảy ra trong suốt vòng đời của dự án. 
Vì vậy, đối với các dự án phức tạp, nhạy cảm 
về môi trường, cần xem công tác giám sát 
môi trường sau khi thẩm định ĐTM là yếu 
tố quan trọng nhất trong quản lý môi trường 
của dự án. Điều quan trọng là chủ dự án, cơ 
quan tư vấn, cơ quan thẩm định, lãnh đạo 
các cấp cần phải nhận diện các vấn đề phức 
tạp về môi trường của dự án có thể nảy sinh 
để quyết định phải giám sát đến mức độ nào 
đối với dự án đón

Tài LiệU THaM KHảo
 l Mai Thế Toản (2014), Đánh giá môi trường chiến 

lược, Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, 
Tài liệu Hội nghị Quốc gia về ĐMC, ĐTM, Hà 
Nội. 

 l Lê Trình (2015), Làm thế nào để nâng cấp chất 
lượng đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam, 
Trang điện tử Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi 
trường Việt Nam.

Đẩy mạnh các chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ  
bảo vệ môi trường nước 
lưu vực sông
hàn tRần Việt - tRần bíCh hồng
Viện Khoa học Môi trường, Tổng cục Môi trường

Những năm gần đây, 
hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội trên 

các lưu vực sông (LVS) diễn 
ra sôi động, góp phần vào sự 
phát triển chung của đất nước. 
Tuy nhiên, quá trình phát triển 
này đã và đang gây ra nhiều tác 
động tiêu cực đến môi trường, 
trong đó có môi trường nước 
trên các LVS. Hiện nay, môi 
trường nước các LVS đang bị 
suy thoái ở nhiều nơi, đặc biệt 
ở những đoạn chảy qua các 
khu đô thị, khu công nghiệp, 
làng nghề và vùng hạ lưu. 

Trước thực trạng đó, thời 
gian qua, công tác quản lý 
môi trường nước LVS đã được 
Đảng và Nhà nước quan tâm, 
ban hành tương đối đầy đủ các 
quy định về BVMT nói chung 
và chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích BVMT nước LVS nói 
riêng như Luật BVMT năm 
2014, Nghị định số 19/2015/
NĐ-CP quy định chi tiết một 
số điều của Luật BVMT, Quyết 
định số 166/QĐ-TTg ban 
hành kế hoạch thực hiện Chiến 

lược BVMT quốc gia đến năm 
2020, tầm nhìn tới năm 2030, 
Quyết định số 1206/QĐ-TTg 
phê duyệt Chương trình mục 
tiêu quốc gia về khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường 
giai đoạn 2012 - 2015, Quyết 
định số 129/2009/QĐ-TTg 
phê duyệt đề án “Cơ chế, chính 
sách khuyến khích đầu tư trong 
lĩnh vực BVMT”, Thông tư 
số 212/2015/TT-BTC hướng 
dẫn chính sách thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với hoạt 
động BVMT dựa trên Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP… 

Để BVMT và khắc phục ô 
nhiễm do hoạt động sản xuất, 
kinh doanh gây ra, Nhà nước 
hỗ trợ một phần kinh phí cho 
các doanh nghiệp hoạt động 
trên các LVS, cụ thể tại Khoản 
c, Mục 1 Quyết định số 174/
QĐ-TTg quy định: “các doanh 
nghiệp hoạt động trên LVS 
Cầu phải BVMT và khắc phục 
ô nhiễm môi trường do quá 
trình sản xuất, kinh doanh gây 
ra. Nhà nước xem xét, hỗ trợ 
một phần kinh phí khi thực 

 V Thả bè hoa thủy trúc trên sông Tô Lịch giúp cải thiện  
tình trạng nước đang bị ô nhiễm
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hiện nhiệm vụ này theo hình thức hỗ trợ có mục 
tiêu cho từng nhiệm vụ, dự án cụ thể”; Tại Khoản 
c, Mục 2 của Quyết định số 197/2008/QĐ-TTg quy 
định: “các doanh nghiệp, khu công nghiệp (KCN), 
khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC) 
hoạt động trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai 
phải thực hiện các công trình xử lý chất thải trước 
khi xả, thải vào môi trường hoặc xử lý ô nhiễm do 
cơ sở mình gây ra theo đúng quy định của pháp 
luật”. 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật BVMT các khu, cụm công nghiệp, 
làng nghề nằm trên các LVS được hưởng hỗ trợ về 
đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng theo Điều 
39, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Theo đó, Nhà 
nước ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với các công trình, 
hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao 
thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, năng 
lượng) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Trong trường 
hợp Nhà nước không bố trí được quỹ đất, chủ đầu 
tư dự án được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng ngoài hàng rào KCN, KCX, KCNC theo quy 
định của pháp luật về đầu tư.

Với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng nằm trên LVS thuộc đối tượng phải di dời 
được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai theo 
Điều 41, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP. Đặc biệt, 
các dự án đầu tư nằm trong danh mục ưu tiên cần 
thực hiện thuộc Đề án BVMT LVS Cầu; Đề án 
BVMT LVS Đồng Nai; Đề án BVMT LVS Nhuệ - 
sông Đáy được ưu tiên vay vốn từ Quỹ BVMT Việt 
Nam và các quỹ tín dụng khác. 

Mặt khác, Nhà nước cũng khuyến khích tổ 
chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp dịch vụ 
BVMT trong các lĩnh vực thu gom, tái chế, xử lý chất 

thải; quan trắc, phân tích môi 
trường, đánh giá tác động môi 
trường; phát triển, chuyển giao 
công nghệ sản xuất thân thiện 
với môi trường, công nghệ môi 
trường; tư vấn, đào tạo, cung cấp 
thông tin về môi trường; giám 
định về môi trường đối với máy 
móc, thiết bị, công nghệ; giám 
định thiệt hại về môi trường 
và các dịch vụ khác về BVMT. 
Cùng với đó, Nhà nước tạo điều 
kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cá 
nhân, cộng đồng xã hội tham gia 
quản lý, bảo vệ, phát triển bền 
vững tài nguyên nước trong LVS 
và phòng, chống tác hại do nước 
gây ra ( Khoản 3, Điều 7, Nghị 
định số 120/2008/NĐ-CP).

Như vậy, các chính sách về 
khuyến khích, hỗ trợ BVMT 
nước LVS đã từng bước được xây 
dựng và phát triển phù hợp với 
chiến lược quản lý tổng hợp tài 
nguyên nước LVS mà Việt Nam 
đang triển khai thực hiện. Các 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
đã bao phủ đầy đủ các nội dung 
gồm chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ về vốn, đất đai, cơ sở hạ 
tầng… cho các tổ chức, doanh 
nghiệp sản xuất; khuyến khích, 
hỗ trợ các tổ chức xã hội, cộng 
đồng tham gia BVMT nước LVS. 
Qua đó, tạo động lực cho các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp 

tham gia có trách nhiệm vào 
BVMT nước LVS. Hiện nay, một 
số địa phương đã triển khai mô 
hình BVMT dựa vào cộng đồng 
và đạt hiệu quả tích cực, cụ thể 
như mô hình cam kết BVMT, tổ 
chức tự quản xử lý ô nhiễm môi 
trường, lồng ghép xóa đói giảm 
nghèo với BVMT, vệ sinh môi 
trường… Trong đó, các tổ chức 
chính trị - xã hội (Hội Phụ nữ, 
Nông dân, Đoàn Thanh niên…) 
đóng vai trò quan trọng trong 
công tác BVMT.

Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai thực hiện còn gặp một 
số vướng mắc, bất cập như thiếu 
hướng dẫn cụ thể về cơ chế đặc 
thù để áp dụng; các dự án phải 
chờ đợi trong thời gian dài để 
trình các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; chính sách khuyến khích 
cộng đồng dân cư tham gia 
BVMT LVS chưa bám sát với lợi 
ích thực tế của cộng đồng, chưa 
thu hút được sự tham gia của 
người dân trong BVMT nước 
LVS.

Để nâng cao hơn nữa hiệu 
quả thực thi các chính sách về 
khuyến khích, hỗ trợ việc tham 
gia BVMT nước LVS, các Bộ: 
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 
TN&MT cần hướng dẫn cụ thể 
về việc đề xuất các dự án nhằm 
thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia về khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường, 
đặc biệt là cơ chế ưu tiên các dự 
án đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Bộ 
TN&MT phối hợp với các Bộ, 
ngành có liên quan hướng dẫn 
thực hiện khuyến khích, hỗ trợ 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tiếp cận với nguồn vốn vay ưu 
đãi để xử lý ô nhiễm nước LVS. 
Cùng với đó, các địa phương 
nằm trong hệ thống LVS cần đẩy 
mạnh phong trào cộng đồng dân 
cư tham gia BVMT nước LVS, 
đổi mới nội dung, hình thức 
tuyên truyền, xây dựng mô hình 
khuyến khích, hỗ trợ cộng đồng 
tham gia BVMT…n

 V Các đoàn viên, thanh niên phường Tân An (Quảng Yên, 
Quảng Ninh) tham gia dọn vệ sinh tại khu vực sông Bến Giang
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Tăng cường công tác bảo vệ môi trường
trong ngành Giao thông vận tải 

tRần Ánh Dương  
Vụ trưởng Vụ Môi trường 
Bộ GTVT

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về BVMT trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và BVMT, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BGTVT 
ngày 3/8/2016 về việc đẩy mạnh công tác BVMT GTVT nhằm hướng tới xây dựng hệ thống GTVT 
bền vững và thân thiện với môi trường

Trong thời gian qua, công tác BVMT 
GTVT đã có những chuyển biến tích 
cực, bộ máy tổ chức, cán bộ làm công 

tác BVMT được hình thành; nhận thức của 
cán bộ, công chức về BVMT đã được cải 
thiện; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
về BVMT GTVT được xây dựng, ban hành 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn; các quy hoạch, 
chiến lược, dự án đầu tư phát triển GTVT 
đã bước đầu thực hiện nghiêm túc công tác 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường; công tác kiểm soát, ngăn 
ngừa ô nhiễm từ hoạt động của các phương 
tiện giao thông cơ giới đã đi vào nền nếp; một 
số đề án, dự án BVMT đã được xây dựng, 
phê duyệt, triển khai và đạt được những hiệu 
quả nhất định.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác BVMT 
GTVT còn nhiều vấn đề cần 
quan tâm: ô nhiễm không 
khí tại các đô thị, đặc biệt là 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
có xu hướng gia tăng, trong 
đó có tác động đáng kể từ 
khí thải của phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ; yêu 
cầu về BVMT đối với các loại 
phương tiện giao thông cơ giới 
ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là 
đối với phương tiện hoạt động 
tuyến quốc tế; ô nhiễm bụi xảy 
ra khá phổ biến trong thi công 
xây dựng kết cấu hạ tầng giao 

thông; việc tổ chức thu gom, 
xử lý các loại chất thải chưa 
được đồng bộ, còn mang tính 
đối phó, hình thức.

Trước tình hình đó, ngày 
3/8/2016, Bộ GTVT đã ban 
hành Chỉ thị số 07/CT-BGTVT 
về việc đẩy mạnh công tác 
BVMT GTVT, trong đó yêu cầu 
các cơ quan, đơn vị trong ngành 
tập trung thực hiện một số nội 
dung chính:

Đổi mới nội dung tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao ý 
thức, trách nhiệm về BVMT 
cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động 
ngành GTVT: Lồng ghép giáo 
dục pháp luật về BVMT trong 
công tác đào tạo cán bộ, công 
chức GTVT; Đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến công tác 
BVMT trong hoạt động thi 
công xây dựng kết cấu hạ tầng 
giao thông và trong sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ GTVT; 
Tăng số lượng, chất lượng tin, 
bài tuyên truyền, phổ biến về 
pháp luật BVMT và hoạt động 
BVMT GTVT trong các ấn 
phẩm và trên các trang thông 
tin điện tử; Chủ động tổ chức 
và phát động đội ngũ đoàn 
viên tham gia hưởng ứng các 
hoạt động, ngày kỷ niệm về 
môi trường (Ngày Môi trường 
thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng 
sinh học, Ngày Đại dương thế  V Khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là một trong những 

nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí
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giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam...).
Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao 

năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm 
công tác BVMT GTVT: Rà soát, tăng cường nhân 
lực chuyên môn về BVMT cho các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ GTVT; nghiên cứu lồng ghép tiêu chí 
về BVMT trong bình xét khen thưởng hàng năm 
đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ động 
tìm kiếm các nguồn lực trong và ngoài nước để tổ 
chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công 
chức làm công tác quản lý nhà nước về BVMT; 
Tổ chức, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm về 
công tác BVMT và tăng cường bộ phận chuyên 
trách, cán bộ có chuyên môn về BVMT, sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để công tác BVMT trong lĩnh vực GTVT đạt 
hiệu quả cao, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành 
GTVT sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Triển khai công tác BVMT trong phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông 

Đối với các đơn vị chức năng (Vụ Môi 
trường, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Cục Quản lý 
xây dựng và chất lượng công trình giao thông) có 
nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các 
quy định về BVMT trong công tác Chiến lược, 
quy hoạch và trong đầu tư, duy tu, bảo trì kết cấu 
hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường kiểm 
tra thực thi pháp luật về BVMT trong thi công 
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Bảo đảm 
việc bố trí kinh phí để thực hiện đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 
kế hoạch BVMT trong công tác chiến lược, quy 
hoạch và trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông; Tham mưu bảo đảm việc chủ đầu 
tư, nhà đầu tư lồng ghép phù hợp các biện pháp 
giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của dự 
án vào trong thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, 
biện pháp thi công và tổ chức giám sát việc thực 
hiện trong quá trình thi công xây dựng.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự 
án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện 
nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về đánh 
giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT 
và các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường, các cam kết BVMT, chương trình 
quản lý và giám sát môi trường trong báo cáo 
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 
hoặc trong kế hoạch BVMT đã được xác nhận 
của dự án; Tổ chức giám sát, đôn đốc các nhà 
thầu thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu 
tác động xấu đến môi trường và nắm bắt diễn 
biến môi trường tại công trường thi công để có 
biện pháp xử lý phù hợp.

Công tác BVMT trong 
quản lý phương tiện và quản lý 
vận tải

Đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng và trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành lộ trình áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải đối với xe 
mô tô, xe gắn máy tham gia giao 
thông tại các thành phố lớn; 
Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải mức 3 đối với xe mô 
tô và mức 4 đối với xe ô tô sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 
theo Quyết định số 49/2011/
QĐ-TTg ngày 1/9/2011; Đề 
xuất lộ trình nâng cao mức tiêu 
chuẩn khí thải đối với xe ô tô 
đang lưu hành và nhập khẩu đã 
qua sử dụng.

Rà soát, xây dựng các văn 
bản quy phạm pháp luật, hệ 
thống quy chuẩn, tiêu chuẩn 
để thực hiện các quy định của 
Phụ lục III, IV, V, VI của Công 
ước quốc tế về ngăn ngừa ô 
nhiễm do tàu gây ra và Công 
ước quốc tế về kiểm soát các 
hệ thống chống hà độc hại của 
tàu; Thúc đẩy phát triển dịch 
vụ thu gom, xử lý chất thải từ 
tàu biển, phương tiện thủy nội 
địa tại các cảng biển.

Nghiên cứu xây dựng các 
quy định về BVMT trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng 
phù hợp với yêu cầu của Tổ 
chức Hàng không dân dụng 
quốc tế (ICAO); chỉ đạo các 
hãng hàng không tổ chức thu 
gom, xử lý chất thải từ tàu 
bay theo quy định pháp luật 
về BVMT.

Các Sở GTVT nghiên 
cứu, đề xuất UBND các tỉnh, 
thành phố thúc đẩy phát triển 
giao thông công cộng (đặc 
biệt là phương thức vận tải 
nhanh, khối lượng lớn tại các 
đô thị lớn) và đầu tư, khai thác 
vận hành các loại xe buýt, xe 
taxi tiết kiệm nhiên liệu, thân 
thiện môi trường (xe hybrid, 
xe sử dụngnhiên liệu sạch, khí 
tự nhiên, điện).

Công tác BVMT trong 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
GTVT

Cục Y tế GTVT chủ động 
tìm kiếm các nguồn lực để 
thực hiện xử lý triệt để nước 
thải gây ô nhiễm môi trường 
tại các cơ sở khám, chữa bệnh 
GTVT; Chỉ đạo các cơ sở 
khám, chữa bệnh GTVT tổ 
chức thu gom, phân loại, lưu 
giữ và ký hợp đồng với các 
đơn vị có chức năng để vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn, 
chất thải y tế theo quy định; 
vận hành hệ thống xử lý nước 
thải đáp ứng quy chuẩn môi 
trường; không để phát sinh 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ 
GTVT rà soát hồ sơ môi 
trường của đơn vị và các tổ 
chức trực thuộc để thực hiện 
việc lập, trình phê duyệt đề 
án BVMT theo quy định tại 
khoản 2 Điều 22 Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015 của Chính phủ; 
Thiết lập, triển khai áp dụng 
hệ thống quản lý môi trường 
theo ISO 14001 và xây dựng, 
thực hiện các định mức tiêu 
thụ nhiên liệu, các quy chế về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả; Đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và tổ chức 
thực hiện việc thu gom, phân 
loại, lưu giữ, xử lý các loại 
chất thải phát sinh trong hoạt 
động của đơn vị, đáp ứng quy 
định pháp luật về BVMT; Xây 
dựng kế hoạch (hoặc lộ trình) 
để tăng cường đầu tư đổi 
mới công nghệ, thay thế các 
trang thiết bị tiêu tốn nhiều 
năng lượng, gây ô nhiễm môi 
trường; Tổ chức quan trắc 
định kỳ các thông số môi 
trường về nước thải, khí thải, 
tiếng ồn, độ rung theo các quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường 
hiện hànhn
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ninH bìnH: 

Tập trung thực hiện du lịch xanh  
gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Là vùng đất có bề dày văn hóa - lịch 
sử - tâm linh và sở hữu nhiều cảnh 
quan thiên nhiên kỳ vĩ, di sản nổi 
tiếng thế giới, Ninh Bình đã xây dựng 
chiến lược phát triển kinh tế bền vững 
theo hướng du lịch xanh gắn với bảo 
tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), BVMT, 
tài nguyên thiên nhiên. Đó là những 
chia sẻ của Phó Giám đốc Sở TN&MT 
Ninh Bình Lê Khắc Khoa với Tạp chí 
Môi trường về những giải pháp trong 
công tác BVMT trên địa bàn tỉnh thời 
gian qua.

9 Xin ông cho biết đôi nét về công tác quản lý 
môi trường tại các khu công nghiệp (KCN), cụm 
công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh hiện nay?

ông Lê Khắc Khoa: Những năm qua, tại 
Ninh Bình, các KCN đã phát triển với tốc độ 
nhanh, tỷ lệ lấp đầy cao thu hút nhiều dự án 
quy mô lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 KCN, 
trong đó có 4 KCN đã đi vào hoạt động, gồm: 
Gián Khẩu, Tam Điệp giai đoạn I, Phúc Sơn 
và Khánh Phú, thu hút được 69 dự án. Hàng 
năm, các doanh nghiệp (DN) nộp ngân sách từ 
700 - 900 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 26.500 
lao động với thu nhập bình quân trên 3 triệu 
đồng/người/tháng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ 
phát triển công nghiệp nhanh chóng đã tạo ra 
nhiều thách thức cho công tác BVMT trên địa 
bàn tỉnh. Hiện tại, mới có KCN Khánh Phú đã 
xây dựng Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) tập 
trung giai đoạn I do Công ty TNHH Thành 
Nam làm chủ đầu tư; KCN Gián Khẩu đang 
trong quá trình hoàn thiện Nhà máy XLNT tập 
trung; 2 KCN Phúc Sơn và Tam Điệp giai đoạn 
I chưa có hệ thống XLNT tập trung. Đối với các 
DN trong KCN chưa có hệ thống XLNT phải tự 
xử lý nước thải theo cấp độ A của Quy chuẩn 
40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp rồi 
thải ra môi trường.

Để tập trung triển khai công tác quản lý 
môi trường, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối 
với các KCN trên địa bàn tỉnh tại Quyết định 

số 03/2013/QĐ-UBND ngày 
17/1/2013, trong đó giao Ban 
quản lý các KCN tỉnh thực 
hiện chức năng quản lý nhà 
nước trực tiếp đối với các 
KCN. Mọi hoạt động quản 
lý nhà nước của các cơ quan 
chức năng đối với DN trong 
KCN đều phải thông báo với 
Ban quản lý các KCN tỉnh.

Theo Quyết định số 
0 3 / 2 0 1 3 / Q Đ - U B N D  Sở 
TN&MT được giao chủ trì, 
phối hợp với Ban quản lý 
kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy định pháp 
luật về quản lý và BVMT 
trong KCN. Đối với công 
tác BVMT tại các CCN, 
UBND tỉnh đã giao Sở Công 
Thương là cơ quan đầu mối, 
giúp UBND tỉnh thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước. 
9Để giải quyết hài hòa bài 
toán tăng trưởng kinh tế và 
BVMT, Ninh Bình có những 
giải pháp quan trọng gì, thưa 
ông? 

ông Lê Khắc Khoa: Thời 
gian qua, UBND tỉnh đã ban 
hành: Quyết định số 1355/
QĐ-UBND về việc phê duyệt 

danh mục các dự án ưu tiên 
thu hút và kêu gọi đầu tư giai 
đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh 
Bình; Kế hoạch tổ chức thực 
hiện Nghị quyết số 35/NQ-
CP của Chính phủ về một số 
vấn đề cấp bách trong lĩnh vực 
BVMT; Kế hoạch thực hiện 
Quyết định số 582/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án tăng 
cường kiểm soát ô nhiễm môi 
trường do sử dụng túi ni lông 
khó phân hủy trong sinh hoạt 
đến năm 2020; Kế hoạch thực 
hiện Đề án tổng thể BVMT 
lưu vực sông (LVS) Nhuệ - 
sông Đáy đến năm 2020...

Hàng năm, Sở TN&MT 
chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ban/ngành, UBND các huyện 
tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, nâng cao nhận thức về 
BVMT đến tổ chức, cá nhân 
trong các ngày lễ, sự kiện về 
môi trường như Tuần lễ quốc 
gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường; Ngày Môi trường thế 
giới; Ngày Quốc tế ĐDSH; 
Chiến dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn, Ngày Đất ngập 
nước thế giới... Đồng thời, mở 

 V Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình Lê Khắc Khoa
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các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao 
năng lực về quản lý, BVMT cho cán bộ, sơ sở 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban/
ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
về BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
có phát sinh chất thải, khí thải. Đối với DN vi 
phạm pháp luật về môi trường, tỉnh áp dụng 
các chế tài xử phạt và đề nghị tạm dừng sản 
xuất để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tỉnh cũng huy động xã hội hóa, tạo sức 
mạnh của DN, cộng đồng tham gia BVMT; 
kêu gọi các nguồn lực quốc tế hợp tác, hỗ trợ 
khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư 
trang thiết bị quan trắc, máy móc, phương tiện 
để cảnh báo sự cố; đào tạo, tập huấn, nâng cao 
năng lực cho cán bộ quản lý môi trường. 
9Hiện tại, tỉnh Ninh Bình gặp những khó 
khăn, vướng mắc gì trong việc triển khai Đề 
án BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy thưa ông?

ông Lê Khắc Khoa: Thời gian qua, công tác 
BVMT LVS đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập 
trung giải quyết những vấn đề môi trường bức 
xúc, tạo bước chuyển biến trong công tác phòng 
ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường LVS. Tỉnh 
đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công 
tác BVMT LVS Nhuệ - sông Đáy: Nghị quyết 
số 6-NQ/TU của Tỉnh ủy về BVMT giai đoạn 
2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị 
quyết số 2/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông 
qua Đề án kiểm soát ô nhiễm và BVMT giai 
đoạn 2012 -2015; triển khai kế hoạch BVMT 
LVS Nhuệ - sông Đáy; xác định rõ các nguồn 
thải chính trong LVS tại địa phương... 

Tuy nhiên, hiện nay, kinh phí để triển khai 
thực hiện những nội dung, nhiệm vụ cụ thể 
trong Đề án gặp nhiều khó khăn do nguồn 
ngân sách của tỉnh chi cho công tác BVMT còn 
hạn chế, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ từ 
Trung ương không có. Một số DN còn xem nhẹ 
việc tuân thủ pháp luật về BVMT. 

Hiện tại, Sở TN&MT chưa được giao nhiệm 
vụ là đầu mối thực hiện tổng hợp dự toán chi sự 
nghiệp môi trường của các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh để gửi Sở Tài chính xem xét theo 
Thông tư liên tịch số 45/2010/TT-BTNMT-BTC 
của Bộ TN&MT và Bộ Tài chính về hướng dẫn 
quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Trong khi đó, việc đầu tư cho công tác quản 
lý môi trường còn hạn chế, đặc biệt là các nhiệm 
vụ điều tra cơ bản môi trường, quan trắc môi 
trường. Cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

môi trường tại Sở, Ban quản 
lý các KCN... còn mỏng, trong 
khi nhiệm vụ BVMT ngày càng 
nhiều. 

Mặt khác, một số DN 
có công nghệ lạc hậu, không 
đồng bộ, khó khăn trong 
việc cải tạo, đầu tư nâng cấp 
để giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Tại Ninh Bình, việc 
phân loại rác tại nguồn chưa 
được thực hiện tốt, hầu hết 
các bãi rác chưa đạt quy chuẩn 
môi trường, dẫn đến nguy cơ 
gây ô nhiễm nguồn nước.
9Là một địa phương có 
nhiều danh thắng nổi tiếng, 
Ninh Bình có kế hoạch gì để 
phát triển du lịch bền vững, 
bảo tồn ĐDSH và tài nguyên 
thiên nhiên?

ông Lê Khắc Khoa: Du 
lịch xanh gắn khai thác với 
bảo tồn tính đa dạng của hệ 
sinh thái và các giá trị, di sản 
văn hóa vật thể, phi vật thể 
là hướng đi chiến lược trong 
phát triển kinh tế của tỉnh 
Ninh Bình. Để đạt mục tiêu 
này, tỉnh đã ban hành Quy 
chế quản lý, bảo vệ các di tích 
khảo cổ học, di sản địa chất, 
cảnh quan Di sản văn hóa 
và thiên nhiên thế giới quần 
thể danh thắng Tràng An nói 
chung, Quy chế phối hợp 
quản lý tài nguyên, BVMT Di 

sản này nói riêng. Đồng thời, 
tỉnh xây dựng Quy hoạch bảo 
tồn ĐDSH đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030; 
Xây dựng Đề án kiểm soát ô 
nhiễm và BVMT giai đoạn 
2016 - 2020.

Hiện tại, Ninh Bình ưu 
tiên thu hút các dự án xanh, 
thân thiện với môi trường, 
không tiếp nhận các dự án 
có nguy cơ gây ô nhiễm như 
các nhà máy sản xuất xi măng, 
vật liệu xây dựng. Đồng thời, 
tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, xử lý sai phạm của khách 
sạn, nhà hàng, hãng du lịch 
lữ hành vi phạm pháp luật về 
môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh 
tập trung nguồn lực phát triển 
du lịch thông qua việc bảo tồn, 
phát huy giá trị văn hóa của 
mỗi khu vực theo hướng đa 
dạng văn hóa, khai thác lợi thế 
của các khu vực; đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực ngành du lịch; 
gắn kết giữa quản lý du lịch 
và bảo vệ TN&MT, BVMT 
sinh thái, chấn chỉnh các hoạt 
động dịch vụ gây ô nhiễm môi 
trường tại các khu, điểm du 
lịch, tạo hình ảnh thân thiện, 
văn minh cho du lịch Ninh 
Bình. 
 p. tâM (Thực hiện)

 V Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 
quần thể danh thắng Tràng An, Nình Bình
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Nâng cao hiệu quả hoạt động các trạm 
quan trắc nước thải tự động tại Đồng Nai
Võ niệM tường
Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp 
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam. Hiện nay, cả tỉnh có 32 khu 

công nghiệp (KCN) được quy hoạch, trong đó 
30 KCN đã đi vào hoạt động, thu hút hơn 40 
quốc gia đầu tư với hơn 1.400 dự án; qua đó 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh 
nói riêng và của cả nước nói chung. Tuy nhiên, 
quá trình phát triển công nghiệp đã làm gia 
tăng lượng chất thải, theo ước tính hiện nay, 
mỗi ngày 30 KCN thải ra khoảng 94.600 m3 
nước thải, trong đó có 72% lượng nước thải 
được đấu nối xử lý vào hệ thống xử lý nước thải 
(XLNT) tập trung, 27% tự xử lý theo Giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước, một lượng nhỏ 
còn lại (1%) từ các kho bãi, văn phòng cho thuê 
được thu gom qua bể tự hoại và thoát ra tuyến 
thoát nước của khu vực. Mặc dù, việc kiểm soát 
ô nhiễm luôn được Ban quản lý các KCN và cơ 
quan quản lý nhà nước của tỉnh quan tâm, thực 
hiện; nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường do 
nước thải KCN vẫn còn nhiều phức tạp. Do đó, 
việc lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự 
động, liên tục để giám sát (24/24 giờ) việc xả 
nước thải tại các KCN, cảnh báo tình trạng gây 
ô nhiễm môi trường, từ đó có biện pháp khắc 
phục kịp thời là việc làm cần thiết.

Theo quy định của Thông tư số 8/2009/TT-
BTNMT và Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT 
của Bộ TN&MT, các KCN phải có hệ thống 
XLNT tập trung và phải lắp đặt hệ thống quan 
trắc tự động, liên tục đối với nước thải. Từ năm 
2010, các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã 
tiến hành lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc 
nước thải tự động, liên tục, hiện có 17/30 KCN 
thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự 
động, với tổng số 22 trạm (riêng KCN Nhơn 
Trạch 3 lắp đặt 6 trạm quan trắc). Trong đó, 
có 18/22 trạm đã kết nối, truyền dẫn dữ liệu 
kết quả quan trắc về Sở TN&MT để giám sát, 
theo dõi chất lượng nước thải sau xử lý tại các 
KCN. Kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống quan 
trắc khoảng 1,1 tỷ đồng/trạm; kinh phí vận 
hành khoảng 250 triệu đồng/trạm/năm (kinh 
phí này do chủ đầu tư hạ tầng KCN tự chủ).

Tuy nhiên, trong thực tế, 
hệ thống quan trắc tự động 
do các chủ đầu tư KCN lắp đặt 
không đáp ứng yêu cầu của 
công tác quản lý nhà nước, 
vì có ít thông số quan trắc và 
không bảo đảm quy trình, 
tần suất vệ sinh, bảo trì thiết 
bị định kỳ, nên kết quả quan 
trắc tự động từ các hệ thống 
này không thể hiện chính xác 
tình trạng ô nhiễm nước thải 
tại các KCN. Do đó, để tăng 
cường việc kiểm soát ô nhiễm 
môi trường trên địa bàn tỉnh, 
thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy 
và UBND tỉnh Đồng Nai, Sở 
TN&MT đã tiến hành lắp đặt, 
vận hành 19 trạm quan trắc 
nước thải tự động, liên tục để 
quan trắc nước thải sau xử lý 
của 19 KCN, kinh phí đầu tư 
khoảng 6 tỷ đồng/trạm; kinh 
phí vận hành khoảng 500 triệu 
đồng/trạm/năm (kinh phí 
được lấy từ nguồn sự nghiệp 
môi trường). Sở TN&MT 
cũng công khai thông tin về 
diễn biến chất lượng nước mặt 
của các trạm trên trang thông 
tin điện tử của Sở và bảng 
pano điện tử.

Hiện tại, Sở TN&MT đang 

tiếp tục lập dự án đầu tư trạm 
quan trắc nước thải tự động 
cho thêm 6 KCN, nâng tổng 
số lên 25 KCN có nước thải 
sau xử lý được quan trắc tự 
động. Còn lại 5 KCN có lượng 
nước thải tiếp nhận ít, đang 
lưu chứa tại hệ thống XLNT, 
chưa xả thải ra môi trường. 

Khi các trạm quan trắc 
tự động do Sở TN&MT được 
vận hành, việc giám sát chất 
lượng và lưu lượng xả thải của 
hầu hết các KCN đi vào nề nếp 
hơn. Qua kết quả phân tích số 
liệu quan trắc truyền về Sở 
TN&MT cho thấy, số lần cảnh 
báo nước thải của các KCN 
vượt tiêu chuẩn môi trường từ 
các trạm quan trắc môi trường 
tự động do các chủ đầu tư 
KCN quản lý thấp hơn nhiều 
lần so với các trạm quan trắc 
do Sở TN&MT quản lý (chỉ 
bằng 9,5%). Trong đó, một số 
trạm do chủ đầu tư KCN quản 
lý báo cáo số liệu quan trắc 
nước thải của KCN hoàn toàn 
đạt tiêu chuẩn, nhưng theo số 
liệu từ các trạm quan trắc của 
Sở TN&MT quản lý thì các hệ 
thống này lại vượt tiêu chuẩn 
theo quy định. Theo kết quả 

 V Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy cồn 
Tùng Lâm (Đồng Nai)
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kiểm tra, phân tích mẫu nước thải 
đối chứng, hệ thống quan trắc 
nước thải tự động do Sở TN&MT 
quản lý có mức độ chính xác cao, 
phản ánh đúng tình trạng chất 
lượng nước thải tại các KCN. 

Mặc dù, hiện nay, Bộ 
TN&MT chưa có quy định cụ thể 
về việc hiệu chuẩn thiết bị quan 
trắc tự động cũng như hướng dẫn 
sử dụng các số liệu quan trắc tự 
động để xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực môi trường nên Sở TN&MT 
chưa xử lý vi phạm hành chính. 
Nhưng nhờ vào việc quan trắc 
tự động liên tục này, Sở TN&MT 
đã cảnh báo đến các KCN khi 
có hiện tượng xả nước thải vượt 
chuẩn, tiến hành kiểm tra, lấy 
mẫu phân tích và đề xuất UBND 
tỉnh xử phạt đối với KCN Hố Nai, 
Nhơn Trạch 1, Agtex Long Bình 
vì liên tục xả nước thải vượt tiêu 
chuẩn. 

Tuy nhiên, việc vận hành cùng 
lúc 2 hệ thống quan trắc nước thải 
tự động, liên tục (của Nhà nước và 
của chủ đầu tư KCN) tại KCN vừa 
tốn kém cho doanh nghiệp, vừa 
lãng phí trong sử dụng ngân sách 

nhà nước. Do đó, Sở TN&MT đã 
xin ý kiến Bộ TN&MT và nhận 
được sự đồng thuận của Tổng cục 
Môi trường tại văn bản số 1343/
TCMT-KSON ngày 8/7/2015.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh 
Đồng Nai đã ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý, vận hành hệ 
thống quan trắc nước thải tự động 
tại các KCN trên địa bàn tỉnh, với 
mục tiêu chính là tạo mối liên kết, 
chia sẻ giữa doanh nghiệp và Nhà 
nước trong việc vận hành các trạm 
quan trắc nước thải tự động. Khi 
đó, các chủ đầu tư hạ tầng KCN sẽ 
được chuyển giao (phối hợp quản 
lý, vận hành) các hệ thống quan 
trắc nước thải do UBND tỉnh đầu 
tư. Đồng thời, hệ thống quan trắc 
nước thải tự động của chủ đầu tư 
KCN được phép ngừng hoạt động 
và chuyển mục đích sử dụng theo 
nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong quý 1/2016, Sở 
TN&MT đã tiến hành bàn giao 
hồ sơ, chuyển giao hệ thống 
quan trắc tự động và chia sẻ dữ 
liệu quan trắc để cùng với doanh 
nghiệp vận hành các hệ thống 
quan trắc nước thải tự động.

Để nâng cao hiệu quả của 
các trạm quan trắc nước thải tự 
động đã đầu tư, trong thời gian 
tới, Sở TN&MT Đồng Nai kiến 
nghị Bộ TN&MT sớm ban hành 
quy định về yêu cầu cơ bản và đặc 
tính kỹ thuật đối với hệ thống 
quan trắc môi trường nước tự 
động, liên tục nhằm đồng bộ 
thiết bị quan trắc tự động, trong 
đó các thông số quan trắc lắp 
đặt phù hợp với tính chất nước 
thải từng ngành nghề sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; hướng dẫn 
xử lý vi phạm hành chính đối 
với hành vi vượt quy chuẩn môi 
trường đối với kết quả quan trắc 
nước thải tự động, trong đó quy 
định về chế tài xử lý hành chính 
đối với các kết quả quan trắc tự 
động liên tục vượt quy chuẩn 
cho phép; ban hành hướng dẫn 
về định mức kinh tế kỹ thuật, 
kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 
quan trắc nước thải tự động, 
liên tục để việc dự toán kinh phí 
phù hợp với thực tế triển khai, 
kịp thời thay thế thiết bị bảo 
đảm mục tiêu quan trắc nước 
thải liên tục và xuyên suốtn

 V KCN Nhơn Trạch 4, tỉnh Đồng Nai
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vĂN BẢN MớI

 l  Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết của Quốc hội về 
Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016 - 2020

Ngày 22/7/2016, Chính phủ ban 
hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về 
Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc 
hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm (2016 - 2020). Theo đó, 
Chính phủ sẽ tập trung thực hiện 
12 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó 
có nhiệm vụ chủ động ứng phó với 
BĐKH, phòng chống thiên tai, tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT. 

Nội dung của nhiệm vụ chủ 
động ứng phó với BĐKH, phòng 
chống thiên tai, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMT, bao gồm: Hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, 
chính sách, giải pháp đồng bộ chủ 
động ứng phó và thích ứng BĐKH; 
Tập trung xây dựng và hiện đại hóa 
hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, 
giám sát BĐKH; Rà soát, sửa đổi, 
bổ sung cơ chế, chính sách, chỉ tiêu 
BVMT trong khai thác, sử dụng 
khoáng sản, hạn chế tối đa xuất khẩu 
nguyên liệu thô; Tăng cường các giải 
pháp chính sách để kiểm soát chặt 
chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là 
tại khu vực nông thôn, các làng nghề, 
khu, cụm công nghiệp, LVS, cơ sở sản 
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; 
Thực hiện các chương trình xử lý ô 
nhiễm môi trường (ÔNMT), trong 
đó tập trung xử lý triệt để các cơ sở 
gây ÔNMT nghiêm trọng; Tổ chức 
thanh tra, kiểm tra các hoạt động 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước và 
xả thải vào nguồn nước, xử lý nghiêm 
hành vi gây ÔNMT; Tăng cường 
kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy 
định về BVMT, nhất là tại các cụm 
công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất 
lớn; Thực hiện nhất quán chủ trương 
không đánh đổi môi trường vì lợi 
ích kinh tế; Tăng cường chính sách, 

bộ máy tổ chức, lực lượng, 
cơ chế vận hành với các giải 
pháp đồng bộ bảo vệ và phát 
triển rừng bền vững, nhất là 
rừng phòng hộ ven biển, rừng 
đầu nguồn, rừng đặc dụng; 
Ban hành cơ chế, chính sách 
khuyến khích sử dụng năng 
lượng tái tạo và các nguyên 
liệu, vật liệu mới, thân thiện 
với môi trường…

Chính phủ giao Bộ 
TN&MT chủ trì xây dựng 
32 đề án/chương trình như: 
Chiến lược BVMT quốc gia 
đến năm 2030 tầm nhìn đến 
năm 2040; Chiến lược phát 
triển ngành khí tượng thủy 
văn đến năm 2030; Chiến lược 
phát triển ngành TN&MT đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2040. Quy trình tổng thể điều 
tra cơ bản tài nguyên nước 
toàn quốc; Quy hoạch tài 
nguyên nước chung cả nước; 
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
biển Việt Nam; Quy hoạch 
khai thác sử dụng bền vững 
tài nguyên vùng bờ; Kế hoạch 
triển khai Hiệp định Pari về 
BĐKH; Kế hoạch thích ứng 
quốc gia (NAP)…n

 l Đề án phát triển 
mạng lưới doanh 
nghiệp dịch vụ môi 
trường đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 
2030 

Ngày 22/7/2016, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1463/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án phát triển 
mạng lưới doanh nghiệp 
dịch vụ môi trường (DVMT) 
tại các tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. 
Theo đó, Đề án đề ra mục 
tiêu đến năm 2020, đáp ứng 

nhu cầu xử lý 70% nước thải 
sinh hoạt tại các khu đô thị từ 
loại IV trở lên; thu gom, xử lý 
95% chất thải rắn (CTR) tại 
các đô thị, 75% CTR tại khu 
vực nông thôn; tái sử dụng, 
tái chế hoặc thu hồi năng 
lượng, sản xuất phân bón từ 
ít nhất 85% CTR phát sinh; 
xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an 
toàn sau xử lý, tiêu hủy 85% 
chất thải nguy hại phát sinh; 
xử lý 50% diện tích đất bị ô 
nhiễm. Tầm nhìn đến năm 
2030, phát triển mạng lưới 
doanh nghiệp DVMT đáp 
ứng 100% nhu cầu sử dụng 
DVMT ở trong nước; tiến tới 
mở rộng thị trường cung cấp 
DVMT sang một số nước 
trong khu vực.

Để thực hiện các mục 
tiêu trên, cần thực hiện 
các giải pháp: Ban hành và 
tổ chức thực hiện các cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ phát triển DVMT theo 
Khung chính sách pháp luật 
phát triển DVMT đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; Xây dựng và hướng 
dẫn thực hiện cơ chế khuyến 
khích tổ chức, cá nhân tham 
gia DVMT thông qua hình 
thức đấu thầu, cơ chế hợp 
tác công tư; Rà soát, tái cơ 
cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại 
mô hình hoạt động của các 
doanh nghiệp DVMT thuộc 
nhà nước quản lý đang hoạt 
động kém hiệu quả; Thực 
hiện dịch vụ giám định về 
môi trường đối với máy móc, 
thiết bị, công nghệ, giám 
định thiệt hại về môi trường; 
Thực hiện dịch vụ cải tạo, 
phục hồi môi trường đối 
với các khu vực bị ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, ô 
nhiễm hóa chất bảo vệ thực 
vật, dioxin…n
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TẠP CHÍ vớI BẠN ĐọC

9Hiện nay, có sự chồng chéo giữa hai quy định 
về đóng cửa mỏ trong khai thác khoáng sản và 
cải tạo phục hồi môi trường. Vậy Bộ TN&MT 
có thể đưa chung vào một quy định để thuận 
tiện trong công tác quản lý? 
 Cử tRi tỉnh bắC Cạn

Trong nội dung của Phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường và Đề án đóng cửa mỏ có 
thể có những hạng mục giống nhau và đều có 
mục đích là đưa mỏ về trạng thái an toàn, cải 
tạo, phục hồi môi trường về gần với trạng thái 
bình thường. Tuy nhiên, Phương án cải tạo, 
phục hồi môi trường được lập trước khi hoạt 
động khai thác diễn ra và chỉ đưa ra các kịch 
bản để đề xuất phương án xử lý và xác định 
kinh phí làm cơ sở xác định mức tiền ký quỹ cải 
tạo phục hồi môi trường, trong khi Đề án đóng 
cửa mỏ thành lập khi kết thúc hoạt động khai 
thác và lập trên cơ sở hiện trạng thực tế mỏ. Đề 
án sau khi phê duyệt phải triển khai, nghiệm 
thu kết quả để ban hành quyết định đóng cửa 
mỏ nên không thể gộp vào được. Tuy nhiên, Bộ 
TN&MT đã tiếp thu việc gộp xác nhận hoàn 
thành cải tạo phục hồi môi trường toàn phần 
cùng với thủ tục đóng cửa mỏ quy định tại 
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật BVMT. Vì vậy, không thể lồng 
ghép Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
và Đề án đóng cửa vào với nhaun

9Để kiểm soát các nguồn thải, Bộ TN&MT 
đã có những giải pháp gì trong công tác quy 
hoạch và xử lý môi trường?
 Cử tRi tỉnh: Lạng Sơn, hưng yên

Để hạn chế tình trạng các công ty xả 
thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn 
nước sinh hoạt của nhân dân, Bộ TN&MT 
đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị 
định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 
quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch BVMT; trong đó, 
bên cạnh việc yêu cầu các đối tượng phải 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
hoặc kế hoạch BVMT trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt, xác nhận trước khi 
đi vào hoạt động, cũng xác định sự phù 
hợp với quy hoạch theo vùng lãnh thổ, theo 
ngành và nguy cơ tác động đến môi trường 
xung quanh. Trong trường hợp không có 
báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 
kế hoạch BVMT đã được phê duyệt và xác 
nhận trước khi đi vào hoạt động, các đối 
tượng sẽ phải lập và trình cơ quan có thẩm 
quyền đề án BVMT chi tiết hoặc đề án 
BVMT đơn giản. Đồng thời, Bộ TN&MT 
cũng tích cực triển khai công tác thanh tra, 
kiểm tra đối với công tác BVMT tại các 
công ty, xử phạt nghiêm và công khai các 
hành vi vi phạm pháp luật về BVMTn

 l Quy định miễn, giảm thuế xuất 
khẩu đối với các sản phẩm thân thiện 
với môi trường

Ngày 9/8/2016, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 128/2016/TT-BTC về việc quy định 
miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm 
thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt 
động tái chế, xử lý chất thải (XLCT) quy định 
tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật BVMT năm 
2014. Theo đó, Thông tư áp dụng cho tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu các sản 
phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ 
hoạt động tái chế, XLCT quy định tại Danh mục 
hoạt động BVMT được ưu đãi, hỗ trợ ban hành 
kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Thông tư quy định việc miễn thuế xuất khẩu 
đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có 
tên trong Biểu thuế xuất khẩu, có văn bản chứng 

nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của 
Bộ TN&MT và giảm 50% mức thuế xuất khẩu đối 
với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, XLCT có 
tên trong Biểu thuế xuất khẩu được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận theo hướng dẫn 
của Bộ TN&MT.

Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi 
trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, XLCT 
đã nộp thuế xuất khẩu vượt quá số tiền được 
miễn, giảm thì số thuế nộp thừa được xử lý theo 
quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định hồ sơ hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu 
đãi miễn, giảm thuế xuất khẩu thực hiện theo quy 
định tại Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
và có bản chụp văn bản chứng nhận Nhãn xanh 
Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ TN&MT hoặc 
bản chụp chứng nhận sản phẩm từ hoạt động tái 
chế, XLCT của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnn
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Đạo đức môi trường - từ tư duy đến hành động
gS.tS. Lê Văn KhOA
Viện Tư vấn Phát triển (CODE)

Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình 
phát triển “nóng” kinh tế đã kéo theo 

nhiều hệ lụy về môi trường, làm suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, sự gia tăng 
dân số, với nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng 
của con người đã phá hủy và tiêu thụ tài nguyên 
nhanh, trong khi quá trình phục hồi chậm. Với 
sự hiểu biết của con người về thiên nhiên hạn 
hẹp, sẽ làm mất cân bằng sinh thái và con người 
có nguy cơ bị hủy diệt. Do đó, con người bắt đầu 
đặt ra một bộ quy tắc ứng xử với thiên nhiên dựa 
trên cơ sở pháp luật và kinh tế, nhằm khai thác 
trong khả năng có giới hạn của tự nhiên, nhưng 
những công cụ này vẫn chưa đủ để con người 
bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên. Từ đó, vấn đề 
đạo đức sinh thái, đạo đức môi trường (ĐĐMT) 
được đặt ra, nhằm xây dựng mối quan hệ ứng xử 
giữa con người với thiên nhiên, giữa con người 
với môi trường, đem lại sự cân bằng sinh thái và 
phát triển bền vững.

đổi Mới tư Duy Về đđMt 
Trước đây, trong sách giáo khoa, ngôn ngữ 

dân gian đã giáo dục cho các thế hệ trẻ người 
Việt Nam rằng, "Đất nước ta giàu và đẹp, với 
rừng vàng, biển bạc". Cách giáo dục như vậy 
đã mang lại cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, 
tình yêu quê hương đất nước, nhưng cũng tạo 
ra cách tư duy ảo vọng, tư tưởng ỷ lại và thái độ 
không đúng với TN&MT. Trong khi đó, người 
Nhật Bản luôn dạy cho con cháu rằng, Nhật Bản 
là nước nghèo tài nguyên, chịu áp lực của nhiều 
loại thiên tai, nên phải lao động cần cù, sáng tạo 
và sử dụng hợp lý các loại tài nguyên, BVMT. 
Từ những bài học của người dân Nhật Bản, ngày 
nay, thế hệ trẻ Việt Nam đã thay đổi tư duy, coi 
BVMT là một vấn đề sống còn của đất nước. 
Các hoạt động BVMT đã được Đảng, Nhà nước 
quan tâm và ban hành nhiều văn bản, chính sách 
pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức, hành động thực 
tiễn của người dân, doanh nghiệp về sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và BVMT. Nhiều hoạt động, phong trào 
được tổ chức nhằm kêu gọi người dân và thế hệ 
trẻ chung tay BVMT, giúp cho cộng đồng xã hội 
có một môi trường sống xanh hơn.

Một số khác biệt giữa nhận thức cũ và mới về môi trường
Nhận thức cũ 

(Thuyết chế ngự Thiên nhiên) Nhận thức mới (Thuyết Gaia)

Trái đất có nguồn tài nguyên vô hạn Tài nguyên trên Trái đất là hữu hạn

Lúc tài nguyên hết hãy tới nơi khác tìm
Tái chế và ưu tiên sử dụng tài nguyên 

tái tạo được
Cuộc sống của con người được cải thiện 
dựa vào của cải vật chất

Vật chất chỉ là một khía cạnh của chất 
lượng cuộc sống của con người

Con người phải chinh phục thiên nhiên Con người phải hợp tác với thiên 
nhiên

Công nghệ mới sẽ giải quyết các vấn đề 
môi trường hiện nay

Vấn đề môi trường hiện nay chỉ có thể 
giải quyết với sự tham gia của đạo đức

Đã có con người tất yếu phải có phế 
thải

Trong hệ sinh thái phế thải chỉ tồn 
tại tạm thời, nhìn lâu dài trong thiên 
nhiên không có phế thải

Xây Dựng đđMt 
tROng CÁC Lĩnh VựC

Trong sản xuất nông 
nghiệp, việc sử dụng không 
hợp lý phân bón hóa học và 
hóa chất bảo vệ thực vật, chất 
cấm trong chăn nuôi là những 
vấn đề liên quan đến ĐĐMT. 
Người sản xuất cần tuân thủ 
phương châm 4 đúng (đúng 
thuốc, đúng liều lượng, đúng 
cách và đúng lúc) khi sử dụng 
hóa chất phòng trừ dịch hại 
và các chất kích thích sinh 
trưởng. Đặc biệt, cần dùng 
phân hóa học đúng tỷ lệ nhằm 
cân đối giữa các loại phân 
kết hợp với bón phân hữu 
cơ không gây ô nhiễm cho 
đất, nước và tạo môi trường 
thuận lợi để các loại sinh vật 
cộng sinh khác cùng phát 
triển. Như vậy, ĐĐMT của 
người sản xuất nông nghiệp 
được biểu hiện thông qua 
chất lượng của sản phẩm. Nếu 
như một sản phẩm bán ra thị 
trường vừa bảo vệ được sức 
khỏe người tiêu dùng vừa bảo 
vệ được đất, nguồn nước…, 
thì đó chính là sản phẩm đạt 
giá trị sinh thái và môi trường.

Đối với hoạt động công 
nghiệp, làng nghề, nhiều cơ sở 
sản xuất không đảm bảo quá 

trình sản xuất bền vững, thải 
ra môi trường chất độc hại như 
hóa chất, kim loại nặng, chất 
hữu cơ khó phân hủy… làm 
phát sinh nhiều bệnh hiểm 
nghèo như ung thư, tắc nghẽn 
đường hô hấp. Điển hình 
như ô nhiễm chì ở làng nghề 
tái chế chì xã Chi Đạo, Hưng 
Yên; Vụ xả thải của Công ty 
Vedan ra sông Thị Vải; Công 
ty Formosa xả thải gây cá chết 
hàng loạt ở ven biển các tỉnh 
miền Trung đều là hành vi liên 
quan đến ĐĐMT. Qua những 
vụ việc này cho thấy, việc thực 
hiện chính sách và pháp luật 
BVMT còn nhiều bất cập, 
trách nhiệm xã hội của một số 
doanh nghiệp còn hạn chế do 
doanh nghiệp chưa nhận thức 
đúng và đầy đủ về mối quan 
hệ giữa hoạt động kinh doanh 
sản xuất với vấn đề ĐĐMT. Vì 
vậy, cần nâng cao trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp, cần 
coi công tác BVMT là trách 
nhiệm về mặt pháp lý và trách 
nhiệm đạo đức đối với toàn xã 
hội.

Sử dụng lãng phí nguồn 
điện, nước sạch hay thực phẩm 
của người tiêu dùng cũng được 
coi là vi phạm ĐĐMT. Trước 
hết, người tiêu dùng phải tự 
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giác thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, 
thực hiện 3R (giảm thiểu,tái chế và tái sử dụng) 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hơn 
thế, người tiêu dùng có thể dùng dư luận xã hội 
để tẩy chay những sản phẩm phi ĐĐMT như 
những sản phẩm lạm dụng các chất cấm trong 
chăn nuôi, trồng trọt, chế biến lương thực, thực 
phẩm, các loại nước uống chứa dư lượng chất 
độc hại, gây mất vệ sinh cho các sản phẩm nông 
nghiệp. Điều đó sẽ làm thay đổi hành vi đạo 
đức sinh thái của nhà sản xuất, định hướng sản 
xuất ra những sản phẩm có giá trị và chất lượng 
an toàn.

đề Xuất CÁC biện phÁp tăng 
Cường giÁO DụC đđMt

Giáo dục về lối sống tiết kiệm tài nguyên: 
Trong trường học, việc giáo dục cho học sinh 
tiết kiệm điện, nước, tài sản của nhà trường, kết 
hợp với việc tận dụng các vật thải có ý nghĩa 
quan trọng trong việc xây dựng lối sống tiết 
kiệm, không có phế thải, từ đó, rèn luyện cho 
mỗi cá nhân có phương thức tiêu dùng hợp lý, 
tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, cần giáo dục tri thức ĐĐMT 
cho cán bộ quản lý TN&MT ở các cấp chính 
quyền từ Trung ương đến địa phương. Môi 
trường sinh thái, rừng, biển, đồng ruộng, cây 
xanh, đất đai ở nước ta đều do các cấp chính 
quyền địa phương quản lý nên họ có vai trò 
quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục 
đạo đức sinh thái cho cộng đồng nhằm giữ gìn 
và bảo vệ tài nguyên, BVMT.

Xây dựng phong cách mới trong tiêu dùng: 
Có 3 yếu tố tác động trực tiếp tới khả năng bền 
vững là dân số, công nghệ và lối sống. Lối sống 
là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 
tới sự phát triển của xã hội. Lối sống thể hiện 
mối quan hệ giữa con người với con người và 
giữa con người với tự nhiên. Trong quan hệ 
giữa con người với tự nhiên, một hình thức 
biểu hiện của lối sống là cách thức tiêu dùng. 
Theo thống kê, số lượng rượu bia, thuốc lá 
được sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng tăng 
lên với tốc độ không tương xứng với mức sống 
của dân cư. Trung bình, mỗi năm Việt Nam đốt 
18.000 tỷ VNĐ thuốc lá, bằng 2 lần tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông sản của cả nước. Như 
vậy, các thành viên trong xã hội đều phải xây 
dựng lối sống tiết kiệm, không có phế thải và 
tuân thủ các phương thức bảo vệ thiên nhiên.

Bên cạnh đó, cần thực hiện mua sắm xanh 
hay còn gọi là mua sắm sinh thái, mua sắm các 

sản phẩm và dịch vụ thân thiện 
môi trường. Đó là việc xem 
xét cân nhắc các vấn đề môi 
trường và những tiêu chí về giá 
cả, hiệu quả sử dụng khi quyết 
định mua sắm sao cho giảm 
thiểu được nhiều nhất tác động 
tới sức khỏe và môi trường. 

ĐĐMT cần được điều 
chỉnh bằng pháp luật và dư 
luận xã hội: Việc tuyên truyền 
về môi trường qua các phương 
tiện truyền thông đại chúng 
như sách báo, phát thanh, 
truyền hình...; Vinh danh điển 
hình tốt về BVMT hay thường 
xuyên thông báo về sự trừng 
phạt nghiêm khắc của pháp 
luật đối với những đối tượng 
cố tình gây ra những hậu quả 
xấu về môi trường cũng như 
việc sử dụng và khai thác các 
yếu tố của tâm lý - xã hội, dư 
luận xã hội, thói quen, phong 
thục, tập quán... là tiền đề và cơ 
sở để hình thành nên ĐĐMT. 
Để tạo ra những dư luận tích 
cực trong lĩnh vực BVMT cần 
cung cấp cho người dân những 
thông tin về môi trường, tác hại 
của những hoạt động phá hoại 
môi trường đến sức khỏe và sự 
sống của con người. Sự lên án 
của dư luận xã hội, trong nhiều 
trường hợp có tác dụng mạnh 
hơn những nguyên tắc đạo đức 

và những quy định hay những 
điều luật đã ban hành. Vì vậy, 
tạo dư luận xã hội là biện pháp 
cần thiết và hiệu quả để nâng 
cao ý thức của người dân trong 
việc tham gia BVMT.

Sử dụng các hình thức văn 
hóa, nghệ thuật, tham quan 
du lịch, phong tục, luật tục, 
hương ước, lệ làng trong việc 
điều chỉnh hành vi ứng xử của 
con người đối với tài nguyên 
thiên nhiên: Một trong những 
biện pháp nhanh, dễ đi vào 
lòng người đó là sử dụng 
các hình thức văn hóa, nghệ 
thuật, đặc biệt là các hình 
thức tổ chức hoạt động văn 
hóa quần chúng, tham quan 
du lịch... Thông qua đó, người 
dân sẽ tham gia các hoạt động 
này và quan tâm đến việc giữ 
gìn, tôn tạo danh lam thắng 
cảnh của đất nước, những hệ 
sinh thái quý, hiếm như vịnh 
Hạ Long, Vườn quốc gia Cát 
Bà, Bạch Mã, động Phong 
Nha - Kẻ Bàng, Khu dự trữ 
sinh quyển rừng ngập mặn 
Cần Giờ...

Ngoài ra, cần giữ gìn, bảo 
tồn những phong tục, tập quán 
có giá trị đối với việc BVMT 
như thờ thần Núi, thần Sông, 
thần Mặt trời, tục lệ tảo mộ và 
trồng cây vào mùa Xuân...n

 V Thanh niên là tầng lớp tiên phong, đi đầu trong mọi phong 
trào và hoạt động BVMT
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Thiết lập các tiêu chí bền vững  
để thành phố trở thành đầu tầu  
phát triển bền vững quốc gia
gS.tSKh. phạM ngọC đăng
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

1. thành phố phÁt tRiển bền 
Vững

Trong thời đại toàn cầu hóa và đô thị hóa, 
vai trò, vị trí của các thành phố (TP), đặc biệt các 
TP lớn ngày càng có tính quyết định trong phát 
triển bền vững (PTBV) vùng cũng như quốc 
gia. Theo số liệu của Văn phòng dân số thế giới 
(PRB) của Liên hợp quốc công bố năm 2004, 
tổng dân số thế giới là 6.396 triệu người, trong 
đó tỷ lệ dân đô thị đã bắt đầu vượt mức 50%, 
trung bình của các nước phát triển là 76%, trung 
bình của các nước còn lại là 41%. Cũng theo số 
liệu của PRB đến tháng 7/2014, tỷ lệ dân số đô 
thị toàn thế giới đã đạt tới 54%, ước tính đến 
năm 2050 sẽ có thêm khoảng 2,5 tỷ người sống 
ở các TP, tỷ lệ dân đô thị thế giới sẽ đạt tới 66%. 

Ở Việt Nam, từ khi “Đổi mới” (năm 1986) 
đã mở ra một thời kỳ đô thị hóa nhanh. Năm 
1990, nước ta mới có 500 đô thị lớn nhỏ; năm 
2000 đã có 649 và đến tháng 6/2015, tổng số đô 
thị ở nước ta là 778 đô thị, trong đó có 2 đô thị 
loại đặc biệt, 17 đô thị loại 1, 25 đô thị loại 2, 43 
đô thị 3, 90 đô thị loại 4 (thị xã) và 601 đô thị 
loại 5. Hiện nay, tỷ lệ dân số đô thị của nước ta 
là 38%. Theo Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 
7/4/2009 về định hướng quy hoạch phát triển 
đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2050 thì đến năm 2025 khoảng 50% dân 
số nước ta sẽ sống ở các đô thị. 

Theo số liệu của Ngân hàng phát triển châu 
Á (ADB), phát triển kinh tế - xã hội của các 
quốc gia ngày càng tập trung tại các đô thị lớn. 
Ở các nước ASEAN gần 3/4 GDP và khoảng 
2/3 tổng sản lượng xuất khẩu quốc gia do các 
đô thị đóng góp như Metro Bangkok (năm 
2005) đóng góp tới 44% GDP của Thái Lan, 
Metro Manila (năm 2006) đóng góp tới 37% 
cho GDP của Philípin, TP. Hồ Chí Minh (năm 
2006) đóng góp 23,5% cho GDP Việt Nam. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 1992 
ở Rio de Janerio, Braxin, có 179 nước tham dự, 
trong đó có Việt Nam, đã thống nhất quan điểm 
về BVMT và PTBV, coi đó là trách nhiệm chung 

của toàn nhân loại và đồng 
thuận thông qua tuyên bố 
Rio về PTBV (Chương trình 
Nghị sự 21- Agenda 21). Ngày 
17/8/2004, Việt Nam đã ban 
hành định hướng chiến lược 
PTBV (Chương trình Nghị sự 
21 của Việt Nam) nhằm PTBV 
đất nước trên cơ sở kết hợp 
chặt chẽ và hài hòa giữa phát 
triển kinh tế, xã hội và BVMT. 
Bộ KH&ĐT cũng đã đề ra bộ 
chỉ tiêu PTBV quốc gia gồm 24 
chỉ tiêu. Văn phòng PTBV, Bộ 
TN&MT đã đề ra Bộ chỉ thị và 
chỉ số đánh giá tính bền vững 
về TN&MT. Bộ chỉ thị này gồm 
10 chủ đề, mỗi chủ đề có một số 
chỉ thị, tổng số là 27 chỉ thị. 

Tuy nhiên cho đến nay ở 
Việt Nam chưa có địa phương, 
TP nào lập kế hoạch xây dựng 
PTBV, chỉ có TP. Đà Nẵng đã 
thông qua kế hoạch và định 
hướng đến năm 2030 sẽ trở 
thành TP Môi trường. Do vậy, 
xây dựng và ban hành bộ tiêu 
chí TP bền vững ở Việt Nam 
đã trở thành vấn đề bức thiết. 
PTBV các TP để trở thành đầu 
tầu thúc đẩy PTBV quốc gia.

Hiện nay có khá nhiều 
khái niệm khác nhau về tên 
gọi TP có liên quan đến PTBV, 
như là: TP sinh thái, TP xanh, 
TP môi trường, TP bền vững 
về môi trường TP bền vững, 
TP đáng sống. Do vậy, cần 
phải thống nhất quan điểm 
thế nào là TP bền vững. Có 
thể hiểu “Phát triển TP bền 
vững là sự phát triển hài hòa, 
cân bằng giữa phát triển kinh 
tế, phát triển xã hội và BVMT, 
nhằm mục tiêu tạo ra điều 

kiện sống của dân cư đô thị 
khá giả hơn, tiện nghi và hạnh 
phúc hơn ở thế hệ hiện tại mà 
không gây ra gánh nặng cho 
các thế hệ tương lai”

2. Kinh nghiệM thế 
giới tROng Xây 
Dựng bộ tiêu Chí Về 
ptbV

Trên thế giới đã có nhiều 
tổ chức quốc tế, Mỹ và các 
nước châu Âu đưa ra bộ tiêu 
chí PTBV. Dưới đây là một số 
bộ tiêu chí TP bền vững có 
tính chất tiêu biểu:

• Các tiêu chí về TP bền 
vững môi trường

Nhân ngày Môi trường 
thế giới (năm 2005) tại TP 
San Francisco (Mỹ), Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) và Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc 
(UNEP) đã tổ chức Hội nghị 
quốc tế về phát triển TP bền 
vững môi trường, có đại diện 
các TP của hơn 100 nước và 
nhiều tổ chức quốc tế tham 
dự. Hội nghị đã thông qua 
“Hiệp định Môi trường Đô 
thị của Liên hợp quốc - 2005”. 
Theo đó, Hiệp định đề ra hệ 
thống các tiêu chí của TP bền 
vững môi trường, gồm 7 lĩnh 
vực: Năng lượng; Giảm thiểu 
chất thải; Thiết kế đô thị; Bảo 
đảm môi trường thiên nhiên; 
Giao thông vận tải; Sức khỏe 
môi trường và Môi trường 
nước. Mỗi lĩnh vực có 3 tiêu 
chí, tổng cộng có 21 tiêu chí.

Năm 2005, Ban Thư ký 
của ASEAN đã phát động 
phong trào xây dựng các 
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• Kế hoạch phát triển 
TP bền vững ở tiểu bang 
Minesota (Mỹ)

Từ năm 2007, chính 
quyền TP Minneapolis thuộc 
tiểu bang Minesota (Mỹ) đề 
ra kế hoạch phát triển TP bền 
vững với 26 tiêu chí, được 
phân thành 3 lĩnh vực: 

- Sức khỏe và cuộc sống, 
gồm 6 tiêu chí: Sức khỏe của 
trẻ sơ sinh; Tỷ lệ mang thai của 
trẻ vị thành niên; Tỷ lệ nhiễm 
HIV trong cộng đồng; Chỉ số 
cân nặng của dân cư; Chỉ số 
hô hấp của dân cư; Nhiễm độc 
chì ở cộng đồng.

- Tác động môi trường, 
gồm 12 tiêu chí: Ứng phó với 
BĐKH; Tỷ lệ năng lượng tái 
sinh; Chất lượng không khí; 
Diện tích cây xanh; Tỷ lệ dân 
cư sử dụng phương tiện giao 
thông phi cơ giới; Giao thông 
công cộng; Ô nhiễm tiếng ồn; 
Các chất ô nhiễm trong nước 
mưa; Chất lượng nước sông 
hồ; Lao động - việc làm; An 
toàn thực phẩm, Giảm thiểu 
và tái chế chất thải.

- Vấn đề xã hội, cuộc sống 
của cộng đồng, gồm 8 tiêu 
chí: Tỷ lệ số người chết vì ô 
nhiễm môi trường; Tình trạng 
tội phạm và bạo lực; Chính 

quyền tham vấn cộng đồng 
và sự tham gia của cộng đồng; 
Tỷ lệ số người vô gia cư; Giải 
quyết nhà ở cho người có thu 
nhập thấp; Việc làm và nghèo 
đói; Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông 
cấp 3 trung bình; Mức độ phát 
triển nghệ thuật và kinh tế.

• Các chỉ số TP bền vững
Công ty Thiết kế và tư vấn 

về thiên nhiên và bất động sản 
toàn cầu (ARCADIS, 2015) 
đã giới thiệu bộ chỉ số TP bền 
vững gồm 20 chỉ số. Bộ chỉ số 
này là kết quả tổng kết khảo 
sát đánh giá thực tế về TP bền 
vững tại 50 TP đứng đầu thế 
giới như London, New York, 
San Francisco, Frankfurt, 
Pari, Amsterdam, Brussels, 
Moscow, Rom, Toronto, 
Melbourne, Sydney, Mexico 
city, Johannesburg…, ở châu 
Á có các TP: Tokyo, Beijing, 
Shanghai, Hồng Công, Wuhan, 
Singapo, Kuala Lumpur, Jakarta, 
Manila, Mumbai, New Delhi; 
và tham khảo ý kiến của các tổ 
chức quốc tế trên thế giới theo 
nguyên tắc “TP bền vững là sự 
cân bằng, hài hòa giữa các nhu 
cầu về phát triển kinh tế, xã hội 
và BVMT”. 

Bộ chỉ số TP bền vững 
của ARCADIS bao gồm 20 
chỉ số, phân thành 3 phạm 
trù: Dân chúng gồm có 8 chỉ 
số (Biết chữ; Giáo dục; Không 
gian xanh; Sức khỏe; Tỷ lệ thất 
nghiệp; Bất bình đẳng về thu 
nhập; Lao động và việc làm; 
Giá nhà đất); Tự nhiên gồm có 
6 chỉ số (Mức độ tiêu thụ năng 
lượng; Thảm họa thiên nhiên; 
Ô nhiễm không khí; Phát thải 
khí nhà kính; Cấp nước và vệ 
sinh môi trường; Quản lý chất 
thải rắn) và Lợi ích gồm có 6 
chỉ số (Giao thông vận tải; Hiệu 
quả năng lượng; Hòa nhập với 
mạng lưới đô thị quốc tế; GDP 
trên đầu người; Đầu tư kinh 
doanh thuận lợi; Giá cả hàng 
hóa và chi phí kinh doanh).

TP môi trường và cứ 2 năm 1 lần tổ chức xét 
chọn, công nhận TP môi trường của các nước 
ASEAN. Đánh giá TP môi trường của ASEAN 
dựa trên 4 tiêu chí: Không khí sạch; Nước sạch; 
Đất sạch và Bảo tồn ĐDSH. Các TP: Hạ Long, 
Đà Nẵng, Huế... đã được công nhận là TP môi 
trường ASEAN.

• Dự án đô thị bền vững ở châu Âu do Viện 
Môi trường Đô thị Quốc tế điều phối với sự 
tham gia của 12 TP của các nước: Đan Mạch, 
Bỉ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý. Kết quả 5 năm 
(1985 - 1990) hoạt động của Dự án đã xây dựng 
10 tiêu chí TP bền vững của châu Âu, đó là: Môi 
trường trong lành; Không gian xanh; Sử dụng 
hiệu quả tài nguyên; Chất lượng môi trường; 
Thuận lợi và an toàn giao thông vận tải; Nền 
kinh tế xanh; Bảo tồn cảnh quan, di tích văn 
hóa, lịch sử và ĐDSH; Sự tham gia của cộng 
đồng; Công bằng xã hội, bình đẳng giới; Phúc 
lợi, có điều kiện sống tốt.

• Các tiêu chí đánh giá TP bền vững tại 
anh

Từ năm 2007, Tổ chức “Diễn đàn Tương 
lai” tại Anh đã tiến hành đánh giá PTBV đối 
với các TP dựa trên 13 tiêu chí thuộc 3 lĩnh 
vực: Tác động môi trường gồm 4 tiêu chí (Chất 
lượng không khí; Tác động môi trường đối với 
các hệ sinh thái; Chất thải rắn; Bảo tồn ĐDSH); 
Chất lượng cuộc sống gồm 5 tiêu chí (Sức khỏe 
của trẻ sơ sinh và tuổi thọ của cộng đồng dân 
cư, Giao thông, Việc làm, Giáo dục, Không gian 
xanh); Thích ứng với tương lai gồm 4 tiêu chí 
(Ứng phó với BĐKH, Năng lực cạnh tranh; Tái 
chế, tái sử dụng chất thải; An ninh và an toàn 
thực phẩm).

 V TP bền vững là sự phát triển hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội 
và BVMT
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Nhìn chung, các bộ tiêu chí nêu trên đều 
ngắn gọn, cô đọng, minh bạch, cân đối giữa 3 
thành phần kinh tế, xã hội và môi trường, tổng 
số lượng tiêu chí ít nhất là 10, nhiều nhất là 26, 
trung bình là 18 - 20 tiêu chí. Phần lớn, các tiêu 
chí TP bền vững đều xuất phát từ các nước phát 
triển nên chú trọng đến các tiêu chí về chất 
lượng cuộc sống và BVMT hơn là các tiêu chí 

Tài LiệU THaM KHảo
 l Phạm Ngọc Đăng (chủ biên), Nguyễn Việt Anh, Phạm Hải Hà, Nguyễn Văn Muôn.  

Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam. Nhà Xuất bản Xây dựng, Hà Nội-2014
 l ARCADIS. Design and Consultancy for Natural and Built Assets. SUSTAINABLE CITIES INDEX - 2015.  

https://s3.amazonaws.com/arcadis-whitepaper/arcadis-sustainable-cities-index-report.pdf
 l Science for Environment Policy Indicators for Sustainable Cities
 l http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/indicators_
 l for_sustainable_cities_IR12_en.pdf
 l The United Nations Urban Environmental Accords, 2005. www.sustainablepg.org/accords/accords.php) 

phát triển kinh tế đô thị. Tuy 
nhiên, không thể có bộ tiêu chí 
TP bền vững chung cho toàn 
thế giới, đặc biệt là đối với các 
nước nghèo và đang phát triển 
cần phải học tập kinh nghiệm 
của các nước phát triển.

3. đề Xuất Khung 
bộ tiêu Chí tp bền 
Vững ở Việt nAM

Trước tiên, bộ tiêu chí TP 
bền vững cần phải đảm bảo 
các nguyên tắc: Ngắn gọn, súc 
tích, minh bạch, có đầy đủ các 
nội dung cơ bản và cân đối, 
hài hòa giữa 3 lĩnh vực kinh 
tế, xã hội và môi trường với 
khoảng 20 tiêu chí; Có tính 
khả thi, có thể đánh giá định 
lượng trên cơ sở các thông tin 
dữ liệu sẵn có, như là các dữ 
liệu trong niên giám thống kê 
và báo cáo hàng năm của TP; 
Không có sự trùng lặp như 
hệ thống giao thông là hoạt 
động kinh tế và cũng là hoạt 
động nâng cao điều kiện đi 
lại của người dân, nên có thể 
thuộc về lĩnh vực xã hội, đồng 
thời cũng liên quan đến lĩnh 
vực ô nhiễm môi trường. Tuy 
nhiên, giao thông chỉ là 1 tiêu 
chí nằm trong 1 lĩnh vực.

Dựa trên các nguyên tắc 
này và tham khảo các tài liệu 
quốc tế, trong nước, tác giả đề 
xuất khung bộ tiêu chí TP bền 
vững được thể hiện ở Bảng 1.
Dựa trên số điểm đánh giá có 
thể phân mức tp bền vững 
thành 3 hạng:
• TP bền vững hạng nhất: 
đạt tổng số điểm từ 136 - 150 
điểm; 
• TP bền vững hạng hai: đạt 
tổng số điểm từ 121 - 135 
điểm; 
• TP bền vững hạng ba: đạt 
tổng số điểm từ 105 - 120 
điểm.
Dưới 105 điểm là TP không 
đạt tiêu chí TP bền vữngn

bảng 1. đề xuất khung bộ tiêu chí tp bền vững của Việt nam
LĩNH vỰC TT CÁC TIêU CHÍ TPBv  ĐIểM 

SỐ MỘT SỐ GIẢI THÍCH

 I.
 K

IN
H

 T
ế

1 GDP trên đầu người 20 •	 GDP trên đầu người
•	 Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm

2 Điều kiện kinh doanh 7 Chi phí đầu tư thấp, thủ tục nhanh gọn,
Tài chính minh bạch, chống tham nhũng

3 Giao thông vận tải 8 Hệ thống đường bộ km/km2, giao
thông công cộng, an toàn giao thông

4 Giá bất động sản và 
 hàng hóa tiêu dùng 7 Giá cả nhà đất, giá hàng hóa tiêu dùng,

giá dịch vụ

5 Hiệu quả sử dụng năng lượng 8 Tiêu thụ kg dầu tương đương trên
1000 $ GDP

 Cộng điểm = 50

 II
. X

ã
 H

Ộ
I

6 Giáo dục 6 Tỷ lệ số học sinh, tỷ lệ số sinh viên/1000 dân; Tỷ lệ số 
người trên 15 tuổi thất học

7 Sức khỏe cộng đồng 6
Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh; Tuổi thọ trung bình; Số 
giường 
bệnh trên 1000 dân

8 Nhà ở 7 Diện tích sàn/đầu người; Nhà ở cho người có thu 
nhập thấp; xóa bỏ “nhà ổ chuột”

9 Bất bình đẳng về thu nhập 6 Hệ số Gini

10 Tỷ lệ thất nghiệp 6 % tổng số người trong tuổi lao động

11 Tỷ lệ hộ nghèo 6  Tỷ lệ % hộ nghèo theo mức quy định

12 Tệ nạn xã hội 6 Tỷ lệ người nghiện hút, tỷ lệ số người
bị HIV, số lượng vụ án hình sự xã hội

13 Diện tích đất cây xanh 7
Tỷ lệ diện tích đất cây xanh/tổng diện
tích TP; m2 diện tích đất cây xanh
trên đầu người

 Cộng điểm = 50

III
. M

Ô
I T

RƯ
Ờ

N
G

14 Tiêu thụ năng lượng 
trên đầu người dân 6 Tiêu thụ năng lượng kg dầu tương đương/đầu người; 

Tỷ lệ năng lượng tái tạo

15 Ô nhiễm không khí và tiếng ồn 6 Nồng độ bụi mịn (µg/m3), nồng độ khí SO2 (µg/m3), 
mức ồn (dB)

16 Phát thải khí CO2 6 Tấn khí CO2/đầu người/năm

17 Cấp nước và vệ sinh môi trường  7 Tỷ lệ dân được cấp nước đủ tiêu chuẩn
(l/người.ngày), vệ sinh đường phố

18 Quản lý chất thải rắn 7
Tỷ lệ thu gom CTR, tỷ lệ chôn lấp, tỷ 
lệ được chế biến thành phân compost,
tỷ lệ sản xuất năng lượng

 19 Ô nhiễm sông, hồ 6 Nồng độ BOD (mg/l), COD (mg/l) và 
chất rắn lơ lửng (mg/l)

20 Nạn úng ngập 6
Số khu vực bị úng ngập khi lượng mưa
trên 50mm/trận, số lần bị úng ngập/
năm, thời gian bị úng ngập trung bình

21 Ứng phó với thiên tai 
và biến đổi khí hậu 6 Ứng phó với thảm họa thiên tai

Ứng phó với biến đối khí hậu

 CỘNG ĐIểM  50

 TỔNG CỘNG ĐIểM = 150
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Quản lý tổng hợp chất thải -  
hướng đi mới mang lại hiệu quả

Hiện nay, quản lý tổng hợp chất 
thải (QLTHCT) được xem là một định 
hướng mới trong công tác quản lý 
chất thải ở nhiều quốc gia. Trong đó, 
Nhật Bản là nước đi đầu trong việc xử 
lý chất thải, BVMT. Những điều Nhật 
Bản đã và đang làm trong công tác 
xử lý chất thải sẽ là bài học quý đối với 
Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề 
này, phóng viên Tạp chí Môi trường đã 
có cuộc trao đổi với Giám đốc Vụ Hợp 
tác quốc tế - Trung tâm Môi trường 
toàn cầu (GEC) Tetsuo Minami.

9Có ý kiến cho rằng, để công tác QLTHCT 
đem lại hiệu quả thì phải đối xử với chất thải 
như là nguồn tài nguyên phục vụ đắc lực cho 
phát triển kinh tế. Ý kiến của ông như thế nào 
về vấn đề này?

ông tetsuo Minami: Tôi hoàn toàn nhất 
trí với ý kiến trên. Khi nguồn tài nguyên thiên 
nhiên đang bị cạn kiệt thì chất thải được xem là 
một loại nguồn tài nguyên quý mà con người 
có thể tái chế, tái sử dụng. Một số quốc gia trên 
thế giới đã thành công trong việc tận dụng chất 
thải là tài nguyên tái sinh, với quy trình khép 
kín hiện đại từ định hướng sử dụng, thu gom, 
phân loại, tái chế và sản xuất sản phẩm thân 
thiện môi trường, đặc biệt, có thể xuất khẩu 
sang quốc gia khác.

Trên thực tế, chất thải là nguồn tài nguyên 
phong phú, nếu khai thác hợp lý sẽ góp phần 
BVMT và đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn so với 
việc sản xuất mới. Chẳng hạn, để sản xuất 1 tấn 
bột giấy cần 100 m3 nước, nhưng nếu tái chế, 
1 tấn giấy tái chế có thể tiết kiệm được 32 m3 

nước, 4.200 kWh năng lượng điện (đủ dùng 
cho một gia đình 4 người/năm). Hơn nữa, tái 
chế giấy không chỉ tận dụng được tài nguyên, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tiết 
kiệm điện năng. Hay đối với vật liệu xanh như 
thủy tinh, nó có thể tái chế nhiều lần mà không 
làm giảm chất lượng. Thủy tinh sản xuất từ 
thủy tinh tái chế giúp giảm 20% ô nhiễm không 
khí và 50% ô nhiễm nước.
9Ông đánh giá thế nào về QLTHCT. Điều gì 
đã giúp Nhật Bản áp dụng thành công phương 
pháp này?

ông tetsuo Minami: 
QLTHCT cho phép xem xét 
tổng hợp các khía cạnh liên 
quan đến quản lý chất thải như 
môi trường tự nhiên, xã hội, 
kinh tế, thể chế, với sự tham 
gia của bên liên quan vào các 
hợp phần của hệ thống quản lý 
chất thải (giảm thiểu, thu gom, 
tái sử dụng, tái chế, chôn lấp). 
Phương pháp này là một giải 
pháp tích hợp, đảm bảo tính 
bền vững khi lựa chọn quy 
hoạch và quản lý môi trường 
trong điều kiện cụ thể.

Trong QLTHCT thì phòng 
ngừa là nguyên tắc hàng đầu, 
giúp ngăn chặn phát thải hoặc 
tránh tạo ra chất thải. Khi phát 
thải được giảm tới mức bằng 0 
thì đó là sự phòng ngừa tuyệt 
đối, là phương thức hiệu quả 
để giảm thiểu phát thải từ 
nguồn phát sinh. Trong quá 
trình sản xuất và tiêu dùng, 
nếu giảm thiểu được phát thải 
thì giảm được các chi phí cho 
các khâu tiếp theo để xử lý 
chất thải (tái sử dụng, tái chế, 
thu hồi, chôn lấp,...). 

Người dân Nhật Bản tiêu 
dùng hàng hóa nhiều và tất cả 

các hàng hóa đó sau một thời 
gian sẽ trở thành phế thải. 
Nếu không tái chế kịp thời sẽ 
cạn kiệt nguồn tài nguyên và 
năng lượng, môi trường sống 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Ý thức được điều này, người 
dân Nhật Bản luôn coi trọng 
BVMT, nhất là vấn đề xử lý 
chất thải. Chính phủ Nhật Bản 
đã ban hành Luật Xúc tiến sử 
dụng những tài nguyên tái chế 
năm 1992 và Luật Xúc tiến 
thu gom, phân loại, tái chế các 
loại bao bì năm 1997. Qua đó, 
nâng cao hiệu quả sử dụng 
những sản phẩm tái chế bằng 
cách quy định rõ trách nhiệm 
của các bên liên quan. 

Sự thành công trong việc 
QLTHCT ở Nhật Bản xuất 
phát từ kết quả của 3 yếu tố 
gắn bó hữu cơ với nhau. Trước 
hết là sự tham gia của cộng 
đồng, thể hiện từ khi xác định 
các vấn đề, biện pháp, cách 
thức cụ thể giải quyết vấn đề 
môi trường do chất thải gây 
nên. Vì thế, sẽ tăng quyền làm 
chủ và trách nhiệm của cộng 
đồng trong việc BVMT nhằm 
đảm bảo cho họ quyền được 

 V Giám đốc Vụ Hợp tác quốc tế -  
Trung tâm Môi trường toàn cầu (GEC) 
Tetsuo Minami
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sống trong môi trường 
Xanh - Sạch - Đẹp, đồng 
thời được hưởng những 
lợi ích do môi trường đem 
lại. Để làm được việc này, 
Chính phủ Nhật Bản đã 
vận động, tuyên truyền và 
cưỡng chế người dân phân 
loại rác tại nguồn. 

Ngoài ra, không thể 
không nhắc đến sự đầu tư 
của Nhà nước và xã hội vào 
các cơ sở tái chế rác thải. 
Như vậy, sự phát triển kinh 
tế - xã hội cùng với nhận 
thức của cộng đồng, sự đầu 
tư cơ sở hạ tầng để xử lý, tái 
chế rác thải có vai trò quan 
trọng.
9Theo ông, những giải 
pháp trên khi áp dụng tại 
Việt Nam có khả thi không?

ông tetsuo Minami: 
Việt Nam đang phát triển 
theo hướng công nhiệp hóa, 
hiện đại hóa. Đây cũng là 
những nguyên nhân chính 
dẫn đến lượng phế thải phát 
sinh ngày càng lớn. Tuy 
nhiên, Việt Nam có thể học 
tập kinh nghiệm của Nhật 
Bản và một số nước tiên tiến 
khác trong việc QLTHCT. 
Đặc biệt là những vấn đề 
liên quan đến pháp luật, thể 
chế, nguồn lực, hiện trạng 
chất thải rắn, công nghệ xử 
lý chất thải rắn của các địa 
phương cũng như phương 
thức thu thập dữ liệu để có 
định hướng xử lý chất thải 

rắn phù hợp trong tương lai.
Nhật Bản luôn quan 

tâm tới rác thải điện tử 
và coi đây là nguồn thu 
nhập cho quốc gia. Đối 
với không ít người nó chỉ 
là rác thải nhưng người 
Nhật Bản lại coi nó là mỏ 
vàng. Đó là những chiếc 
điện thoại di động, ti-vi, 
máy tính, máy nghe nhạc 
số..., nói chung là các thiết 
bị điện tử cũ đã bị vứt bỏ. 
Chúng ta có thể “đào” lấy 
vàng, bạc, đồng và nhiều 
kim loại khác trong ruột 
của các thiết bị. Kiểu tái 
chế này được gọi là “đào 
mỏ đô thị”, tức là tháo rời 
các thiết bị điện tử cũ để 
thu hồi kim loại quý hiếm 
như iridium, vàng... Đây là 
ngành công nghiệp đang 
“hốt bạc” ở Nhật Bản, nhất 
là trong bối cảnh giá nhiều 
loại kim loại liên tục phá 
kỷ lục. 

Việt Nam đang trên 
đường phát triển bền vững, 
con người Việt Nam chịu 
khó nghiên cứu, học hỏi, 
nếu xem xét tính khả thi, 
nhu cầu thị trường, lợi ích 
các bên liên quan và điều 
kiện thực tế của từng địa 
phương thì tôi tin rằng, Việt 
Nam có thể áp dụng phương 
pháp QLTHCT mang lại 
hiệu quả.
9Xin cảm ơn ông!
 MAi hương (Thực hiện)

 V Phân loại rác đã trở thành thói quen 
của người dân Nhật Bản

Ứng dụng công nghệ 
sinh học sinh thái 
trong nhà vệ sinh 
không dùng nước 
tRịnh Văn tuyên , nguyễn thu hà
Viện Công nghệ Môi trường -  
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công nghệ Bio-toilet khô là công nghệ sinh 
học sinh thái, các vi sinh vật sẽ phân hủy 
chất thải sinh học thành CO2 và hơi nước, 

không gây ô nhiễm môi trường. Có nhiều nghiên 
cứu chỉ ra rằng, 21% lượng nước con người dùng 
vào việc xả toilet và nước thải này gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt. Vì vậy, công nghệ Bio-toilet khô 
là lựa chọn thích hợp để thay thế công nghệ toilet 
xả nước hiện nay.

Công nghệ Bio-toilet khô sử dụng than hoạt 
tính để khử mùi, đồng thời cấy một số loại vi sinh 
vật có lợi lên bề mặt hạt than, giúp phân hủy các 
chất thải và ức chế các vi sinh vật có hại.

Chất thải được máy trộn đều với hỗn hợp phụ 
gia trong khoang xử lý nhằm tăng cường tiếp xúc 
giữa chất thải với vi sinh vật, cấp thêm oxy cho 
vi sinh vật, tăng tốc độ bay hơi nước. Khi duy trì 
nhiệt độ khoảng 45 - 50oC, độ ẩm < 65% và một 
số yếu tố thích hợp khác, vi sinh vật phát triển và 
phân hủy phần lớn chất thải (95%) thành hơi nước 
và khí CO2. Nhiệt lượng và vi sinh ưa nhiệt sẽ ức 
chế và tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại như ecoli, 
coliform trong chất thải. Khoảng 5% chất thải rắn 
là những chất chậm phân hủy sẽ tích tụ trong hỗn 
hợp phụ gia chất thải và được thay định kỳ. 

Hiện nay, công nghệ Bio-toilet khô không chỉ 
phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, những nơi xa 
nguồn nước như tại các trang trại, công viên hay 
các khu du lịch rộng lớn. Tại Phần Lan, Hiệp hội 

 V Bio - toilet khô tại công viên quốc gia Phần Lan
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 V Bio-toilet ở Namibia (châu Phi)

Toàn cầu về công nghệ Bio-toilet khô đã được 
thành lập năm 2002 nhằm phát triển công nghệ 
này trên toàn thế giới. Hiệp hội đã xuất bản Sổ 
tay về công nghệ Bio-toilet khô, trong đó có các 
thông tin, một số kết quả của những nơi ứng 
dụng công nghệ này. Qua đó, góp phần phát 
triển ứng dụng công nghệ Bio-toilet khô tại 
nhiều quốc gia.

Cụ thể, ở Tajikistan, một nước Trung Á, 
đã ứng dụng thành công công nghệ Bio-toilet 
khô cho vùng nông thôn. Tại đây, chỉ gần một 
nửa dân số được tiếp cận với nước sạch, còn lại 
đều sử dụng nguồn nước từ sông, hồ, ao, giếng 
khoan... Năm 2004, Quỹ Nhi đồng Liên hợp 
quốc (UNICEF) đã hỗ trợ Tajikistan thực hiện 
Dự án “Hệ thống vệ sinh và giáo dục cộng đồng 
về vệ sinh thông qua trường học”. Dự án đã giúp 
xây nhà vệ sinh kiểu xả nước cho 70 trường học 
và 500 hộ gia đình. Tuy nhiên, khi Dự án hoàn 
thành, các nhà vệ sinh này đều trong tình trạng 
hỏng và không thể sử dụng được do thiếu nước. 
Năm 2008, Bộ Ngoại thương Hà Lan đã tài trợ 
cho Tajikistan xây dựng thí điểm 43 nhà vệ sinh 
sử dụng công nghệ Bio-toilet dạng khô. Đến nay, 
các Bio-toilet này vẫn được sử dụng, giảm thiểu 
tình trạng mất vệ sinh, đặc biệt, nhân dân trong 
vùng đã sử dụng chất thải sau khi phân hủy sinh 
học làm phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, tại các nước như Ấn Độ, 
Bănglađét, Mêhico... công nghệ Bio-toilet khô 
cũng được sử dụng phổ biến ở vùng nông thôn. 
Đặc biệt, Mông Cổ đã xây dựng thử nghiệm 
Bio-toilet khô tại chung cư cao tầng. Chất thải 
sau khi phân hủy sinh học được thu gom và 
đưa về nhà máy sản xuất phân bón.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thế 
giới, trong quá trình vận hành công nghệ Bio-
toilet khô, các loại vi khuẩn đường ruột như ecoli 
và salmonella luôn có trong bể chứa chất thải vì 
phân và nước tiểu được con người thải ra liên tục. 
Tuy nhiên, để tăng cường khả năng phân hủy sinh 
học của vi sinh vật, các nhà khoa học bổ sung vào 
bể chứa chất thải chế phẩm vi sinh, hoặc cấy trực 
tiếp lên bề mặt than các bon các chủng vi sinh vật 
có lợi cho phân hủy chất thải sinh học và tiêu diệt 
các loại vi sinh vật gây bệnh.

Hiện nay, Việt Nam đã có một số nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ Bio-toilet khô, sử dụng 
hỗn hợp phụ gia mùn sinh học làm môi trường 
xử lý chất thải. Trong điều kiện thích hợp, vi sinh 
vật sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành hơi nước và 
CO2 ( thoát ra bên ngoài ống hơi), không sử dụng 
nước và chất thải được phân hủy thành những 

chất không mùi, vô hại. Thời 
gian phân hủy từ 3 - 24 giờ.

Mới đây, Viện Công nghệ 
Môi trường đã nghiên cứu 
xây dựng thành công mô hình 
nhà vệ sinh công cộng sử dụng 
công nghệ Bio-toilet khô, 
dùng than các bon hóa để loại 
bỏ nước và các chất hữu cơ dễ 
bay hơi, nhằm mục đích thu 
nhận các bon. Các chất hữu cơ 
được phân hủy dưới tác dụng 
của vi sinh vật. Nhà vệ sinh sử 
dụng công nghệ Bio-toilet khô 
đã được lắp đặt tại công viên 
Thống Nhất, Quảng Ninh và 
trên tàu hỏa.

Tuy nhiên, do thói quen 
sinh hoạt và một số tác động 
ngoại cảnh đã dẫn đến hiện 
tượng đọng nước trong thùng 
chứa chất thải (người sử dụng 
và người dọn vệ sinh đổ nước 
trực tiếp vào thùng chứa chất 

thải; nhiều người sử dụng 
trong cùng một thời điểm; mái 
che cabin bio-toilet bị thủng, 
mưa dột; bộ phận đảo trộn 
bị hỏng, thời tiết nồm không 
thoát được hơi ẩm). Vì thế, 
Viện Công nghệ Môi trường 
cũng đã nghiên cứu, chế tạo 
hệ tách nước sự cố của nhà vệ 
sinh Bio-toilet khô. Đây là một 
trong những thiết bị để khắc 
phục sự cố đọng nước, giúp 
nhà vệ sinh hoạt động tốt hơn.

Để phát triển công nghệ 
Bio-toilet khô tại Việt Nam, 
ngoài vấn đề công nghệ, các 
nhà khoa học cũng cần chú ý 
đến việc thiết kế nhà vệ sinh 
công cộng cho phù hợp với 
thói quen sinh hoạt và cơ sở 
vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc 
biệt, cần quản lý, bảo dưỡng 
định kỳ nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụngn

 V Bio-toilet khô lắp tại công viên Thống Nhất 
và trên tàu hỏa
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hiện sản phẩm xà phòng hóa 
nhờ phương pháp khuấy trộn; 
trộn phụ gia và tinh dầu; tiếp 
tục xà phòng hóa. Sau 24 giờ khi 
xà phòng đóng rắn, nhóm sinh 
viên cho vào khuôn ép tạo hình 
sản phẩm và đóng gói.

Trong 1 năm nghiên cứu 
(2015 - 2016), nhóm các bạn 
trẻ đã sản xuất được những sản 
phẩm xà phòng đầu tiên. Theo 
đánh giá của các giáo viên, sản 
phẩm xà phòng đen mang đến 
nhiều ưu việt do sản phẩm sử 
dụng các chất phụ gia lành tính 
như tinh bột nghệ, bột trà xanh, 
chiết xuất tía tô, tinh dầu bạc 
hà, đồng thời, sản phẩm không 
sử dụng các chất tạo bọt, tạo độ 
cứng, chất bảo quản. Vì vậy, sản 
phẩm có khả năng dưỡng ẩm và 
chống lão hóa da tốt, đặc biệt, 
vốn đầu tư không lớn, quy trình 
công nghệ và công thức đã được 
xây dựng.

Là một nghiên cứu với tính 
kế thừa và phát triển, nhóm 
sinh viên được tiếp cận nền 
tảng lý thuyết vững chắc cũng 
như quy trình chế tạo than hoạt 
tính, các phương pháp xác định 
chất lượng than từ nhóm đề 
tài trước. Ngoài ra, nhóm cũng 
nhận được sự hướng dẫn tận 
tình của PGS.TS Nguyễn Văn 
Tư (Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội), Viện Khoa học và Kỹ 
thuật vật liệu tạo môi trường 
để tiến hành thí nghiệm. Tuy 
nhiên, trong quá trình nghiên 

cứu, nhóm cũng gặp không ít 
khó khăn do các thiết bị sau thời 
gian sử dụng đã có hiện tượng 
hỏng như lò hoạt tính không 
lên được áp suất, ống dẫn khí 
bị hở… Đã có lúc cả nhóm gặp 
căng thẳng vì thời gian báo cáo 
sắp kết thúc mà sản phẩm vẫn 
chưa hoàn thành. Nhưng những 
lúc đó lại là thời gian nhóm thực 
sự đoàn kết và mọi người đều 
dành hết thời gian, công sức để 
hoàn thiện sản phẩm với chất 
lượng tốt nhất.

Với mục đích truyền tải 
thông điệp BVMT cũng như tạo 
nguồn kinh phí nghiên cứu cho 
sinh viên, nhóm hy vọng sản 
phẩm sẽ được nhiều người ủng 
hộ, góp phần thay đổi suy nghĩ 
của người tiêu dùng về những 
sản phẩm được làm từ vật dụng 
tái chế. Đồng thời mong rằng, 
các bạn sinh viên sẽ đều tham 
gia vào các đề tài nghiên cứu 
khoa học. Vì trong thời gian 
tham gia nghiên cứu, sinh viên 
không những được học hỏi về 
kiến thức khoa học, mà còn có 
cơ hội rèn luyện kỹ năng làm 
việc nhóm và học hỏi kinh 
nghiệm từ giáo viên hướng dẫn 
cũng như các bạn cùng nhóm.

Nhờ những nỗ lực của các 
thành viên trong nhóm, sản 
phẩm xà phòng đen được sản 
xuất từ nguồn phế thải vỏ trấu 
đã đạt giải Nhì trong Cuộc thi 
Bình chọn đề tài nghiên cứu 
khoa học sinh viên năm 2016 

do Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội tổ 
chức. Sản phẩm cũng 
được nhiều lượt bình 
chọn, đánh giá về 
tính ứng dụng trong 
thực tiễn, góp phần 
BVMT khi tận dụng 
nguyên liệu phế thải 
nông nghiệp, mạng 
lại lợi ích cho xã hộin

 Lê thương

Tận dụng phế thải nông nghiệp sản xuất xà phòng đen

Việt Nam là một trong những nước có 
sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới, do 
vậy, sản lượng trấu hàng năm rất lớn. 

Trước đây, trấu thường được dùng làm chất đốt, 
thức ăn cho gia súc hoặc đổ trực tiếp ra sông, 
suối... gây ô nhiễm môi trường. Để tận dụng 
nguồn nguyên liệu này, nhóm sinh viên thuộc 
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội đã nghiên cứu để tạo ra 
sản phẩm xà phòng đen, không gây hại và thân 
thiện với môi trường.

Xà phòng đen được chế tạo bởi than hoạt 
tính tách ra từ vỏ trấu, dựa trên cơ chế phản ứng 
xà phòng hóa các loại chất béo, kết hợp chất phụ 
gia với chất lượng, cũng như mẫu mã không 
thua kém các sản phẩm xà phòng khác trên thị 
trường. Đặc biệt, than hoạt tính là vật liệu cấu 
trúc xốp với khả năng hấp thụ cao nên có tác 
dụng khử độc tốt… Khác với than tre, hay than 
gáo dừa, trấu là nguyên liệu thu được từ cây lúa, 
có vòng đời ngắn mà không cần trồng lâu như 
tre. Hơn nữa, trong trấu có chứa khoảng 45% 
SiO2 nên trong quá trình chế tạo than hoạt tính 
chất lượng cao sẽ có nhiều ưu điểm, vì sau khi 
tách SiO2, than sẽ có hàm lượng các bon cao và 
nhiều lỗ xốp, có lợi cho quá trình hoạt tính. Bên 
cạnh đó, chế tạo than hoạt tính từ trấu không dễ 
do vỏ trấu mỏng, quá trình cháy sẽ xảy ra nhanh 
hơn, khó khống chế nên hiệu quả thu hồi than 
thấp. Mặt khác, vỏ trấu xốp làm cho năng suất 
chế tạo than không cao.

Để sản xuất xà phòng đen, nhóm sinh viên 
đã lựa chọn chất béo, tính toán phối liệu nấu xà 
phòng. Sau đó, tìm các nguyên liệu; làm đồng 
đều chất béo; chuẩn bị dung dịch NAOH; thực 

 V Nhóm nhận giải Nhì trong Cuộc thi  
Bình chọn đề tài nghiên cứu khoa học 
 sinh viên năm 2016

 V Sản phẩm xà phòng đầu tiên của nhóm



41Số 8/2016

MÔI TRƯỜNG & DOANH NGHIỆP 

FrieslandCampina Việt Nam - 20 năm 
gắn kết cùng sự phát triển của Việt Nam

Ngày 4/8/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, 
FrieslandCampina Việt Nam vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Công 
ty trong suốt 20 năm gắn kết cùng sự phát triển của 
Việt Nam. 20 năm có mặt tại Việt Nam, với phương 
châm cốt lõi “Xây nền sức khỏe, gắn kết gia đình”, 
FrieslandCampina mang đến những sản phẩm sữa 
chất lượng cao, hàng năm cung cấp trên một tỷ đơn 
vị sản phẩm; chăm lo dinh dưỡng cho hàng triệu 
người Việt Nam, từ nguồn dinh dưỡng đầu ngày 
cho mỗi gia đình đến nguồn dinh dưỡng đầu đời 
cho mỗi em thơ. Hiện nay Công ty tăng trưởng và 
lớn mạnh thành một đại gia đình gồm trên 8.000 
thành viên gắn kết với nhau trong một mô hình 
chuyên nghiệp. Đồng thời, Công ty đóng góp cho 
sự phát triển của đất nước Việt Nam, đặc biệt là 
các chiến lược phát triển của Chính phủ trong việc 
thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
2000 - 2015 và các Mục tiêu Phát triển bền vững 
2015 - 2030.

Chương trình Phát triển ngành sữa bền vững 
đã đóng góp hiệu quả vào việc phát triển nông 
nghiệp xanh, xây dựng nông thôn mới với hơn 
4.000 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa. Trong đó, 
Chương trình Tăng trưởng xanh là điển hình trong 
việc BVMT với thành quả đã giảm được 15% sử 
dụng nguồn năng lượng, giảm 25% sử dụng nguồn 
nước và giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường 
40% so với năm 2010; Chương trình Dinh dưỡng 
cộng đồng và Dinh dưỡng lâm sàng góp phần 

vào thành công của Chương 
trình quốc gia về Dinh dưỡng; 
Chương trình khuyến học 
Đèn Đom Đóm giúp thực hiện 
quyền được đến trường của mọi 
trẻ em đã xây dựng được 20 ngôi 
trường và trao học bổng cho hơn 
25.000 học sinh khắp mọi miền 
đất nước; Chương trình “Uống 
sữa, vận động, khỏe mạnh” hợp 
tác với Hiệp hội Bóng rổ nhà 
nghề của Mỹ Jr. NBA góp phần 
hình thành lối sống lành mạnh 
trong thanh thiếu niên mang lại 
lợi ích cho gần 10.000 học sinh 
ở hơn 400 trường học. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng đã tham gia 
vào dự án “Ngân hàng Bò” do 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam sáng lập. Từ năm 2012 
đến nay, Công ty đã đóng góp 
240 con bò vào dự án nhằm giúp 
nông dân nghèo có kế sinh nhai 
và từng bước cải thiện đời sống. 
Đặc biệt, những lứa bò đầu tiên 
được trao tặng cho các hộ nghèo 
ở các tỉnh phía Bắc đã sản sinh 
ra những lứa bò con để tiếp tục 
trao tặng cho các hộ nghèo khác.

Phát biểu tại buổi Lễ, 
ông Arnoud van den Berg 
- Tổng Giám đốc Công ty 
FrieslandCampina Việt Nam, 
cho biết: “Hôm nay là một 

khoảnh khắc đáng tự hào cho 
những nỗ lực của chúng tôi 
trong 20 năm qua. Chúng tôi 
trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ của 
các đối tác, các bên liên quan đã 
đồng hành cùng Công ty trong 
việc tạo dựng các giá trị chung, 
đóng góp cho sự phát triển của 
Việt Nam. Việc đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất là 
nguồn động lực lớn lao để công 
ty tiếp tục cam kết mang đến 
những kinh nghiệm quý giá của 
145 năm trong ngành sữa trên 
thế giới để đóng góp lâu dài cho 
sự phát triển của nền kinh tế Việt 
Nam, với các mục tiêu cung cấp 
dinh dưỡng tốt hơn cho người 
tiêu dùng; nâng cao đời sống 
của người nông dân; xây nền sức 
khỏe cho thế hệ hôm nay và mai 
sau”. 

Có thể nói, hoạt động kinh 
doanh gắn liền với sự phát triển 
bền vững, đảm bảo sự hài hòa 
về tăng trưởng kinh tế - BVMT, 
song hành quyền lợi và trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
tiên phong trong việc tạo lập 
giá trị chung cho cộng đồng đã 
mang đến sự tưởng thưởng đáng 
giá cho FrieslandCampina Việt 
Nam.n 
 phương hOA 

 V Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 V  Ban Lãnh đạo Công ty FrieslandCampina Việt Nam tại 
buổi Lễ đón nhận Huân chương
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Giải quyết hài hòa giữa lợi ích kinh tế, 
môi trường và xã hội cho các doanh 
nghiệp tại Việt Nam
Hiện nay, tình trạng chất thải chưa 
được xử lý triệt để trước khi thải ra môi 
trường đã và đang trở thành vấn đề 
cấp bách trong công tác BVMT. Để giảm 
thiểu tình trạng này, nhiều nước trên 
thế giới đã chuyển đổi từ nền kinh tế 
tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn 
(KTTH) nhằm giải quyết hài hòa giữa lợi 
ích kinh tế, môi trường và xã hội cho các 
doanh nghiệp. Tạp chí Môi trường đã có 
cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc Công ty 
Dow tại Việt Nam Sasama Tomoyuki về 
vấn đề này.

9KTTH là một khái niệm khá mới mẻ tại 
Việt Nam, ông có thể cho biết đôi nét về nền 
KTTH?

ông Sasama tomoyuki: Thực tế cho thấy, 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh 
ngày càng trở nên khan hiếm và cạn kiệt. Do đó, 
chúng ta cần phải thay đổi hành vi và chuyển đổi 
sang mô hình tiêu dùng bền vững hơn.

Công ty Dow là doanh nghiệp (DN) tiên 
phong trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh 
tế tuyến tính sang nền KTTH mà trong đó các 
hoạt động tái thiết kế, tái chế, tái sử dụng và 
tái sản xuất được thực hiện với mục tiêu kéo 
dài tuổi thọ và giá trị của vật chất. Do vậy, các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nền KTTH 
được bảo tồn và tận dụng. Áp dụng các nguyên 
tắc của nền KTTH sẽ giúp tối ưu hóa việc sử 
dụng và tái sử dụng các nguồn lực, đồng thời 
giảm lượng chất thải.

Tóm lại, khái niệm KTTH được hiểu như 
sau: “Trước đây, người ta bắt đầu sử dụng hàng 
hóa và kết thúc quá trình sử dụng là chất thải. 
Nhưng hiện nay, người ta bắt đầu sử dụng hàng 
hóa và đó là khởi đầu của một quá trình không 
có điểm kết thúc. Quá trình này chính là nền 
KTTH, biến hàng hóa sử dụng ngày hôm nay 
thành nguồn lực sử dụng trong tương lai”.

Một trong những lợi ích lớn nhất khi thúc 
đẩy nền KTTH là các nguồn lực được sử dụng 
hiệu quả, góp phần BVMT và thúc đẩy phát 
triển bền vững.

9Thưa ông, Công ty Dow sẽ 
tiến hành những hoạt động gì 
để góp phần triển khai sáng 
kiến nền KTTH tại Việt Nam?

ông Sasama tomoyuki: 
Công ty Dow là một DN 
hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất hóa chất. Có thể nói, 
việc chuyển sang nền KTTH 
không những góp phần quan 
trọng đối với quá trình bảo 
tồn và bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên đất nước mà còn giúp 
DN hoạt động thành công. 
Theo Quỹ Ellen MacArthur, 
đến năm 2025, các chuỗi cung 
ứng tuần hoàn mà tăng tỷ lệ 
tái chế, tái sử dụng và tái sản 
xuất có thể đem lại lợi nhuận 
ước tính hơn 1.000 tỷ USD/
năm. Đặc biệt, với vị trí tiên 
phong trong ngành sản xuất 
vật liệu sử dụng trong công 
nghiệp, đóng gói bao bì nhựa 
và các giải pháp về nước sạch, 
Công ty Dow luôn đi đầu 

trong hỗ trợ phát triển và thực 
hiện nền KTTH, có tính đến 
vòng đời của một sản phẩm - 
từ hình thành tới sử dụng và 
đào thải. Do đó, Công ty Dow 
sẽ thúc đẩy nền KTTH thông 
qua cung cấp các giải pháp 
hình thành những chu kỳ tài 
nguyên khép kín.

Hiện nay, Công ty đang 
hỗ trợ Việt Nam giải quyết 
các thách thức trong ngành 
công nghiệp phụ trợ cũng 
như thực hiện các giải pháp 
lien quan đến nước sạch, biến 
đổi khí hậu và phát triển bền 
vững. Với vai trò Đồng Chủ 
tịch của Hội đồng DN vì sự 
Phát triển Bền vững Việt Nam 
(VBCSD), Công ty Dow đã 
tích cực đóng góp vào sự phát 
triển bền vững của Việt Nam 
thông qua các hoạt động của 
VBCSD và Diễn đàn DN Phát 
triển Bền vững Việt Nam, với 
mục tiêu giúp cộng đồng DN 
Việt Nam phát triển hoạt động 
kinh doanh bền vững. Đặc 
biệt, Công ty Dow cũng đã tài 
trợ cho Chương trình đào tạo 
"Sản xuất sạch hơn và quản lý 
chất thải", với hơn 2.000 người 
tham gia trong 3 năm (2013 - 
2016).
9Ông có thể cho biết một 
số mô hình, sáng kiến nền 
KTTH mà Công ty Dow đã 
triển khai thành công trên thế 
giới?

ông Sasama tomoyuki: 
Công ty Dow đã đạt được 
những bước tiến lớn trong 
quá trình chuyển đổi sang nền 
KTTH trên thế giới. Công ty 
có những sáng kiến và công 
nghệ hiệu quả chuyển đổi sản 

 V Tổng Giám đốc Công ty 
Dow tại Việt Nam  
Sasama Tomoyuki
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phẩm vốn được xem là “chất thải” thành các 
sản phẩm và dịch vụ mới. Đặc biệt, thông qua 
Chương trình thí điểm “Túi năng lượng” ở TP. 
Citrus Heights, bang California (Mỹ), Công ty 
Dow đã giúp chuyển đổi nhựa thải (túi nước 
trái cây, giấy gói kẹo và đồ chứa thức ăn bằng 
nhựa) thành 512 gallon (tương đương 1.945 lít) 
nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Công ty Dow tại Hà Lan đã 
giúp tái sử dụng 30.000 m3 nước thải đô thị 
mỗi ngày để sản xuất hơi nước tại Terneuzen, 
tương đương với việc giảm 60.000 tấn khí thải 
các bon dioxit mỗi năm. Công ty Dow mong 
muốn, chấm dứt hoàn toàn sự lệ thuộc vào 
nguồn nước ngọt tại Terneuzen vào năm 2020.

Mặt khác, hệ thống Safechem của Công ty 
Dow được Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP) công nhận là sáng kiến đổi mới 
môi trường, một giải pháp làm sạch khép kín 
giúp giảm tới 98% các dung môi cần thiết trong 
giải pháp làm sạch bề mặt kim loại cao và giặt 
khô.
9Thời gian tới, Công ty có kế hoạch gì để giúp 
các DN Việt Nam áp dụng mô hình nền KTTH?

ông Sasama tomoyuki: Rõ ràng, quá 
trình chuyển đổi sang nền KTTH là cần thiết 
đối với xã hội để tiến tới tiêu thụ bền vững. 
Hiện Công ty Dow đang đi đầu trong kế hoạch 
thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững đến 
năm 2025. Trong đó, Công ty sẽ hợp tác với các 

DN, tổ chức phi lợi nhuận và 
các nước thực hiện 9 dự án 
nhằm cung cấp giải pháp và 
kế hoạch thực hiện nguyên tắc 
của KTTH trong vòng 10 năm 
tới…

Đối với Việt Nam, sau 
khi tổ chức hai Hội thảo về 
KTTH, Công ty Dow sẽ tiếp 
tục hỗ trợ tổ chức hội thảo 
tái chế các sản phẩm nhựa tại 
Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh/TP khác 
nhằm nâng cao nhận thức 
của người dân về tái chế sản 
phẩm nhựa và thúc đẩy 3R 
(giảm thiểu, tái sử dụng và tái 
chế) tại Việt Nam.

Để thúc đẩy KTTH phát 
triển, cần có sự đồng thuận, 
chuyển biến nhận thức của 
Nhà nước, nhân dân và cộng 
đồng DN, đặc biệt, cần công 
nghệ hiện đại và quá trình 
đổi mới nhằm tái sử dụng các 
nguồn lực hiệu quả cho môi 
trường và năng lực cạnh tranh 
của DN. Theo số liệu điều 
tra của Tổng cục Thống kê 
Việt Nam, hơn 95% DN Việt 

Nam là DN nhỏ, thiếu nguồn 
vốn, nhân lực và hạn chế về 
khả năng đổi mới để áp dụng 
nguyên lý của nền KTTH.

Đáng chú ý là các sản phẩm 
của Công ty Dow là nguyên 
liệu đầu vào thiết yếu đối với 
nhiều ngành công nghiệp hạ 
nguồn và công nghiệp hỗ trợ 
tại Việt Nam. Là đối tác quan 
trọng của Việt Nam, Công ty 
Dow luôn nỗ lực nâng cao giá 
trị cho hầu hết các ngành công 
nghiệp sản xuất tiên tiến. Với 
kinh nghiệm, năng lực và giải 
pháp sáng tạo, Công ty Dow 
sẽ giúp giải quyết những thách 
thức tại các địa phương về 
năng lượng, điển hình là các 
tòa nhà và vật liệu xây dựng 
tiết kiệm năng lượng, vật liệu 
bán dẫn, các thiết bị điện tử 
tiên tiến, các ứng dụng bao bì 
thực phẩm và chất dẻo. Công 
ty Dow cam kết là “đối tác tăng 
trưởng kinh tế, thành viên 
chăm lo cho cộng đồng Việt 
Nam”.
9Xin cảm ơn ông!
 Vũ nhung (Thực hiện)

 V Hội thảo “Nền KTTH: Hướng tiếp cận mới nâng cao sức cạnh tranh, giảm chất thải ra môi trường” do VCCI 
phối hợp với Công ty Dow tổ chức tại Hà Nội
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Nhà máy lọc dầu Dung Quất  
nỗ lực đầu tư công tác bảo vệ môi trường

Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung 
Quất đã trải qua 7 năm vận hành 
thương mại ổn định, an toàn tuyệt 
đối. Đặc biệt, với công nghệ xử 
lý nước thải, chất thải hiện đại, 
các nguồn thải của Nhà máy sau 
khi được xử lý luôn đảm bảo quy 
chuẩn Việt Nam và quốc tế.

nhà MÁy “4 Không”

Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nguyên chia 
sẻ, NMLD Dung Quất là Nhà máy “4 không”: 
Không khói, không bụi, không tiếng ồn và 
không… bóng người. Trong “4 không” ấy, 
thì đã có “3 không” thuộc về môi trường. Cái 
“không” thứ tư thuộc về công nghệ. Nhà máy 
gồm 1.500 con người làm việc, nhưng không có 
bóng người qua lại.

Có thể nói, biểu tượng của một nền công 
nghiệp tự động hóa cao chính là ở Nhà máy 
này. Giờ vào ca, người nào việc ấy, Nhà máy 
đồ sộ như vậy, nhưng thật yên tĩnh. Nơi duy 
nhất có bóng người qua lại là khối Văn phòng. 
Anh Nguyên cho biết, các chỉ số về xả thải môi 
trường của NMLD Dung Quất thấp hơn rất 
nhiều so với quy định. Hiện nay, Nhà máy đang 
áp dụng tiêu chuẩn môi trường TCVN-2009 
theo đúng quy định hiện hành của Việt Nam.

Hỏi anh về “3 không” có liên quan đến môi 
trường, Nguyên giải thích: “Bạn cứ hình dung, 
một Nhà máy với các phân xưởng công nghệ 
lớn như vậy, nếu không xử lý được tiếng ồn, thì 
công nhân “điếc” hết. Không chỉ vậy, dù có thần 
kinh “thép” cũng không đủ sức chịu đựng, đấy 
là chưa nói đến việc ảnh hưởng đến nhân dân 
trong khu vực”.

Trong quá trình thiết kế và lắp đặt, các thiết 
bị đảm bảo tiêu chuẩn về tiếng ồn hiện hành 
và các yêu cầu khác đúng như Nhà máy của 
các nước tiên tiến trên thế giới như: EEMUA 
140 Noise procedure specification, EEMUA 
141, API RP 521, CONCAWE 87/59… Những 
người làm việc trong môi trường có tiếng ồn 
vượt quá 85 dB (A) thì được trang bị nút hoặc 
chụp tai, làm việc theo thời gian và tần suất đã 
quy định và được khám thính lực định kỳ hằng 
năm.

Kỹ sư Nguyễn Quang 
Hưng - Phòng An toàn, sức 
khỏe, môi trường cho hay: 
Nhà máy có 4 hạng mục chính 
xử lý và BVMT, gồm: Thiết 
bị tách bụi tĩnh điện - Phân 
xưởng Cracking xúc tác 1 tầng 
sôi (RFCC); Phân xưởng Thu 
hồi lưu huỳnh (SRU1); Phân 
xưởng Thu hồi lưu huỳnh bổ 
sung (SRU2) và Hệ thống xử 
lý nước thải tại khu vực Nhà 
máy. Riêng hệ thống xử lý 
nước thải của Nhà máy, BSR 
đã đầu tư 27,8 triệu USD theo 
công nghệ tiên tiến, hiện đại 
của các nước công nghiệp 
phát triển (G7).

Để giải quyết khí thải, BSR 
đã lắp đặt các thiết bị máy móc 
đúng yêu cầu kỹ thuật, cùng 
với đó là lắp đặt thiết bị xử lý 
khí thải, thiết bị này có chức 
năng “gom” toàn bộ khí độc 
hại, phần thải ra đáp ứng các 
tiêu chuẩn môi trường, không 
khí xung quanh không bị ô 
nhiễm. Cụ thể, xây dựng chiều 
cao ống khói phù hợp; lắp đặt 
thiết bị lọc bụi tĩnh điện để xử 
lý dòng khí thải có chứa hàm 

lượng bụi cao; lắp đặt phân 
xưởng thu hồi lưu huỳnh 
trong dòng khí thải; lắp đặt 
các thiết bị phân tích liên tục 
để phân tích các chỉ tiêu gây ô 
nhiễm đặc trưng của ống khói 
như: NOx, SOx tại một số ống 
khói quan trọng để người vận 
hành giám sát và điều chỉnh 
kịp thời khi có sự cố nồng độ 
các chất ô nhiễm của dòng 
khói thải vượt quá tiêu chuẩn 
cho phép. Tất cả chất thải phát 
sinh trong quá trình sản xuất 
đều được xử lý, tuân thủ các 
yêu cầu của pháp luật. Khối 
lượng chất thải nguy hại phát 
sinh trong quá trình sản xuất 
được thu gom và lưu giữ theo 
đúng quy định. Hiện nay, Nhà 
máy có 2 kho lưu giữ chất thải 
nguy hại tạm thời có diện tích 
khoảng 600m2/kho và 1 kho 
chất thải công nghiệp 500m2 
để phân loại và lưu giữ trước 
khi chuyển cho nhà thầu xử 
lý. Năm 2015, Nhà máy đã thu 
gom và chuyển giao cho nhà 
thầu xử lý khoảng 414 tấn chất 
thải nguy hại và 8.225m3 chất 
thải không nguy hại khác.

 V Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang trong buổi phát động 
Ngày Môi trường thế giới 5/6
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SÁng Kiến LàM SạCh Môi 
tRường

Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường ở NMLD 
Dung Quất, ngoài việc đầu tư mua sắm các 
trang thiết bị hiện đại để quản lý và xử lý các 
nguồn thải độc hại, còn một yếu tố khác không 
thể không nói đến đấy là con người.

Thiết bị dù có hiện đại đến đâu, nhưng giao 
vào tay những người thiếu ý thức, kém trách 
nhiệm thì ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Ngoài 
công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường rất 
tốt, người lao động ở Nhà máy không ngừng 
học hỏi, phát huy tối đa sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, vừa làm lợi cho ngân sách nhiều tỉ 
đồng, vừa giảm nguy cơ gây ô nhiễm. Giới 
thiệu sáng kiến ở Phân xưởng Điện để minh 
chứng cho sự tận tụy và trách nhiệm lớn trong 
việc BVMT. Phân xưởng này được thiết kế 4 lò 
hơi. Trong điều kiện vận hành bình thường thì 
có 3 lò hơi hoạt động, lò dự phòng để sẵn sàng 
thay thế khi có sự cố. Quá trình vận hành có 
2 lò hơi chạy quạt gió (FDF) bằng turbine hơi, 
sử dụng gần 15 tấn hơi HP/01 FDF và sinh ra 
gần 15 tấn hơi hơi thấp áp; 1 lò sử dụng quạt 
gió bằng mô tơ. Qua theo dõi, những người 
thực hiện công việc này nhận thấy, trung bình 
hằng năm có khoảng 3 tháng vận hành 2 lò 
hơi quạt gió và 1 lò hơi sử dụng mô tơ.

Ở chế độ vận hành này, tổng lượng hơi thấp 
áp sinh ra từ các turbine hơi cao hơn nhiều 
lượng hơi thấp áp. Như vậy, một lượng hơi thấp 
áp thừa phải xả bỏ ra ngoài môi trường gây lãng 
phí rất lớn. Làm thế nào để hạn chế tối đa lượng 
hơi thấp áp xả ra môi trường là câu hỏi được 
đặt ra. Từ thực tế trên, đề tài “Giải pháp hạn chế 
tối đa lượng hơi thấp áp xả ra môi trường trong 
điều kiện hơi thấp áp sinh ra từ các turbine cao 
hơn nhiều so với lượng hơi tiêu thụ trong Nhà 
máy” do ThS. Nguyễn Ngọc Thanh - Phòng 

Sản xuất và các đồng nghiệp 
nghiên cứu và áp dụng thành 
công, mỗi năm làm lợi cho 
Nhà máy khoảng 22 tỷ đồng. 

Nghe vẻ đơn giản, nhưng 
để ra được “sản phẩm” lại 
không đơn giản. Khi 3 tổ máy 
lò hơi đang vận hành thì có 3 
bơm nước ngưng cùng hoạt 
động song song bằng turbine. 
3 bơm nước vận hành bằng 
turbine chính là “thủ phạm” 
xả thải lượng hơi lãng phí. 
Vì vậy, phải thay chế độ vận 
hành bơm nước ngưng bằng 
motor. Khi chuyển đổi chế độ 
vận hành phải qua nhiều lần 
thử nghiệm, đánh giá các ưu, 
khuyết điểm và đặc biệt là tiêu 
chí kỹ thuật bảo đảm an toàn 
tuyệt đối trong quá trình vận 
hành. Cụ thể, khi vận hành 
tất cả 3 bơm nước ngưng 
motor đối với các tổ máy phát 
turbine hơi đang hoạt động 
thì trạng thái hoạt động của 
các thiết bị ổn định, lượng 

hơi xả ra môi trường 
qua van 040-PV-018 
giảm khoảng 9,9 
tấn/h. Tính trung 
bình ở mức tối 
thiểu, hằng năm gần 
3 tháng vận hành 
2 lò hơi chạy FDF 
bằng turbine và 1 lò 
hơi chạy FDF bằng 
motor điện, lượng 
hơi đã hạn chế xả 
thải ra môi trường 
là 21.384 tấn. Theo 

đơn giá hiện hành khoảng 
50,03USD/tấn hơi thấp áp, 
thì tiết kiệm được khoảng 1 
triệu USD/năm (đã trừ tiền 
điện). Đề tài này đã được áp 
dụng từ tháng 7/2014.

Lời Kết
Nhìn lại những gì mà BSR 

đã làm trong những năm qua 
để BVMT mới thấy tính nhân 
văn của những người đang 
công tác tại đây. Môi trường 
không mua được bằng tiền, 
chi phí dù tốn kém, lợi nhuận 
giảm, thời gian hoàn vốn 
dài…và nhiều thiệt thòi khác 
nữa, nhưng môi trường sống 
của cả cộng đồng được bảo vệ, 
đấy chính là điều vô giá.

Đầu tháng 6 vừa qua, có 
dịp vào NMLD Dung Quất 
vào đúng thời điểm cả BSR 
đang thực hiện tháng cao 
điểm về hoạt động kỷ niệm 
Ngày Môi trường thế giới 5/6, 
với khẩu hiệu “Tiếng gọi thiên 
nhiên và hành động của chúng 
ta” chứng kiến Lãnh đạo và tất 
cả người lao động cùng chung 
tay làm vệ sinh môi trường 
mới thấy hết sự tâm huyết của 
cán bộ công nhân viên nơi đây.

Dưới cái nắng chói chang 
ở miền Trung, buổi trưa nghe 
tiếng cu gù dưới “tán rừng” 
trong Nhà máy, nhìn cánh cò 
chấp chới bay về… tôi như 
đang được sống ở một vùng 
quê thanh bìnhn 

 t.gấM

 V Kiểm tra chất thải tại các phân xưởng trong Nhà máy

 V Hồ điều hòa NMLD Dung Quất 
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Công ty TNHH Song Tinh  
hướng tới mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng

Với tâm niệm, người lao động luôn 
được xem là vốn quý giá nhất của 
doanh nghiệp, do vậy, việc chăm lo 
đời sống cho người lao động luôn 
được Lãnh đạo doanh nghiệp đặc 
biệt quan tâm và coi đây là yếu tố 
quan trọng góp phần vào thành 
công của đơn vị mình - Đó là chia sẻ 
của bà Mai Thị Hồng Nguyên - Giám 
đốc Công ty TNHH Song Tinh với 
phóng viên Tạp chí Môi trường về 
điều kiện môi trường làm việc, các 
hoạt động chăm lo đời sống người 
lao động của Công ty thời gian qua.

9Xin bà cho biết đôi nét về chặng đường mà 
Công ty đạt được như ngày hôm nay?

bà Mai Thị hồng nguyên: Công ty được 
thành lập tháng 5/2003 đến nay đã tròn 13 năm 
hình thành và phát triển. Khi mới thành lập, 
Công ty có số vốn là 2,5 tỷ đồng và 10 cán bộ, 
công nhân viên (CNV). Đến nay, Công ty đã 
khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, tạo 
việc làm cho hơn 100 cán bộ, CNV; với 6.000 m2 
đất xây dựng nhà xưởng, 8 đầu xe vận chuyển, 
3 xe nâng hàng cùng nhà kho, nhà điều hành, 
xưởng sản xuất (khu A và khu B là 2.000m2 
trang thiết bị đầy đủ) nâng tổng số số vốn điều 
hành là 19 tỷ đồng.

Là người lính cụ Hồ khi đã về hưu cố gắng 
làm giàu cho quê hương, đóng góp phần nhỏ 
bé cho xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hiện 
Công ty thu gom, đóng gói và vận chuyển phế 

thải trên địa bàn 6 tỉnh phía 
Bắc và đưa về các đơn vị có 
chức năng xử lý. Ngoài ra, 
Công ty còn sản xuất nhôm 
đúc tái chế cho các đơn vị liên 
doanh, kinh doanh vật liệu 
xây dựng.

Với phương châm làm đâu 
chắc đó, khi có tích lũy, chúng 
tôi đầu tư mua sắm trang thiết 
bị hiện đại như: hệ thống quay, 
tách ly tâm, máy đột dập, hệ 
thống ống khói có giàn phun 
mưa…để nâng cao năng suất 
lao động và phát triển kinh 
doanh. Mục tiêu lớn nhất là 
xây dựng Công ty TNHH 
Song Tinh thành Công ty 
xanh vì sức khỏe cộng đồng. 
9Công ty có hoạt động gì 
nhằm triển khai công tác tập 
huấn, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về BVMT, an toàn 
cho người lao động, thưa bà?

bà Mai Thị hồng 
nguyên: Quan tâm chăm lo 
đời sống cho người lao động, 
việc đầu tiên cần làm là duy 
trì và đẩy mạnh các hoạt động 
sản xuất để đảm bảo việc làm 

và thu nhập cho người lao 
động. Đồng thời, Công ty sẽ 
tăng cường hoạt động của tổ 
chức công đoàn và xây dựng 
môi trường làm việc đoàn kết, 
chuyên nghiệp, phát huy dân 
chủ, xây dựng nếp sống văn 
minh trong Công ty.

Với đặc thù hoạt động 
trên lĩnh vực có nhiều nguy 
cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ 
người lao động, ngay từ khi 
thành lập, Công ty luôn quan 
tâm xây dựng môi trường làm 
việc an toàn, chuyên nghiệp 
theo tiêu chuẩn ISO 9001 và 
ISO 14001 về hệ thống quản 
lý chất lượng và hệ thống 
quản lý môi trường. Để giúp 
người lao động nâng cao ý 
thức trách nhiệm trong việc 
giữ gìn vệ sinh môi trường, 
ngăn nắp, sạch sẽ, góp phần 
giảm bớt nguy cơ bệnh nghề 
nghiệp, ngăn ngừa tai nạn lao 
động trong sản xuất, hàng 
năm, Công ty đều mời các 
giảng viên của Cục An toàn 
vệ sinh lao động và Cảnh sát 
Phòng cháy, chữa cháy Vĩnh 

 V Bà Mai Thị Hồng Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Song 
Tinh nhận Giải thưởng Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng 
đầu Việt Nam 2016

 V Lãnh đạo Công ty kiểm tra chất lượng 
nhôm sau khi tái chế
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Phúc về tập huấn kỹ thuật sản 
xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ, 
tập huấn kỹ năng thoát hiểm khi 
có tình huống xấu xảy ra. Đồng 
thời, mỗi năm Công ty dành 
khoảng 300-500 triệu đồng để 
trang bị bảo hộ lao động cho 
100% người lao động. Định kỳ 3 
tháng/lần, công ty tổ chức quan 
trắc môi trường, kịp thời phát 
hiện và xử lý khi môi trường 
có nguy cơ ô nhiễm gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe, đời sống 
của người lao động. Mặt khác, 
Công ty còn thực hiện đóng 
BHXH, BHYT cho 100% người 
lao động, với mức lương bình 
quân 6.500.000 đồng/tháng.

Từ đầu năm 2016 đến nay 
Công ty đã chi 300 triệu đồng 
cho các hoạt động từ thiện xã 
hội do Trung ương, tỉnh và địa 
phương phát động. Với những nỗ 
lực phần đấu không ngừng trong 
lĩnh vực BVMT và kinh doanh, 
Công ty đã nhận được nhiều 
phần thưởng cao quý của Đảng 
và Nhà nước trao tặng.
9Để đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, trong thời gian tới Công 
ty triển khai những kế hoạch 
như thế nào, thưa bà?

bà Mai Thị hồng nguyên: 
Trong những năm tới, Công ty 
tập trung vào một số nội dung 
chủ yếu như: Nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, 
nhân viên để nắm vững các quy 
định pháp luật của Nhà nước về 
môi trường và an toàn lao động; 
Thực hiện ý thức kỷ luật, an toàn 
lao động, an toàn giao thông đối 
với toàn thể cán bộ công nhân 
viên trong đơn vị; Mở rộng thị 
trường đáp ứng nhu cầu trong 
và ngoài tỉnh. Đặc biệt, Công ty 
đã và đang “bắt tay” với các đối 
tác Nhật Bản ký kết một số hợp 
đồng xuất khẩu nhôm thô, đây là 
hướng đi mới trong tương lai. 
9Xin cảm ơn bà. 
 đ.tRí (Thực hiện)

Khả năng chống chịu bão 
của cây xanh đô thị Hà Nội 
- Đề xuất một số giải pháp 
ThS. Lê Xuân thÁi
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Trong những năm qua, hệ 
thống cây xanh trên một số 
tuyến đường thuộc các quận, 

nội thành tại TP. Hà Nội bị thiệt hại 
nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão. 
Gần đây nhất là cơn bão số 1 đã làm 
nhiều cây xanh ở Hà Nội bị gãy, đổ, 
gây thiệt hại đến công trình, nhà ở, 
tính mạng con người và ảnh hưởng 
giao thông. Để bảo vệ cây xanh trước 
những diễn biến bất thường của thời 
tiết, cần sự chung tay góp sức của các 
đơn vị, các cấp, ngành và người dân, 
trong đó việc đưa ra các giải pháp 
nhằm ứng phó bão đối với hệ thống 
cây xanh đô thị, giảm thiệt hại trong 
mùa mưa bão là hết sức cần thiết.

Một Số nguyên nhân 
gây thiệt hại hệ thống 
Cây XAnh 

Theo thống kê của Sở Xây dựng, 
số lượng cây gãy đổ, nghiêng sau cơn 
bão số 1 trên địa bàn Hà Nội khoảng 
trên 2.965 cây, trong đó các cây có 

đường kính từ 20 cm - 1,2 mét. Loại 
cây bị đổ nhiều nhất là phượng, xà 
cừ, bằng lăng, móng bò, muồng 
hoa vàng, lát hoa... Trong khi đó, có 
những loài bị gãy, đổ rất ít như sấu, 
hoa sữa. Phần lớn các cây được trồng 
rất nông, phần gốc vẫn được bọc kín 
bằng lưới, túi ni-lông và buộc bằng 
những sợi dây gai, nên rễ cây không 
phát triển, khả năng bám giữ đất 
yếu. Trong khi đó, tán lá phát triển 
nhanh, hệ rễ không đủ sức giữ cây 
ổn định khiến cây xanh dễ bị ngã đổ 
khi có mưa kéo dài kèm theo gió lớn. 

Bên cạnh đó, trên một số tuyến 
đường, phần đất dành cho cây phát 
triển bị hạn chế do vướng các công 
trình ngầm như: Mương thoát 
nước, ống cấp nước, cáp quang, cáp 
điện, viễn thông… cũng ảnh hưởng 
không nhỏ đến sự ổn định của cây 
xanh. Ngoài ra, do quá trình cải tạo, 
chỉnh trang đô thị, vỉa hè Hà Nội 
trong những năm trước đây đã xâm 
hại hệ thống rễ của cây xanh đường 

 V Cây xanh trên đường phố Hà Nội bị gãy, đổ sau cơn bão số 1 
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phố. Các rễ phát triển ngang của cây 
thường bị chặt đứt trong quá trình 
cải tạo, nên cây chịu sức nặng không 
đều, không có sự liên kết, khi có tác 
động của các đợt gió lớn và lốc xoáy, 
những cây to rất dễ bị bật gốc.

Mặt khác, công tác cắt tỉa cành 
nhánh và chống dựng cây xanh để 
phòng chống lụt bão theo định mức 
cho phép chưa đáp ứng được yêu 
cầu để chống chịu với các cơn bão 
có cấp độ lớn. Thêm vào đó, ý thức 
của một bộ phận người dân về bảo 
vệ cây xanh còn hạn chế, việc người 
dân tại nhiều nơi cắt dây buộc, rút 
cọc chống để sử dụng cho mục đích 
cá nhân khiến cây dễ bị gãy, đổ.

đề Xuất Một Số  
giải phÁp

Giải pháp về quản lý, cơ chế chính 
sách: Hiện nay, việc quản lý cây 
xanh trên đường do Công ty công 
trình đô thị quản lý bao gồm: Cây 
xanh công viên, các vườn hoa nhỏ, 
tiểu đảo, vòng xoay, các khu văn 
hóa, hành lang giao thông; Một số 
mảng xanh còn do Sở NN&PTNT, 
Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 
quản lý. Qua đó, cho thấy, việc quản 
lý nhà nước về cây xanh còn do 
nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân khác 
nhau quản lý. Chính vì vậy, khó có 
thể tạo ra sự thống nhất trong việc 
phát triển và quản lý cây xanh trên 
đường quốc lộ. Chưa có một văn 
bản pháp lý cụ thể nào phân công 
rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm 
cũng như yêu cầu phối hợp trong 
việc quản lý cây xanh. Vấn đề này 
cần sớm được khắc phục, nên giao 
cho một cơ quan chuyên trách đảm 
nhận công tác quản lý và phát triển 
cây xanh cho tuyến đường trong 
những năm tới.

Ngoài ra, cây xanh trên đường 
cần được quản lý có hệ thống. Mỗi 
cây phải được kiểm kê, đánh số thứ 
tự và có hồ sơ lưu, trong đó ghi rõ 
ngày trồng, vị trí, chủng loại, các 
biện pháp chăm sóc cho từng thời kỳ 
như tỉa cành, tạo tán, dự kiến luân 
kỳ khai thác phù hợp với đặc điểm 
sinh học của từng loại cây để giải 

quyết tình trạng không an toàn do 
cây xanh gây ra.

Cùng với đó, cần công khai, 
minh bạch thông tin về các chủ 
trương, chính sách phát triển cây 
xanh đô thị, dự án cây xanh tại địa 
phương cho nhân dân biết và tạo 
điều kiện để nhân dân giám sát trực 
tiếp hoặc thông qua giám sát đầu 
tư cộng đồng, ban thanh tra nhân 
dân hay các tổ chức như Mặt trận 
tổ quốc và các đoàn thể. Thực hiện 
Pháp lệnh số 34/PL - UBTVQH về 
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở 
xã, phường, thị trấn.

Giải pháp kỹ thuật: Cần nghiên 
cứu lựa chọn các loại cây phù hợp 
với đặc điểm đô thị, cây có hệ rễ 
chịu được mực nước ngầm cao 
của Hà Nội. Tùy vào mục đích 
của tuyến đường, có thể lựa chọn 
một số loài cây trồng phù hợp với 
vùng đồng bằng sông Hồng như: 
Cây bóng mát có dáng và tán đẹp; 
cây bóng mát và có hoa; những 
loại lớn, cây xanh quanh năm, 
không rụng lá hoàn toàn mà chỉ 
thay từng phần lá; những cây rụng 
lá định kỳ là những loại cây lớn, 
thường thì trước khi ra hoa cây sẽ 
rụng bớt lá theo mùa. Nên trồng 
những cây con thay vì trồng những 
cây trưởng thành vì cây con sẽ giữ 
nguyên được bộ rễ, do đó khả năng 
chống chịu với các hiện tượng thời 
tiết cực đoan tốt hơn.

Đồng thời, cần chú ý kỹ thuật 
bứng cây, đào hố và trồng cây cho 
từng loại cây, từng đoạn đường, chọn 
đúng thời vụ trồng và thu ngắn thời 
gian bứng và trồng cây, đào hố đúng 
quy cách, đúng kỹ thuật, đúng vị trí. 
Khoảng cách trồng tùy thuộc nơi 
trồng như ở vỉa hè phải có khoảng 
cách cần thiết tới các công trình xây 
dựng, nhà ở, cột điện… 

Ngoài ra, cần nghiên cứu tạo ra 
các bộ chống cọc, chống lưu động để 
chống đỡ các cây có nguy cơ gẫy đổ 
trước các cơn bão. Cây chống đảm 
bảo khả năng chịu lực và ổn định 
theo tính toán và yêu cầu cấu tạo, 
đảm bảo chống giữ cây xanh trong 
điều kiện gió bãon

9Xin ông cho biết mục tiêu 
của“Chương trình KHCN-
BĐKH/11-15” đối với sự phát 
triển bền vững của đất nước?

pgS.tS.trần hồng Thái: 
Việt Nam được đánh giá là một 
trong những quốc gia bị tác 
động mạnh mẽ nhất do biến 
đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt 
là vùng đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL). Chỉ tính trong 
10 năm (2001-2010), thiên tai 
đã làm 9.500 người chết và 
mất tích, thiệt hại về kinh tế 
là 1,5% GDP/năm. Năm 2015, 
do tác động của hiện tượng 
El-Nino, nền nhiệt độ tăng 
khoảng 0,5-10oC so với trung 
bình nhiều năm và có số ngày 
nắng nóng kéo dài hơn; Lượng 
mưa có xu hướng giảm ở phía 
Bắc và tăng ở phía Nam. Trên 
khu vực biển Đông, bão và áp 
thấp nhiệt đới có xu hướng 
lùi dần về phía Nam lãnh thổ 
nước ta. Đặc biệt, tần suất hoạt 
động của bão mạnh, siêu bão 
ngày càng gia tăng với mức độ 
ảnh hưởng lớn; mùa mưa bão 
sẽ kết thúc muộn hơn so với 
trước đây. Bên cạnh đó, hạn 
hán, nắng nóng có xu thế tăng 
lên và không đồng đều giữa các 
khu vực, nhất là ở Trung bộ và 
Nam bộ.

Nhận rõ nguy cơ đe dọa 
đến sự phát triển bền vững 
của đất nước, Chính phủ đã 
có kế hoạch tổng thể, hành 
động kịp thời trong ứng phó 
với BĐKH. Ngày 2/12/2008, 
Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định số 158/2008/QĐ-
TTg phê duyệt Chương trình 
Mục tiêu quốc gia ứng phó với 
BĐKH. Theo đó, Bộ KH&CN 
phối hợp với Bộ TN&MT chịu 
trách nhiệm xây dựng và triển 
khai “Chương trình KHCN-
BĐKH/11-15”. Mục tiêu chính 
của Chương trình là nghiên 
cứu cơ sở khoa học nhằm đánh 
giá xu thế, diễn biến và tác 
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Đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp  
ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu,  
đảm bảo phát triển bền vững đất nước

Trong 5 năm qua, Bộ TN&MT cùng với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện 
2 Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia, trong đó có 48 đề tài cấp quốc 
gia thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” (KHCN-BĐKH/11-15). 
Nhân dịp Hội nghị tổng kết Chương trình, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với PGS.TS.Trần 
Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Chánh Văn phòng 
Chương trình KHCN-BĐKH/11-15 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong thời gian 
tới.

động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực; tính 
dễ bị tổn thương do BĐKH; đề xuất các giải 
pháp nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH, đảm 
bảo sự phát triển bền vững đất nước.

Sau 5 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của 
Bộ TN&MT và các bên liên quan, Chương 
trình KHCN-BĐKH/11-15 đã thu thập được 
hệ thống các số liệu, cơ sở khoa học, hệ phương 
pháp nghiên cứu, góp phần đánh giá, dự báo 
các tác động của BĐKH, nước biển dâng; đưa 
ra những giải pháp giảm thiểu, thích ứng, ứng 
phó với BĐKH mang tính liên ngành, liên 
vùng, đa lĩnh vực (tài nguyên nước, đất đai, 
khí tượng thủy văn, môi trường, địa chất, y tế, 
thủy lợi, dân sinh, cơ chế chính sách, các lĩnh 
vực kinh tế, quy hoạch đô thị, hợp tác quốc tế 
về ứng phó với BĐKH...).

Trong quá trình thực hiện, 48 đề tài đã hỗ 
trợ đào tạo 46 tiến sỹ, 98 thạc sỹ, nhiều kỹ sư/
cử nhân trong các chuyên ngành liên quan đến 
BĐKH. Đồng thời, huy động trên 1.000 lượt 
cán bộ khoa học từ gần 100 tổ chức khoa học 
công nghệ trong cả nước tham gia nghiên cứu; 
đã công bố trên các tạp chí và hội nghị 177 
bài báo trong nước, 28 bài báo quốc tế. Ngoài 
ra, có 13 phát hiện mới và 1 sản phẩm được 
đăng ký bản quyền sở hữu. Nhiều mô hình, 
giải pháp thích ứng, ứng phó với BĐKH, nước 
biển dâng được áp dụng thực tế, chuyển giao 
cho các địa phương và có khả năng nghiên 
cứu nhân rộng trong thời gian tới. 
9Kết quả Chương trình đã có ý nghĩa thực 
tiễn như thế nào nhằm góp phần thực hiện 
chiến lược chủ động ứng phó với BĐKH, thưa 
ông?

pgS.tS.trần hồng Thái: Một trong 

những thành quả quan trọng 
của Chương trình là đóng 
góp nguồn lực, kinh nghiệm 
và kiến thức cùng các nhà 
khoa học, các chuyên gia Bộ 
TN&MT xây dựng và trình 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI phê duyệt 
Nghị Quyết số 24-NQ/TW 
về chủ động ứng phó với 
BĐKH, tăng cường quản lý 
tài nguyên và BVMT ngày 
3/6/2013. Tiếp theo đó, ngày 
23/1/2014, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết số 8/
NQ-CP về Chương trình 
hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 24-
NQ/TW. Đây chính là những 
đường lối, định hướng quan 
trọng nhất đối với các mục 

tiêu, hoạt động của Việt Nam 
trong ứng phó với BĐKH thời 
gian tới. Chủ động ứng phó 
với BĐKH, tăng cường quản 
lý tài nguyên và BVMT là nội 
dung quan trọng đòi hỏi sự 
nỗ lực của tất cả các cấp, các 
ngành và sự chung tay của cả 
cộng đồng xã hội. Trên cơ sở 
những nội dung cơ bản của 
Nghị quyết số 24-NQ/TW mà 
Trung ương đã xác định, các 
cấp, các ngành, địa phương, 
đơn vị đã tổ chức quán triệt 
và vận dụng một cách có hiệu 
quả, giảm thiểu đến mức tối 
đa những tác hại do BĐKH, 
ô nhiễm môi trường gây nên, 
tăng cường quản lý, bảo vệ 
nguồn tài nguyên quý giá của 
đất nước, góp phần tích cực 

 V Hội thảo khoa học “Cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy 
động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính 
trong ứng phó với tác động của BĐKH tại Việt Nam” tổ chức 
năm 2014 tại Học viện Chính trị Khu vực I
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vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã xây 

dựng thành công khung đàm phán của Việt 
Nam về BĐKH giai đoạn 2012 - 2020 và định 
hướng đến năm 2050, góp phần thu hút vốn 
ODA cho hoạt động ứng phó với BĐKH thời 
gian tới; đồng thời các nghiên cứu thuộc 
Chương trình đã đề xuất những cơ chế, chính 
sách cho Bộ Tài chính và Quốc hội trong việc 
quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính đối 
với BĐKH, góp phần đánh giá, dự báo các tác 
động của BĐKH, nước biển dâng. Đồng thời, 
đưa ra những giải pháp giảm thiểu, thích ứng, 
ứng phó với BĐKH mang tính liên ngành, liên 
vùng, đa lĩnh vực góp phần quan trọng vào 
việc xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc 
gia về BĐKH.
9Xin ông cho biết, một số giải pháp thích 
ứng, ứng phó với BĐKH được áp dụng trong 
thực tế?

pgS. tS. trần hồng Thái: Trong quá 
trình thực hiện, Chương trình KHCN-
BĐKH/11-15 đã tuyển chọn và triển khai 48 
đề tài. Nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, 
ứng phó với BĐKH, nước biển dâng được áp 
dụng trong thực tế, chuyển giao cho các địa 
phương và có khả năng nghiên cứu nhân rộng 
trong thời gian tới.

Chương trình đã nghiên cứu và đề xuất 
trong mô hình đô thị ven biển có khả năng 
thích ứng với BĐKH. Đây là mô hình lần 
đầu tiên ở Việt Nam đã có được cơ sở lý luận, 
phương pháp và quy trình xây dựng mô hình 

đô thị ven biển có khả năng 
thích ứng với BĐKH phù hợp 
cho các tỉnh ven biển, các đô 
thị được thiết kế hướng biển 
nhưng không bám sát vào 
biển, khắc phục tình trạng 
nước biển dâng, sóng thần… 
Khả năng nhân rộng mô 
hình này có tính thực tế cao 
do nước ta có nhiều tỉnh ven 
biển.

Một số mô hình được 
nhân rộng tại các địa phương 
như mô hình làng sinh thái 
thích ứng với BĐKH dựa 
vào cộng đồng cho khu vực 
ĐBSCL với việc lắp ráp, xây 
dựng thử nghiệm thành công 
hệ thống xử lý nước biển 
thành nước ngọt và hệ thống 
xử lý nước thải sinh hoạt cho 
các hộ gia đình ở tỉnh Cà 
Mau; Mô hình nuôi cá lồng 
thích ứng với lũ lụt và nước 
biển dâng ở miền Trung; Mô 
hình hệ thống tưới tiết kiệm 
nước để trồng cỏ nuôi bò 
trong điều kiện khô hạn; Mô 
hình trồng rau thích ứng với 
hạn hán tại vùng cát hoang 
mạc; Mô hình giồng cát tại 
các tỉnh ven biển thích ứng 
với BĐKH trong điều kiện 

gió, bão; Tập bản đồ Atlas khí 
hậu và BĐKH (95 bản đồ) 
cung cấp những thông tin cơ 
bản nhất về khí hậu và BĐKH 
phục vụ các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội. Các 
nghiên cứu của Chương trình 
cũng đã chọn tạo được giống 
lúa thích ứng với BĐKH trong 
điều kiện chịu hạn (giống LC 
93-4 đã được Bộ NN&PTNT 
công nhận tại Quyết định 
số 35/QĐ-BNNPTNT); xây 
dựng bộ quy trình kỹ thuật 
canh tác và bảo vệ đất cho 
cây trồng chủ lực tại các vùng 
đồng bằng dưới ảnh hưởng 
của BĐKH; mô hình tính 
toán dự báo thay đổi năng 
suất cây trồng chủ lực tại 
đồng ĐBSCL và đồng bằng 
sông Hồng (ĐBSH). Các kết 
quả trên là những nghiên cứu 
mang tính thực tiễn cao, dễ 
áp dụng và nhân rộng cần 
được tiếp tục triển khai trong 
thực tế.
9Trong thời gian tới, 
Chương trình KH&CN cấp 
quốc gia “KH&CN ứng phó 
với BĐKH, quản lý TN&MT 
giai đoạn 2016 - 2020” cần 
tập trung vào những nội 
dung gì, thưa ông?

pgS.tS.trần hồng Thái: 
Chương trình KH&CN cấp 
quốc gia “KH&CN ứng phó 
với BĐKH, quản lý TN&MT 
giai đoạn 2016 - 2020”, mã 
số BĐKH/16-20 là Chương 
trình do Bộ TN&MT chủ 
trì thực hiện với mục tiêu: 
Ứng dụng có hiệu quả công 
cụ, mô hình tiên tiến trong 
giám sát BĐKH và giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính phù 
hợp với điều kiện Việt Nam; 
Đề xuất các giải pháp hiệu 
quả nhằm giảm thiểu ảnh 
hưởng của triều cường, ngập 
lụt, hạn hán, xâm nhập mặn 
do tác động của BĐKH và 
nước biển dâng gây ra tại các 

 V Mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH lần 
đầu tiên được nghiên cứu ở Việt Nam và có khả năng ứng dụng cao
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vùng trọng điểm (ĐBSCL, ven biển miền 
Trung và ĐBSH); Cung cấp luận chứng 
khoa học cho việc đánh giá tiềm năng, giá 
trị của một số tài nguyên quan trọng trên 
đất liền và biển, hải đảo; đồng thời đề xuất 
các định hướng quy hoạch, quản lý và khai 
thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và 
bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia; 
Làm rõ quan hệ và lượng giá BĐKH - tài 
nguyên - môi trường - hệ sinh thái, theo 
đó, đề xuất các giải pháp phát triển bền 
vững, quản lý tổng hợp tại một số vùng 
trọng điểm. 

Với mục tiêu như trên, các nhiệm vụ 
của Chương trình trong thời gian tới cần 
thúc đẩy và khuyến khích các đề tài mở, 
mới, có những kết quả, sản phẩm nghiên 
cứu gắn kết với các chỉ tiêu của Chương 
trình, có tính ứng dụng cao trong thực 
tiễn quản lý nhà nước và hoạt động điều 
tra cơ bản về TN&MT của các đơn vị 
thuộc Bộ và các địa phương; đẩy mạnh 
công tác quản lý, giám sát ứng dụng kết 
quả nghiên cứu trong thực tiễn hoạt động 
của ngành TN&MT; Nâng cao công tác 
quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc 
thực hiện các đề tài, đáp ứng được các 
mục tiêu, nội dung và sản phẩm đầu ra 
của Chương trình; điều chỉnh, bổ sung 
nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn 
vướng mắc trong quá trình triển khai 
thực hiện Chương trình nói chung và các 

đề tài thuộc Chương trình 
nói riêng nhằm hoàn thành 
mục tiêu, kế hoạch, chỉ 
tiêu đề ra; Tăng cường việc 
hướng dẫn đánh giá cụ thể 
và phù hợp đối với kết quả 
thực hiện của từng đề tài, dự 
án thuộc Chương trình và tổ 
chức thực hiện hàng năm để 
tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện Chương trình, đảm bảo 
sản phẩm đầu ra đáp ứng 
các chỉ tiêu Chương trình đề 
ra; phân bổ các đề tài, dự án 
KH&CN một cách hợp lý và 
đồng đều giữa mục tiêu và 
nội dung của Chương trình.

Nội dung nghiên cứu, 
phạm vi áp dụng các đề tài, 
dự án KH&CN, cần cụ thể 
hóa được các tiêu chí, chỉ 
tiêu và chất lượng cần phải 
đạt được của mỗi kết quả, sản 
phẩm dự kiến; hình thành 
các dự án, đề tài có tính liên 
ngành, lĩnh vực để giải quyết 
các vấn đề lớn trong lĩnh vực 
TN&MT phục vụ mục tiêu, 
chỉ tiêu đã đề ra trong chiến 
lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, 
tăng cường hợp tác nghiên 

cứu khoa học và triển khai 
công nghệ giữa Viện, Trường 
đại học với các cơ quan 
quản lý nhà nước, các đơn 
vị sự nghiệp cũng như các 
địa phương nhằm huy động 
tối đa tiềm lực trong nghiên 
cứu, đào tạo và triển khai 
ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu; tạo cầu nối, gắn kết 
và thúc đẩy cơ chế hợp tác, 
đặt hàng giữa doanh nghiệp 
với các đơn vị nghiên cứu, 
phát triển công nghệ; Đẩy 
mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN; phát triển hệ thống 
thông tin, dịch vụ KH&CN; 
chủ động, tăng cường hội 
nhập quốc tế về KH&CN 
trong lĩnh vực TN&MT; Chú 
trọng nâng cao chất lượng 
đội ngũ nghiên cứu, tham gia 
thực hiện các nội dung của 
đề tài, dự án; có chính sách 
động viên, khuyến khích cán 
bộ có trình độ cao tham gia 
chủ trì nghiên cứu, thực hiện 
đề tài kết hợp bồi dưỡng, đào 
tạo cho đội ngũ cán bộ khoa 
học trẻ.
9Trân trọng cảm ơn ông!
phạM tuyên (Thực hiện)

 V Mô hình trồng rau thích ứng với hạn hán tại vùng cát hoang mạc
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Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng  
sản phẩm các bon thấp tại Việt Nam
nguyễn thị thu hOài 
Tổng cục Môi trường

Hiện nay, trong bối cảnh tài 
nguyên thiên nhiên khan 
hiếm, nhiều nước trên thế 

giới đang thúc đẩy sản xuất và tiêu 
dùng các sản phẩm các bon thấp 
(SPCBT). Tại Việt Nam, việc thúc 
đẩy sản xuất và tiêu dùng SPCBT góp 
phần thực hiện các lĩnh vực ưu tiên 
trong Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng xanh giai đoạn 2011- 2020, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

Một Số Dự Án Sản Xuất 
Và tiêu Dùng SpCbt ở 
Việt nAM

Ở Việt Nam, việc sản xuất và tiêu 
dùng SPCBT đã và đang được triển 
khai trong một số ngành kinh tế 
như công nghiệp, nông nghiệp, lâm 
nghiệp, xây dựng… thông qua một số 
chương trình, dự án đầu tư từ ngân 
sách nhà nước và hợp tác quốc tế 
giữa Việt Nam với các nước, tổ chức 
như Đan Mạch, Nhật Bản, Ngân hàng 
phát triển châu Á (ADB).

Hiện nay, lượng phát thải từ hoạt 
động nông nghiệp mỗi năm tương 
đương 65 triệu tấn CO2, chiếm trên 
43% tổng lượng khí nhà kính của cả 
nước. Nguồn phát thải chủ yếu là từ 
canh tác lúa nước, đốt phế phụ phẩm 
nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. 
Việc xây dựng các mô hình thí điểm 
công nghệ sản xuất nông nghiệp các 
bon thấp đang trở thành vấn đề được 
nhiều người quan tâm. 

Nhằm cải thiện môi trường và 
giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới 
nền nông nghiệp các bon thấp, Chính 
phủ đã hợp tác với ADB triển khai Dự 
án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 
(LCASP) với 3 nội dung chính: Thúc 
đẩy hệ thống khí sinh học quy mô 
trang trại chăn nuôi vừa và lớn ở Việt 
Nam; Các công trình khí sinh học lồng 

ghép với hệ thống quản lý chất 
thải chăn nuôi toàn diện; Xây 
dựng năng lực ở các cấp nhằm 
tạo sự bền vững cho việc mở 
rộng mô hình. Dự án thực 
hiện trong vòng 6 năm (2013 
- 2018) tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, 
Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc 
Giang, Nam Định, Bình Định, 
Tiền Giang, Bến Tre và Sóc 
Trăng. 

Bên cạnh đó, từ năm 
2013 - 2017, Việt Nam hợp 
tác với Đan Mạch triển khai 
Dự án chuyển hóa các bon 
thấp trong lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng (LCEE), mục tiêu 
giúp Việt Nam chuyển đổi 
sang nền kinh tế các bon thấp 
thông qua sử dụng hiệu quả 
năng lượng trong các DN vừa 
và nhỏ, các công trình xây 
dựng. Đến nay, Dự án đã có 
6 SPCBT được sản xuất: Bếp 
sinh thái dùng nhiên liệu từ 
rơm rạ (bếp đun trấu cải tiến); 
Lò hơi sinh khối (chuyển đổi 
từ lò hơi đốt than); Lò nung 
gạch đốt trấu liên hoàn (lò 

nung gạch thủ công); Lò gas 
LGP (chuyển đổi lò đốt than); 
Lò gốm đốt trấu liên hoàn 
(chuyển đối từ lò gốm thủ 
công truyền thống); Cải tiến 
công nghệ, tiết kiệm năng 
lượng trong ngành thủy sản. 
Các SPCBT đã được nghiên 
cứu cải tạo, sản xuất phù hợp 
với nhu cầu sử dụng, phát 
triển kinh tế của Việt Nam. 
Đồng thời, Dự án LCEE đang 
triển khai nhân rộng sản xuất 
và tiêu dùng các sản phẩm 
tại các tỉnh/TP Bắc Ninh, 
Bình Dương, Cần Thơ, Đà 
Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nội, 
Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, 
Quảng Nam. 

Phát triển các bon thấp 
trong một số ngành, nghề 
khác như chế biến thủy sản, 
xây dựng (mô hình TP các 
bon thấp, công trình xây 
dựng thiết kế theo tiêu chí 
xanh), khu công nghiệp các 
bon thấp… cũng đang được 
thực hiện ở một số tỉnh/TP 
như Đà Nẵng, Quảng Nam. 

 V Bếp đun cải tiến TK90 thân thiện môi trường được các hộ 
gia đình ở Phú Thọ tin dùng
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Nhìn chung, việc thúc đẩy sản xuất và tiêu 
dùng SPCBT sẽ góp phần xanh hóa sản xuất 
và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Tuy nhiên, 
việc này còn hạn chế do các dự án chủ yếu 
được thực hiện chủ yếu với sự tài trợ của quốc 
tế, chỉ có một số dự án sử dụng nguồn vốn của 
nhà nước. 

giải phÁp thúC đẩy Sản Xuất 
Và tiêu Dùng SpCbt tại Việt 
nAM

Mặc dù, hệ thống chính sách của Nhà 
nước hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền 
vững tương đối hoàn thiện, song các giải pháp 
còn mang tính chung chung dẫn đến khó thực 
hiện. Để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các 
SPCBT, cần có sự phối hợp của các cấp, các 
ngành để thực hiện một số giải pháp cụ thể:

Hoàn thiện khung pháp lý: Rà soát, hoàn 
thiện và thực hiện các chính sách về tiêu dùng 
xanh, tiêu dùng bền vững, trong đó chú trọng 
đến các SPCBT; Phát động chương trình 
thúc đẩy tiêu dùng bền vững theo quy mô 
các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế; Triển 
khai các hoạt động thay đổi hành vi và thói 
quen của người tiêu dùng đối với các SPCBT; 
Nghiên cứu tiêu chí, xây dựng quy trình dán 
nhãn SPCBT phù hợp với tiêu chí SPCBT của 
quốc tế; Thực hiện hiệu quả chính sách mua 
sắm công xanh nhằm kích cầu tiêu dùng các 
sản phẩm thân thiện môi trường và khuyến 
khích DN tham gia sản xuất. 

Đặc biệt, cần có các chính sách khuyến 
khích, cơ chế ưu đãi đặc thù, hỗ trợ DN, tổ 
chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính; Xây dựng, hoàn thiện 

chính sách thương mại, thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
SPCBT phù hợp với lộ trình 
hội nhập quốc tế và khu vực, 
cũng như các hiệp định môi 
trường, hiệp định thương mại 
song phương và đa phương.

Phát triển khoa học - công 
nghệ: Thúc đẩy phát triển 3R 
(giảm thiểu, tái chế, tái sử 
dụng chất thải); Tăng cường 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ về năng lượng 
sạch, giảm đầu tư vào những 
dự án phát thải lớn; Khuyến 
khích các ý tưởng công nghệ 
các bon thấp; Triển khai các 
hoạt động khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng 
đất và năng lượng.

Về kinh tế: Ban hành các 
cơ chế, chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích tạo động lực 
cho các DN tham gia vào 
ngành công nghiệp sản xuất 
SPCBT; Tổ chức hội chợ, triển 
lãm và hỗ trợ DN tham gia 
các quầy hàng trong siêu thị 
dành riêng cho SPCBT; Tạo 
nguồn vốn đầu tư hướng đến 
việc khởi xướng các ý tưởng 
sáng tạo, công nghệ ứng phó 
với BĐKH, các dự án xanh, 
tạo việc làm xanh; Ưu đãi về 
thuế, phí đối với các SPCBT.

Nâng cao nhận thức, giáo 
dục, truyền thông: Đào tạo 
và phổ biến các kiến thức, 
chính sách, pháp luật về sản 
xuất và tiêu dùng SPCBT 
cho cán bộ, DN và người lao 
động; Lồng ghép nội dung 
giáo dục về sản xuất và tiêu 
dùng bền vững nói chung và 
SPCBT nói riêng vào trong 
chương trình giáo dục các 
cấp. Mặt khác, thiết kế các 
chương trình quảng cáo 
và tiếp thị thân thiện môi 
trường; Xây dựng và thực 
hiện các chương trình truyền 
thông, quảng bá về nhãn sinh 
thái cho người tiêu dùng; 
Tổ chức dán nhãn, trao giải 
thưởng trong các lĩnh vực 
kinh doanh; Phát huy vai trò 
của báo chí trong việc tuyên 
truyền, phổ biến lợi ích tiêu 
dùng SPCBT… 

Đồng thời, cộng đồng 
DN cần tích cực tham gia, 
hưởng ứng các chiến lược, 
chính sách, chương trình 
hành động quốc gia về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững, 
tiêu dùng sản phẩm xanh. Từ 
đó, tạo động lực thay đổi công 
nghệ sản xuất theo hướng sản 
xuất sạch hơn; tiết kiệm năng 
lượng, tiết kiệm nhiên liệu, sử 
dụng năng lượng tái tạon

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN ứNG PHó vớI BIếN ĐỔI KHÍ HẬU,  
TĂNG TRƯỞNG XANH

Bộ TN&MT vừa có Quyết định về 
việc thành lập tổ công tác rà soát 

danh mục các dự án thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia ứng phó 
với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng 
xanh được triển khai tại các tỉnh, TP 
trên cả nước.

Theo Quyết định, tiêu chí rà 
soát các dự án ưu tiên về biến đổi 
khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 là xác 
định danh mục dự án phù hợp định 

hướng ưu tiên. Trong đó, khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long, các địa 
phương ven biển, các dự án được ưu 
tiên thuộc lĩnh vực trồng, phục hồi 
rừng ngập mặn ven biển tạo đê mềm 
chắn sóng, tăng cường khả năng hấp 
thụ CO2 và tạo sinh kế bền vững cho 
người dân…

Đối với các tỉnh miền núi phía 
Bắc và Tây Nguyên, các dự án phù 
hợp là trồng, phục hồi rừng phòng 

hộ đầu nguồn, kết hợp phát triển 
hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả 
năng giữ nước, chống xói mòn, 
nâng cao độ che phủ, giảm thiệt 
hại do lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ 
các công trình hạ lưu, điều hòa khí 
hậu; xây dựng, nâng cấp các hồ 
chứa nước phục vụ sản xuất trong 
mùa khô và điều tiết lũ trong mùa 
mưa…
 phương Linh
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 l Giảm phát thải từ phá 
rừng và suy thoái rừng tại 
Hà Tĩnh

Đó là mục tiêu trọng tâm của 
Chương trình “Giảm phát thải khí 
nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế 
mất rừng và suy thoái rừng, quản 
lý bền vững tài nguyên rừng, bảo 
tồn và tăng cường trữ lượng các 
bon rừng tại Việt Nam - giai đoạn 
II” (Chương trình UN-REDD Việt 
Nam giai đoạn II). Trong đó, Hà 
Tĩnh là một trong 6 tỉnh được chọn 
thí điểm triển khai.

Chương trình UN-REDD Việt 
Nam giai đoạn II (2013-2015, gia 
hạn từ 2016-2018) với ngân sách tài 
trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu 
USD của Liên hợp quốc, nhằm mục 
tiêu tăng diện tích bao phủ rừng ở 
Việt Nam lên 45% vào năm 2020, 
thông qua xây dựng và thực hiện 
chính sách giải quyết các nguyên 
nhân của việc chặt phá rừng và suy 
thoái rừng.

Tại Hà Tĩnh, Chương trình 
được thực hiện trên 19 xã thuộc 4 
huyện có rừng: Hương Sơn, Hương 
Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh nhằm giúp 
các địa phương tăng cường công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 
cải thiện sinh kế cộng đồng. Qua 
đó, góp phần giảm thiểu tác động 
tiêu cực của các hiện tượng biến đổi 
khí hậu như lũ quét, hạn hán…
 đứC Anh

 l Quảng Nam: Đẩy mạnh 
công tác bảo vệ rừng

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh 
Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ 
kết 5 năm (2011 - 2015) hoạt động 
của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 
và thực hiện chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng trên địa bàn 
tỉnh.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 
trên 295.700 ha rừng tự nhiên được 
nhận giao khoán bảo vệ. Trong 
đó, gần 235.000 ha được giao cho 
khoảng 21.000 hộ bảo vệ, số diện 
tích rừng còn lại do Ban quản lý 
rừng, hạt kiểm lâm các địa phương 

tự quản lý bảo vệ. Đặc biệt, việc 
thực hiện chính sách chi trả dịch 
vụ môi trường rừng góp phần quan 
trọng trong công tác quản lý bảo vệ 
rừng, phân định chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của các cơ quan, 
tổ chức, chính quyền địa phương 
và người dân tham gia quản lý, bảo 
vệ rừng. Từ nguồn kinh phí thu 
được từ các nhà máy thủy điện, 
công ty nước sạch, dịch vụ du lịch 
có sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng phân bổ cho người 
dân, các chủ rừng nhận khoán bảo 
vệ, qua đó nâng cao trách nhiệm và 
hiệu quả của công tác giữ rừng....
 Duy bạCh

 l Bảo tồn và phát triển 
bền vững Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới Kiên Giang

Tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang vừa diễn ra Hội thảo đánh 
giá định kỳ 10 năm Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới (KDTSQTG) Kiên 
Giang. Đây là KDTSQTG lớn thứ 
2 trong 9 KDTSQTG của Việt Nam 
được UNESCO công nhận. 

KDTSQTG Kiên Giang có sự 
đa dạng sinh học cao, hệ động, thực 
vật phong phú với trên 2.340 loài. 
Trong đó, 1.480 loài thực vật với 116 
loài quý hiếm được ghi trong sách 
Đỏ Việt Nam và 57 loài đặc hữu; 
khoảng 856 loài động vật với 78 loài 
quý hiếm, có 36 loài đặc hữu. Hiện 
nay, đã ghi nhận thêm 48 loài động 
vật và 17 loài thực vật, với một số 
loài đặc hữu quý hiếm như thằn lằn 
ngón Phú Quốc, thằn lằn đá ngươi 
tròn đuôi trắng, thằn lằn chân ngón 
Hòn Tre, rắn lục Hòn Sơn, thu hải 
đường Bà Tài…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
thảo luận về việc xây dựng định 
hướng quản lý, bảo tồn và phát 
triển bền vững, hiệu quả các giá trị 
KDTSQTG Kiên Giang trong 10 
năm tới, góp phần vào chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Kiên Giang đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030.
 phạM đình

Trong vài năm trở lại đây, 
loại tội phạm về ĐVHD 
trên internet đang gia 

tăng với tốc độ chóng mặt. 
Trên các trang mạng xã hội, các 
website, các diễn đàn, nhiều loài 
ĐVHD từ sóc, nhím, trăn, rắn, 
kỳ đà, cá sấu, chuột đến những 
loài nguy cấp, quý, hiếm như hổ, 
culi, rái cá được rao bán ngày 
càng thường xuyên và công 
khai, thậm chí kèm theo đầy đủ 
thông tin của người bán. Ngoài 
ra, do bản chất mạng internet 
là một môi trường ảo, các đối 
tượng lại thường xuyên thay 
đổi tài khoản, thông tin đăng 
tải lại có thể thay đổi và dỡ bỏ 
rất nhanh chóng nên việc xác 
định lai lịch đối tượng và thu 
thập chứng cứ còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Trung tâm Giáo dục 
Thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận 
vi phạm quảng cáo ĐVHD và 
các sản phẩm từ ĐVHD trên 
internet đầu tiên vào năm 2008. 
Tính đến tháng 6/2016, con số 
này đã lên tới 1.551 vụ việc vi 
phạm. Cá biệt trong năm 2014, 
số vụ buôn bán, quảng cáo 
ĐVHD trên internet được ENV 
tiếp nhận và xử lý lên tới 855 vụ 
việc. 

Theo quy định tại điểm c, 
Khoản 2, Điều 15 Nghị định 
số 157/2013/NĐ-CP (sửa đổi 
bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-
CP), hành vi quảng cáo kinh 
doanh về động vật rừng trái 
quy định của pháp luật sẽ bị xử 
phạt từ 1-2 triệu đồng. Đối với 
loài động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm thuộc nhóm IB của 
Nghị định số 32/2006/NĐ-CP; 
loài thuộc Phụ lục I Công ước 
về buôn bán quốc tế động, thực 
vật hoang dã nguy cấp (CITES; 
loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ trong Danh mục 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 160/2013/NĐ-CP, do là mặt 
hàng cấm kinh doanh theo quy 
định tại Nghị định số 32/2006/
NĐ-CP, Nghị định số 59/2006/
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Cần ngăn chặn các hành vi vi phạm 
về động vật hoang dã trên mạng internet

Hiện nay, cùng với sự phát triển của 
công nghệ thông tin, ngày càng có 
nhiều đối tượng sử dụng internet, 
đặc biệt là mạng xã hội, như một 
công cụ hữu hiệu để thực hiện các 
hành vi vi phạm về động vật hoang 
dã (ĐVHD)… Đây là một loại tội 
phạm mới và rất nguy hiểm cần bị 
ngăn chặn.

NĐ-CP và Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 
ngày 1/7/2015) nên việc quảng cáo các loài này 
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 70-100 
triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 50 
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

Trong thời gian qua, vụ việc buôn bán 
ĐVHD trên mạng do đối tượng Phan Huỳnh 
Anh Khoa hay còn gọi là Khoa Xì trum (sinh 
năm 1993, cư trú tại quận Gò Vấp) cầm đầu đã 
được đưa ra xử lý hình sự. Ngày 21/6/2016, Tòa 
án Nhân dân quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt đối 
tượng Phan Huỳnh Anh Khoa 5 năm tù, phạt 
bổ sung 50 triệu đồng cho hành vi buôn bán trái 
phép ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 
bảo vệ. Việc xử lý thích đáng đối tượng Phan 
Huỳnh Anh Khoa một mặt là một tín hiệu đáng 
mừng trong cuộc chiến không khoan nhượng 
với các vi phạm về ĐVHD, nhưng mặt khác 
cũng là hồi chuông cảnh báo chúng ta về tình 
trạng buôn bán ĐVHD tràn lan, khó quản lý 
trên mạng. 

Trước đó, vào tháng 5/2015, một đối tượng 
khác chuyên rao bán ĐVHD trên mạng là Đinh 
Công Thành cũng đã bị cơ quan chức năng bắt 
giữ cùng tang vật là 44 cá thể rùa thuộc nhiều 
loài khác nhau. Thành sau đó đã phải chịu mức 
án 13 tháng tù giam. Tháng 12/2015, Lê Đức 
Minh ở Hà Nội cũng đã bị tuyên phạt 27 tháng 
tù giam sau khi rao bán 3 cá thể cu li trên mạng.

Trước thực trạng đáng báo động trên, ENV 
đã kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng 
và cộng đồng nhằm đối phó với loại tội phạm 
mới này. Từ năm 2008 đến nay, nhờ thông báo 
vi phạm của người dân qua đường dây nóng 
miễn phí 1800-1522 và qua các chiến dịch 

 V Cá thể rái cá được đối tượng 
Phan Huỳnh Anh Khoa rao bán 
trên mạng xã hội

loại bỏ vi phạm về ĐVHD 
trên internet, Phòng Bảo vệ 
ĐVHD của ENV đã hỗ trợ các 
cơ quan chức năng xử lý thành 
công 1.130 trên tổng số 1.551 
vụ vi phạm về ĐVHD trên 
mạng internet, gỡ bỏ nhiều 
đường link vi phạm cũng như 
hỗ trợ cơ quan chức năng tịch 
thu nhiều cá thể ĐVHD còn 
sống.

Ngoài việc trực tiếp ngăn 
chặn các vi phạm về ĐVHD 
trên mạng, ENV còn triển 
khai chiến dịch “Khu vực 
an toàn cho ĐVHD” hướng 
tới các website mua bán trực 
tuyến, nhóm mua bán trên 
mạng xã hội, trang blog nhằm 
gỡ bỏ những thông tin rao bán 
ĐVHD và truyền thông bảo 

vệ ĐVHD trên những trang 
này. Tới nay, đã có 19 website 
lớn như chotot.vn, rongbay.
vn, vatgia.com, muare.vn... 
tham gia vào chiến dịch. 

Trong thời gian qua, ENV 
đề xuất các cơ quan chức năng 
tăng cường các biện pháp 
kiểm soát và xử lý các hành vi 
vi phạm theo đúng quy định 
của pháp luật, để những đối 
tượng đang sử dụng internet 
như một công cụ phạm pháp 
như Phan Huỳnh Anh Khoa 
không thể tiếp tục coi thường 
pháp luật. Năm năm tù giam 
hy vọng là một bài học nhãn 
tiền đối với những đối tượng 
đang và có ý định vi phạm 
pháp luật về bảo vệ ĐVHDn

 Minh phượng
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Bảo tồn và phát triển bền vững  
rừng đặc dụng Hương Sơn

Với diện tích 4.705 ha, rừng đặc dụng Hương Sơn được xem là “kho dự trữ thiên nhiên” đa dạng 
với núi, hồ, hang động, rừng cây, muông thú... Không chỉ có chức năng bảo tồn đa dạng sinh 
học (ĐDSH), rừng đặc dụng Hương Sơn còn đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng hộ, 
bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, mang lại hiệu quả kinh tế thông qua các hoạt động phát triển 
rừng và du lịch sinh thái. Xác định vai trò quan trọng của rừng đặc dụng Hương Sơn, thời gian 
qua, các cấp chính quyền, đặc biệt là Sở TN&MT Hà Nội thường xuyên quan tâm đến công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn ĐDSH và phát triển rừng bền vững.

Cách trung tâm TP. Hà Nội 60 km, rừng đặc 
dụng Hương Sơn là danh thắng nổi tiếng của 
Việt Nam, với hệ sinh thái động thực vật trên 

núi đá vôi phong phú và đa dạng, cùng hệ thống đình, 
đền, chùa có giá trị văn hóa lịch sử - ý nghĩa tâm linh 
tiêu biểu của dân tộc. Các công trình văn hóa lịch sử 
ẩn mình giữa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp là nét 
đặc trưng độc đáo của Hương Sơn. Không những 
vậy, rừng đặc dụng Hương Sơn còn là một kho dự trữ 
thiên nhiên với nhiều loài quý hiếm, đặc hữu. Về hệ 
thực vật có 185 họ, 577 chi, 873 loài, trong đó 25 loài 
thực vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Về 
động vật có 288 loài thuộc 84 họ, 26 bộ, trong đó 40 
loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn. Với những 
giá trị to lớn về ĐDSH, sự hài hòa trong cảnh quan và 
đặc biệt có chùa Hương với diện tích 500 ha tạo nên 
một quần thể danh thắng hấp dẫn, gắn với văn hóa 
tôn giáo Việt Nam. Đây được xem là một điểm hành 
hương nổi tiếng nhất Việt Nam, hàng năm thu hút từ 
1,4 - 1,5 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước 
đến tham quan. Vì thế, rừng đặc dụng Hương Sơn đã 
được xếp hạng cấp quốc gia để tăng cường quản lý, 
bảo vệ và đầu tư phát triển. 

Nhằm bảo tồn những giá trị của rừng đặc dụng 
Hương Sơn, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết 
định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch 
bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Hương 
Sơn đến năm 2020. Đây là biện pháp cấp thiết nhằm 
bảo tồn tính ĐDSH, tăng khả năng phòng hộ, hướng 
tới gìn giữ những giá trị lâu bền của rừng đặc dụng. 
Bên cạnh đó, UBND TP cũng ban hành Quyết định 
số 5181/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập 
Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng 
đặc dụng Hương Sơn đến năm 2020, với mục đích 
quản lý, bảo tồn và phát triển, sử dụng rừng bền vững 
nhằm nâng cao tính ĐDSH, cũng như khả năng 
phòng hộ môi trường cảnh quan, tăng cường cơ sở 
vật chất kỹ thuật, phục vụ quản lý bảo vệ và phát triển 
rừng gắn với phát triển kinh tế của khu rừng đặc 
dụng Hương Sơn. 

Để cộng đồng xã Hương Sơn hiểu hơn về tính 
ĐDSH, cũng như những giá trị ý nghĩa lịch sử, văn 

hóa của khu rừng, Sở TN&MT 
Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt 
động truyền thông, nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cộng 
đồng trong công tác BVMT, bảo 
tồn ĐDSH cụ thể như: tổ chức ký 
Cam kết BVMT giữa các cơ quan, 
tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ gia 
đình đang sinh sống, hoạt động 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
với UBND xã Hương Sơn; tổ 
chức tập huấn nâng cao kiến thức 
về bảo tồn ĐDSH, BVMT cho 
chính quyền địa phương, Ban 
quản lý rừng đặc dụng Hương 
Sơn, nhân dân, giáo viên, học 
sinh… trong xã. Đồng thời, huy 
động sự quan tâm, tham gia của 
cộng đồng trong công tác BVMT, 
bảo tồn ĐDSH; gợi mở những 
cách làm hay, ý tưởng mới về 
BVMT, bảo tồn ĐDSH xã Hương 
Sơn nói riêng và Thủ đô nói 
chung. Bên cạnh đó, Sở TN&MT 
Hà Nội phối hợp với Trung tâm 
Nghiên cứu môi trường và biến 
đổi khí hậu tổ chức cuộc thi “Sáng 

tác thơ ca, vẽ tranh về BVMT, 
bảo tồn ĐDSH trên địa bàn xã 
Hương Sơn”. Theo kế hoạch, năm 
2017, Sở TN&MT Hà Nội sẽ áp 
dụng thí điểm mô hình “Sống 
xanh” tại xã Hương Sơn. Theo đó, 
các hộ gia đình tham gia mô hình 
sẽ được các chuyên gia hướng 
dẫn phân loại rác, tận dụng chất 
thải thực phẩm thừa làm phân 
hữu cơ; tổ chức trồng rau sạch, 
cây xanh góp phần BVMT, tăng 
thu nhập và quảng bá thực phẩm 
sạch cho người dân.

Hy vọng, với những nỗ lực 
của các cấp, các ngành, cộng 
đồng nhân dân xã Hương Sơn, 
nguồn tài nguyên quý giá của 
rừng đặc dụng Hương Sơn sẽ 
được gìn giữ, phát huy, góp phần 
vào công cuộc xây dựng và phát 
triển nguồn tài nguyên rừng 
quốc gia đúng như Bác Hồ đã 
nói: "Rừng là vàng, nếu mình 
biết bảo vệ, xây dựng thì rất 
quý!”n 

 hồng KhÁnh

 V Cuộc thi “Sáng tác thơ ca, vẽ tranh về BVMT, bảo tồn 
ĐDSH trên địa bàn xã Hương Sơn”
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Những giá trị đa dạng sinh học đặc trưng của  
Vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn

tạ Kiều Anh
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học

Vườn quốc gia (VQG) Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn cách TP. Hà Giang khoảng 30 km về 
phía Đông Bắc, nằm trên địa bàn 3 xã Tùng Bá - huyện Vị Xuyên; xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê và 
xã Du Già - huyện Yên Minh. VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn được thành lập theo Quyết 
định số 1377/2015/QĐ-TTg, trên cơ sở sáp nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh voọc mũi hếch Khau Ca. Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với nhiều 
loài động thực vật quý hiếm như vọoc mũi hếch, vượn đen má trắng, sơn dương, bách xanh, 
bách xanh núi đá, nghiến, đinh... 

tài nguyên Rừng  
Và đA Dạng Sinh họC

VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn 
có một phần diện tích nằm trên Công viên địa 
chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với 
diện tích 14.068 ha, chiếm 93,7% diện tích tự 
nhiên. Theo hệ thống phân loại thảm thực vật 
Việt Nam, VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng 
Văn có 5 kiểu thảm thực vật rừng chính: Rừng 
kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp 
phát triển trên núi độ cao dưới 700 m; Rừng 
kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi trung 
bình phân bố ở độ cao trên 700 m; Rừng kín 
thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi đá vôi; 
Kiểu thảm thực vật thứ sinh nhân tác gồm có 
rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác và phục 
hồi sau nương rẫy; một số kiểu phụ như rừng 
tre nứa, rừng trồng (thông, keo) và các thảm 

tươi, cây bụi, cây gỗ…
Hệ thực vật VQG có 1.061 

loài thực vật bậc cao có mạch, 
thuộc 619 chi, 202 họ của 
6 ngành thực vật. Như vậy, 
trong tổng số 7 ngành thực 
vật được xác định phân bố ở 
Việt Nam, thì VQG Du Già - 
Cao nguyên đá Đồng Văn đã 
ghi nhận được 6 ngành, chiếm 
85,71% về số ngành. Ngành 
đa dạng nhất thuộc về ngành 
mộc lan với 950 loài (chiếm 
89,54%), kế tiếp ngành dương 
xỉ có 88 loài (chiếm 8,29%), 
ngành thông có 12 loài (chiếm 
1,13%), ngành thông đất có 9 
loài (chiếm 0,85%), còn lại lần 
lượt thuộc về ngành khuyết 

lá thông và cỏ tháp bút, mỗi 
ngành có 1 loài. Bên cạnh đó, 
tính đa dạng còn thể hiện ở số 
họ thực vật, đã xác định được 
202 họ, chiếm 53,44% tổng số 
họ trong hệ thực vật Việt Nam, 
trong đó có 29 họ giàu có nhất 
về thành phần loài (chiếm 
56,08%) như họ lan với 65 loài 
(chiếm 6,13%); tiếp theo họ ba 
mảnh vỏ với 46 loài, (chiếm 
4,34%); họ cà phê với 45 loài 
(chiếm 4,24%); họ dâu tằm 
với 39 loài (chiếm 3,68%); họ 
cúc với 33 loài (chiếm 3,11%); 
họ long não với 26 loài (chiếm 
2,45%); họ đậu và họ cỏ cùng 
25 loài (chiếm 2,36%); họ ráy 
với 22 loài (chiếm 2,07%); họ 
cam với 17 loài (chiếm 1,6%) 
và tiếp theo lần lượt thuộc về 
19 họ còn lại.

Khu hệ động vật có xương 
sống trên cạn ở VQG đã thống 
kê được 318 loài thuộc 77 họ, 
24 bộ. Trong đó, khu hệ thú 
ghi nhận 72 loài thuộc 22 họ, 
8 bộ; khu hệ chim có 162 loài 
chim thuộc 37 họ, 12 bộ; khu 
hệ ếch nhái, bò sát ghi nhận 
84 loài thuộc 18 họ, 4 bộ. 
Trong số 318 loài động vật có 
35 loài quý hiếm, đặc biệt loài 
voọc mũi hếch là một trong 
25 loài linh trưởng đang bị 
đe dọa tuyệt chủng cao nhất 
trên thế giới hiện nay. Chúng 
được xếp vào mức đe dọa "rất 
nguy cấp - CR" cả trong Sách  V Loài voọc mũi hếch tại VQG Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn
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đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục 
đỏ IUCN (2015). Voọc mũi hếch là 
loài đặc hữu hẹp, chỉ phân bố ở một 
số tỉnh thuộc Đông Bắc Việt Nam. 
Hiện tại, quần thể voọc mũi hếch có 
khoảng 108 - 113 cá thể, chiếm gần 
50% tổng số cá thể voọc mũi hếch 
hiện nay ở Việt Nam.

Ngoài ra, trong số các loài bò sát 
và ếch nhái ghi nhận có 13 loài quý 
hiếm (chiếm 15% tổng số loài ghi 
nhận được) bao gồm: 12 loài bị đe 
dọa cấp quốc gia, ghi trong Sách đỏ 
Việt Nam (2007); 5 loài ở bậc VU 
- sẽ nguy cấp (rồng đất, tắc kè, rắn 
sọc dưa, rùa núi viền, ba ba gai), 7 
loài ở bậc EN - nguy cấp (rắn ráo 
thường, rắn cạp nong, rắn hổ mang 
Trung Quốc, rùa đầu to, ếch vạch, 
ếch gai và ếch cây sần Bắc bộ).

tiềM năng phÁt tRiển 
Du LịCh Sinh thÁi

Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan 
núi non hùng vỹ, trong VQG có thể 
lập các điểm, tuyến du lịch và trạm 
nghỉ chân để du khách có thể quan 
sát các loài thực vật quý hiếm, cây cổ 
thụ, các loài động vật hoang dã. VQG 
có dãy núi Ba Tiên với 25 đỉnh lớn 
nhỏ và khu vực Đèo Gió nằm trên 
đường tỉnh lộ 176 thuộc địa phận 
huyện Yên Minh, có tiềm năng phát 
triển du lịch sinh thái, mạo hiểm.

Bên cạnh giá trị cảnh quan 
thiên nhiên hùng vỹ, tài nguyên đa 
dạng, phong phú, cộng đồng dân tộc 
Mông, Dao, Tày… còn lưu giữ được 
các nét văn hóa truyền thống như: 
Lễ cấp sắc, lễ cúng cơm mới, lễ hội 
cầu mùa, lễ hội Gầu Tào, lễ tết nhảy, 
chợ phiên, chợ tình… Đến nơi đây 
du khách còn bắt gặp những màu 
sắc của trang phục thổ cẩm và vang 
vọng tiếng cồng chiêng của những 
điệu nhảy múa. Những giá trị văn 
hóa truyền thống đặc sắc của các 
dân tộc là những giá trị văn hóa phi 
vật thể quý giá, là nguồn tài nguyên 
nhân văn có thể khai thác để phục vụ 
phát triển du lịch sinh thái nhân văn 
trong VQGn

Bảo tồn loài hoa đỗ 
quyên trong Vườn di sản 
ASEAN Hoàng Liên
Lê MAi
Sở NN&PTNT Lai Châu

Hoa đỗ quyên là một trong 
những loài hoa quý được 
ưa chuộng ở nhiều nước 

trên thế giới. Cây đỗ quyên có 
nguồn gốc ôn đới, mọc tự nhiên 
và sinh trưởng tốt tại các vùng 
núi cao có khí hậu á nhiệt đới.
Trên thế giới, đỗ quyên có địa bàn 
phân bố rộng, xuất hiện ở Bắc 
bán cầu và trải dài xuống Nam 
bán cầu thuộc vùng Đông Nam Á 
và vùng Bắc Ôxtrâylia. Sự đa dạng 
của loài này được ghi nhận ở 
vùng núi Himalaya (Nêpal), Vân 
Nam, Tứ Xuyên (Trung Quốc), 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. 
Ở nước ta, đỗ quyên mọc chủ yếu 
ở Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh 
Phúc), Đà Lạt (Lâm Đồng), trong 
đó tại Vườn di sản (VDS) ASEAN 
Hoàng Liên (Lào Cai), các nhà 
khoa học đã phát hiện có hơn 30 
loài đỗ quyên, mọc tự nhiên, vì 
vậy nơi đây còn được mệnh danh 

là “Vương quốc hoa đỗ quyên”. 
Đặc biệt, ngày 5/11/2014, quần 
thể 7 cây đỗ quyên cành thô của 
Vườn đã được công nhận là “Cây 
di sản Việt Nam".

đặC điểM Sinh tRưởng  
CủA đỗ quyên

Đỗ quyên là loài thực vật có 
hoa thuộc họ thạch nam, là một 
chi lớn, với khoảng 850 - 1.000 
loài, hầu hết các loài đều có hoa 
rực rỡ, với đủ màu sắc. Trong các 
loài đỗ quyên có 28 loài cho hoa 
và dáng đẹp, trồng làm cảnh như 
đỗ quyên mộc, đỗ quyên cành 
thô, đỗ quyên lá sóng, đỗ quyên 
nhọn, đỗ quyên quang trụ...; có 5 
loài hoa đỗ quyên cho sản phẩm 
làm thuốc chữa bệnh gồm: Đỗ 
quyên hoa cánh trắng lớn, đỗ 
quyên hoa đỏ, đỗ quyên nhỏ hoa 
trắng, đỗ quyên sim, đỗ quyên 
hoa nhỏ trên đá. Cây đỗ quyên có 

 V Cây đỗ quyên trong VDS ASEAN Hoàng Liên
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đặc điểm mọc thành từng bụi và tập trung, 
loại nhỏ có chiều cao từ 10 - 100 cm. Loài 
lớn nhất được ghi nhận cao tới 30 m. Lá cây 
xếp hình xoắn ốc, với kích thước 1 - 2 cm, 
rụng lá theo mùa. Ở một số loài, mặt dưới lá 
có phủ vảy và lông tơ, thân cây leo, sống bám 
vào vách đá.

Theo kết quả khảo sát, điều tra của 
các nhà khoa học Việt Nam, khu vực xung 
quanh đỉnh núi Phan Xi Păng thuộc VDS 
ASEAN Hoàng Liên có khoảng 56 cá thể cây 
đỗ quyên cành thô, cao từ 11 - 15 m, khoảng 
250 - 300 tuổi. Hầu hết, các cây đều mọc bám 
vào vách đá cheo leo và có hoa quanh năm, 
nhưng hoa nở rộ nhất vào dịp giữa mùa 
xuân và đầu mùa hè. Hoa đỗ quyên ưa ánh 
sáng, càng lên cao, hoa mọc dày tạo thành 
những trảng hoa rực rỡ. Do đó một số loài 
đã bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác 
tận diệt trong tự nhiên để trồng làm cảnh và 
thương mại hóa.

bảO tồn Và nhân giống LOài 
đỗ quyên 

Để bảo tồn loài hoa quý này, nhiều công 
trình nghiên cứu trong nước đã được triển 
khai, một số mẫu tiêu bản gốc về cây và lá, 
hoa đỗ quyên đã được lưu giữ ở Bảo tàng thực 
vật học trong và ngoài nước. Năm 2015, Ban 
quản lý VDS ASEAN Hoàng Liên được giao 
thực hiện đề tài: "Nghiên cứu các phương 
pháp nhân giống một số loài đỗ quyên (bằng 
hạt và giâm cành) tại núi Hoàng Liên - Lào 
Cai". Mục tiêu của đề tài là điều tra, đánh giá 
các loài đỗ quyên, từ đó xác định loài cần 
nhân giống; đồng thời tiến hành nhân giống 
một số loài đỗ quyên quý hiếm, giá trị cao 
đang có nguy cơ bị tuyệt chủng; đề xuất biện 
pháp bảo tồn và khai thác các tiềm năng, giá 
trị của loài hoa đỗ quyên, cụ thể như: Xây 
dựng vườn cây giống bảo tồn; tập huấn kỹ 
thuật về nhân giống; nhân giống bằng hạt; 
nhân giống bằng giâm hom cành; trồng 
khảo nghiệm các loài đã được nhân giống; tổ 
chức hội thảo khoa học...

Sau hơn một năm thực hiện đề tài, 
Vườn đã thu thập và xử lý, đưa vào bảo 
quản, giới thiệu 500 mẫu tiêu bản đỗ quyên. 
Từ đó, phục vụ công tác giám định tên loài 
và kết hợp công tác tổng hợp thông tin, tài 
liệu lập ra danh sách hơn 30 loài đỗ quyên 
phân bố tự nhiên tại núi Hoàng Liên. Vườn 
cũng tập hợp và xây dựng được bộ tài liệu: 

"Đa dạng hoa đỗ quyên VDS 
ASEAN Hoàng Liên", mô tả 
chi tiết đặc điểm nhận dạng, 
phân bố, công dụng, mùa 
hoa, mùa quả của các loài đỗ 
quyên được phát hiện và ghi 
nhận trong khu vực nghiên 
cứu; phân loại các loài đỗ 
quyên núi Hoàng Liên theo 
3 nhóm: Cây làm cảnh, cây 
trồng tạo cảnh quan và cây 
làm dược liệu. Đặc biệt, đã 
xây dựng được vườn cây 
giống bảo tồn với 201 cây 
thuộc 19 loài đỗ quyên, đạt 
tỷ lệ sống 73,4%. Điều này 
cho thấy, đa số các loài đỗ 
quyên núi Hoàng Liên có 
thể gây trồng và phát triển.
Với phương pháp gieo hạt 
và giâm cành, các nhà khoa 
học cũng đánh giá phương 
pháp giâm cành là phương 
pháp phổ biến nhất, có thể 
áp dụng với tất cả các loài 
đỗ quyên. Nên dùng các 
chậu sành để giâm cành, cần 
chọn cành mọc trong năm 

nửa hóa gỗ để làm cành 
giâm. Chậu hoa giâm cành 
nên để nơi ánh sáng không 
chiếu trực tiếp, sau 4-5 tuần 
chồi non mọc thì mang ra 
nơi sáng. Đánh giá kết quả 
đề tài, các chuyên gia nhận 
định, việc nhân giống thành 
công loài đỗ quyên đã từng 
bước giữ gìn màu xanh 
quê hương. Tuy nhiên, đây 
mới là giai đoạn trồng thử 
nghiệm, cần thêm thời gian 
để đánh giá chính xác môi 
trường tương ứng nhất với 
loài hoa này.

Trong thời gian tới, để 
tăng cường bảo vệ loài đỗ 
quyên, Ban quản lý Vườn sẽ 
tăng cường công tác kiểm tra 
và tuyên truyền cho người 
dân không đốt nương rẫy, 
chặt cành đỗ quyên tự nhiên 
về làm cảnh. Đồng thời, 
nhân giống đỗ quyên đại trà 
để cung cấp cho người dân 
quanh vùng trồng làm cảnh 
và phục vụ khách du lịchn

 V Cây đỗ quyên hoa đỏ mọc ở độ cao gần 
3.000 m trên đường lên đỉnh Phan Si Păng
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Nỗi lo từ rác thải nhựa trên đại dương

Lượng rác thải nhựa trên biển đang ngày 
càng gia tăng, gây tác hại cho môi trường 
biển và các loài động vật biển. Do đặc 

điểm cấu trúc là các polyme tổng hợp nhân tạo 
(polystyrene, polyester, polyethylene...), nhựa 
là một dạng chất thải có tốc độ phân hủy trong 
môi trường biển rất chậm. Những mảnh rác 
thải nhựa lớn sẽ bị phân nhỏ dưới các tác động 
cơ học thành các hạt nhựa nhỏ có kích thước 
dưới 5 mm và phải mất hàng trăm năm, thậm 
chí hàng nghìn năm để một mảnh rác thải 
nhựa có thể phân hủy trong điều kiện tự nhiên. 

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp 
quốc (UNEP), với đặc tính bền vững trong tự 
nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi ni lông, hộp 
đựng đồ ăn, cốc…) là nguyên nhân gây tử vong 
cho nhiều loài sinh vật biển như rùa, cá heo, cá 
voi. Do các dòng hải lưu, các mảnh (hạt) nhựa 
vụn di chuyển trên khắp đại dương, trở thành 
mồi cho các loài chim biển, cá, giun và động vật 
biển. Khi các động vật nuốt phải các mảnh (hạt) 
nhựa vụn bị mắc trong khí quản gây ngạt thở, 
hoặc làm tắc hệ tiêu hóa, gây nguy hại cho các 
loài động vật, thậm chí dẫn đến tử vong. Nhưng 
đáng lo ngại là những hạt nhựa siêu vi (rất nhỏ) 
đến từ 2 nguồn do rác thải nhựa phân hủy và 
từ những hạt nhựa siêu nhỏ có trong mỹ phẩm 
như sữa rửa mặt, kem đánh răng... có thể xâm 
nhập và phá hủy tế bào trong cơ thể của các loài 
sinh vật biển. Ngoài ra, chúng có thể làm tích tụ 
các loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm thuốc trừ 
sâu DDT và PCB (Polychlorinated biphenyl - 
trong nhóm các hóa chất hữu cơ khó phân hủy 
gây ung thư).

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học thuộc 
Đại học California (Mỹ) và Đại học Inđônêxia 
đã thu gom những con cá được bán ở các chợ 
thuộc vịnh Half Moon và Princeton (bang 
California, Mỹ) và biển Makassar (Inđônêxia) 
về để phân tích. Họ phát hiện ra rằng, ở 
Inđônêxia, 28% tổng số cá thể cá và 55% loài 
động vật biển được lấy mẫu có rác thải nhựa 
trong dạ dày và đường ruột. Tại Mỹ, rác thải 
nhựa được tìm thấy trong 25% cá thể cá và 67% 
các loài động vật biển được lấy mẫu. Các hạt 
nhựa nhân tạo cũng được tìm thấy trong 33% 
mẫu cá thể động vật có vỏ (tôm, cua, sò, ốc…).

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các 
loại rác được lấy từ cá ở Inđônêxia là nhựa, trong 
khi ở Mỹ là các sợi tổng hợp được sử dụng trong 
ngành dệt may. Sở dĩ có sự khác biệt ở 2 vùng 

biển trên là do đặc trưng của 
khu vực và công tác quản lý 
chất thải nhựa tại mỗi quốc gia.

Nghiên cứu của các nhà 
khoa học thuộc trường Đại học 
California đã tập trung phân 
tích các loại sợi được sử dụng 
trong ngành dệt may tại Mỹ 
và tác động của các loại sợi đó 
đối với hệ sinh thái biển. Theo 
đó, mỗi một chiếc áo khoác 
làm bằng sợi tổng hợp được 
giặt sạch thì trung bình sẽ sản 
sinh ra 1,7 gam vi sợi tổng hợp. 
Những vi sợi tổng hợp theo hệ 
thống xử lý nước thải của nhà 
máy dệt thải ra môi trường và 
trong số đó, khoảng 40% hòa 
lẫn vào dòng nước thải ra các 
sông, hồ, đại dương.

Ngoài ra, kết quả nghiên 
cứu cho thấy, rác thải nhựa 
cùng với các chất gây ô nhiễm 
môi trường biển khác khi 
các hải sản biển ăn vào sẽ bị 

nhiễm độc và chất độc này lại 
được chuyển sang con người 
khi con người ăn các hải sản 
biển đó. Vấn đề cần quan tâm 
hiện nay đó là việc tích lũy 
sinh học và khuếch đại sinh 
học của các hóa chất, hậu quả 
của chúng đối với sức khỏe 
con người như thế nào? 

Theo UNEP, tình trạng 
vứt bỏ rác thải nhựa ra đại 
dương gây thiệt hại kinh tế lên 
đến 13 tỷ USD, đe dọa cuộc 
sống của các loài động thực 
vật biển, làm giảm sút lượng 
khách du lịch và nhất là tác 
động tiêu cực đến hoạt động 
đánh bắt thủy hải sản. Vì thế, 
các nước cần sớm tìm ra giải 
pháp để quản lý, tái chế rác 
thải nhựa hiệu quả và người 
dân cần hiểu rõ những tác hại 
để tránh vứt rác thải nhựa ra 
biểnn 

h. tRần (Theo Mongabay.com)

Theo báo cáo của Tổ chức Bảo tồn Đại dương, hơn một nửa số rác 
thải nhựa trong các đại dương trên thế giới đến từ 5 quốc gia châu 
Á, Trung Quốc, Inđônêxia, Philípin, Việt Nam và Sri Lanka. Có thể 

thấy, quy mô kinh tế và mức độ tiêu dùng chỉ là một phần yếu tố quyết 
định mức độ gây ô nhiễm biển. Điểm quan trọng nhất ở đây chính là 
việc thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Dự đoán, lượng nhựa được tiêu 
thụ hàng năm tại châu Á sẽ tăng tới 80% trong vòng 10 năm tới, vượt 
ngưỡng 200 triệu tấn vào năm 2025. Nếu các quốc gia bắt đầu hành 
động ngay từ hôm nay, các nước có thể giảm được tới 65% lượng rác 
thải trước năm 2025, giúp giảm tới 45% tổng lượng rác thải toàn cầu.

 V Rác thải nhựa gây tổn hại cho các hệ sinh thái biển
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giấy phép kinh doanh số: 1902000963 đăng ký thay đổi lần 7, 
ngày 17/3/2009.

Lĩnh vực hoạt động:
+ Thu mua phế liệu.
+ Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, không nguy hại.
+ Tái chế nhôm, phoi nhôm, xỉ bã bọt nhôm…
Công ty TNHH Song Tinh là một trong những đơn vị tiên 

phong trong lĩnh vực môi trường trường công nghiệp tại địa bàn 
Vĩnh Phúc. Công ty đã được Tổng Cục Môi Trường cấp phép hành 
nghề vận chuyển chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 1.025.V, Sở 
TN&MT Vĩnh Phúc cấp giấy phép mã số QLCTNH: 26.003.V. Vì 
mục tiêu “Phát triển bền vững”, Công ty sẵn sàng phục vụ Quý 
khách trên các lĩnh vực:

* Môi trường công nghiệp gồm:
- Vệ sinh công nghiệp.
- Thu mua phế liệu công nghiệp.
- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp.
* Tái chế phế liệu:
- Đúc kim loại từ phế liệu kim loại.
* Xử lý tái chế phế liệu nhiễm dầu:
Công ty đầu tư xây dựng hệ thống xử lý tái chế phế liệu nhiễm dầu 

được Tổng cục Môi trường cấp giấy phép xử lý mã số QLCTNH: 
1.025.X.

Với chính sách: “Chung sức vì cuộc sống và thiên nhiên tốt đẹp 
hơn”, hiện Công ty đang hợp tác lâu dài với Công ty TNHH Nhà 
nước MTV môi trường đô thị (URENCO) Hà Nội để xử lý các loại 
chất thải công nghiệp, với công nghệ xử lý hiện đại hàng đầu tại Việt 
Nam, công suất đủ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải của toàn quốc. 

 V Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà lưu 
niệm cho Lãnh đạo Công ty tại Phủ Chủ tịch

 V Đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen 
cho Công ty

 V Lãnh đạo Công ty nhận Giải thưởng  
Thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2016




