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Chiến dịCh Làm Cho thế giới sạCh hơn năm 2016:

Hãy hành động vì môi 
trường đô thị xanh,  
bền vững

Ngày 17/9/2016, tại TP. Tam Kỳ, Bộ TN&MT 
phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ 

chức Lễ phát động và ra quân thu gom rác thải 
hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 
hơn năm 2016.

Với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường 
đô thị xanh, bền vững”, Chiến dịch nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của công tác BVMT đối với 
các đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam 
xanh, bền vững.

Hiện nay, chất thải rắn phát sinh từ các đô 
thị chiếm khoảng 46% tổng lượng chất thải rắn 
của cả nước và tăng trung bình 10-16% mỗi 
năm. Việc xử lý và quản lý chất thải rắn chưa 
hợp lý, không hợp vệ sinh gây ảnh hưởng tới 
môi trường và sức khỏe người dân. Ngoài ra, 
khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động giao thông 
vận tải, xây dựng, cơ sở sản xuất không được 
kiểm soát chặt chẽ đã và đang gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng tại các TP, đô thị lớn. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Võ 
Tuấn Nhân kêu gọi các Bộ, ngành, tổ chức, 
cá nhân và doanh nghiệp cùng với các tỉnh, 
TP trên cả nước có những hành động thiết 
thực, cùng chung tay giải quyết các vấn đề 
ô nhiễm môi trường tại các khu vực đô thị. 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về BVMT; lấy 

phòng ngừa ô nhiễm làm 
phương châm hành động, 
hạn chế tư tưởng chạy theo 
lợi ích kinh tế trước mắt mà 
coi nhẹ BVMT. Đồng thời, 
phát huy hiệu quả vai trò, 
trách nhiệm và sự tham gia 
của các tổ chức xã hội, cộng 
đồng và người dân; huy động 
tối đa và đa dạng hóa các 
nguồn lực đầu tư cho BVMT.

Ngay sau Lễ phát động là 
các hoạt động ra quân dọn 
vệ sinh dọc tuyến đường 
Bạch Đằng; vớt rác trên sông 
Bàn Thạch, TP Tam Kỳ; diễu 
hành tuyên truyền và cổ động 
BVMT; thu gom rác thải và vệ 
sinh môi trường tại TP. Hội 
An…

Trong khuôn khổ các 
hoạt động hưởng ứng Chiến 
dịch, Tổng cục Môi trường đã 
tổ chức các lớp tập huấn phổ 

biến pháp luật BVMT cho 
các doanh nghiệp; Sự ảnh 
hưởng của đốt ngoài trời tới 
môi trường và sức khỏe cộng 
đồng cho cán bộ làm công tác 
quản lý nhà nước về BVMT; 
tổ chức chương trình “Lớp 
học môi trường” cho các em 
học sinh tại Trường THCS Lý 
Tự Trọng; Chương trình “đổi 
pin sinh thái” tại chợ Tam Kỳ 
và khu siêu thị Coopmart. 
Thông qua các hoạt động này, 
nhận thức của cộng đồng về 
BVMT, ứng phó với biến đổi 
khí hậu được nâng cao; hình 
thành phong cách sống thân 
thiện với môi trường, hài hòa 
với thiên nhiên; đồng thời đẩy 
mạnh xã hội hóa BVMT, phát 
huy vai trò của các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp và cộng 
đồng dân cư trong BVMT.
 Vũ nhung

 V Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại 
Lễ phát động

 V Các đại biểu và người dân tham gia thu dọn rác  
tại đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ

 V Chương trình “Lớp học môi trường” được các em 
học sinh trường THCS Lý Tự Trọng tích cực hưởng ứng
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Công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường 
quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 29/9/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Hiện 
trạng môi trường quốc gia giai đoạn 

2011 - 2015. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng 
Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng 
Dương Tùng và đại diện các cơ quan của Quốc 
hội, Chính phủ; các Bộ, ban, ngành địa phương; 
các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế; các 
cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, thực thi 
Luật BVMT, Bộ TN&MT xây dựng Báo cáo 
Hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 
2011 - 2015, nhằm đánh giá tổng quan môi 
trường của Việt Nam. Việc đánh giá, phân 
tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và 
xu hướng các vấn đề có liên quan đến môi 
trường Việt Nam sẽ hỗ trợ cho việc xem xét 
điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch 
và giải pháp quản lý BVMT. Báo cáo được xây 
dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng 
của công tác BVMT trong quá trình đổi mới, 
phát triển và các khó khăn, thách thức trong 
giai đoạn hiện nay.

Báo cáo gồm 10 chương, với các nội dung: 
Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sức ép 
đối với môi trường; Biến đổi khí hậu (BĐKH); 
Hiện trạng chất thải rắn (CTR), những vấn đề 
còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển 
và xử lý CTR; phân tích diễn biến chất lượng 
môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước 
biển), không khí và đất; công tác quản lý đa 
dạng sinh học (ĐDSH) trong giai đoạn vừa 
qua… 

Đánh giá về chất lượng môi trường trong 
thời gian qua, Báo cáo cũng chỉ rõ, chất lượng 
môi trường tại một số nơi vẫn đang tiếp tục 
bị suy giảm. Ô nhiễm và suy thoái chất lượng 
nước tiếp tục xảy ra ở vùng trung và hạ lưu (đặc 
biệt là các đoạn chảy qua khu vực đô thị, khu 
công nghiệp, làng nghề), thậm chí, ô nhiễm 
còn có xu hướng mở rộng phạm vi lên một số 
khu vực thượng nguồn, vùng nông thôn. Hiện 
tượng xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu, cửa sông 
diễn ra khá phổ biến trong những năm gần đây 
tại vùng Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và duyên 

hải miền Trung. Chất lượng 
nước biển ven bờ bị ô nhiễm 
cục bộ tại một số khu vực do 
ảnh hưởng của các hoạt động 
phát triển kinh tế ven biển. 
Thêm vào đó, vấn đề BĐKH, 
thiên tai, sự cố môi trường và 
các vấn đề môi trường xuyên 
biên giới có xu hướng gia tăng, 
ngày càng phức tạp, đặt ra yêu 
cầu ngày càng cao đối với công 
tác BVMT.  Đặc biệt, sự cố môi 
trường xảy ra tại một số tỉnh 
ven biển miền Trung vào tháng 
4 vừa qua đã gây ra hậu quả lớn 
về KT - XH và môi trường cũng 
được cập nhật trong Báo cáo. 

Báo cáo đề xuất một số kiến 
nghị đối với Quốc hội, Chính 
phủ, các Bộ, ngành và địa 
phương như: Rà soát sửa đổi 
Luật ĐDSH và các luật liên quan 
nhằm hình thành khuôn khổ 
pháp lý đủ mạnh, thống nhất 
và hiệu quả để quản lý, bảo tồn 
thiên nhiên và ĐDSH; Nghiên 
cứu xây dựng Luật Không khí 
sạch; Nghiên cứu hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về BVMT 
theo hướng ban hành bộ Luật 
môi trường; Tăng tỷ lệ chi ngân 
sách cho hoạt động sự nghiệp 
môi trường bảo đảm yêu cầu 

trong giai đoạn mới; Tập trung 
chỉ đạo giải quyết các vấn đề 
bức xúc nhằm ngăn chặn việc 
gia tăng ô nhiễm môi trường, 
suy giảm ĐDSH và tài nguyên 
thiên nhiên, đảm bảo an ninh 
môi trường, coi đây là nhiệm 
vụ BVMT trọng tâm trong 5 
năm tới; Tăng cường năng lực 
quản lý nhà nước về BVMT 
cho ngành TN&MT, nhất là các 
địa phương, cấp huyện, cấp xã; 
Rà soát, khoanh vùng các đối 
tượng có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, rủi ro xảy ra sự cố 
môi trường; Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, giám sát về BVMT 
đối với các dự án, cơ sở sản xuất 
có hoạt động xả thải, đặc biệt là 
các nguồn xả nước thải lớn ra 
các khu vực dễ bị tổn thương 
như vùng duyên hải, ven biển, 
các lưu vực sông… 

Báo cáo sẽ được gửi tới các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội, Chính phủ và tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi tới 
mọi tầng lớp nhân dân để phục 
vụ cho quá trình hoạch định 
chính sách, đẩy mạnh công tác 
BVMT, hướng tới sự phát triển 
bền vững đất nước.
 Châu LOAn

 V Toàn cảnh Lễ Công bố
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THAM vấN Kế HOẠCH THỰC HIỆN THỏA THUẬN PARI về BIếN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 1/9/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
phối hợp với Chương trình Phát triển Liên 

hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc (UNEP) và Bộ Môi trường, Bảo 
tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân 
Cộng hòa liên bang Đức (BMUB) tổ chức Hội 
thảo tham vấn Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận 
Pari về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà khẳng định, Thỏa thuận Pari 
được thông qua tại Hội nghị các Bên tham gia 
Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH 
lần thứ 21 (COP 21) là văn bản pháp lý toàn 
cầu đầu tiên ràng buộc trách nhiệm của tất cả 
các bên trong ứng phó với BĐKH. Để thực hiện 
thành công Thỏa thuận Pari về BĐKH tại Việt 
Nam, Bộ TN&MT rất mong sự hợp tác của các 
Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị, 
xã hội; sự tham gia của khu vực tư nhân, các 
doanh nghiệp và người dân; sự hợp tác chặt chẽ 
của các đối tác quốc tế, tổ chức phi chính phủ, 
cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ để thực hiện 
tốt trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính, 
thích ứng với BĐKH.

Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Kế 
hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari về BĐKH. 
Dự thảo Kế hoạch gồm các nội dung: Xác định 
các hoạt động giảm nhẹ phát thải thực hiện 
Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định 
(INDC) và tận dụng cơ hội phát triển nền kinh 
tế theo hướng các bon thấp; Xác định các hoạt 
động thích ứng thực hiện INDC và tăng khả 
năng chống chịu của cộng đồng, bảo đảm sinh 

kế cho người dân; Chuẩn bị 
nguồn lực về con người, công 
nghệ và tài chính để thực hiện 
các đóng góp giảm nhẹ, thích 
ứng và các nghĩa vụ khác do 
Thỏa thuận Pari quy định; 
Thiết lập và vận hành hệ thống 
công khai, minh bạch (MRV) 
nhằm giám sát, đánh giá việc 
thực hiện thích ứng, giảm 
nhẹ, chuẩn bị nguồn lực theo 
quy định của Thỏa thuận Pari; 
Hoàn thiện thể chế, chính 
sách tạo lập môi trường thuận 
lợi và tập trung nỗ lực quốc 
gia cho ứng phó với BĐKH; 
tăng cường phối hợp xử lý các 
vấn đề liên vùng, liên ngành; 
thu hút nguồn lực tư nhân và 
hỗ trợ quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại 

biểu đã thảo luận về tính 
khả thi của các nội dung Dự 
thảo Kế hoạch trong các giai 
đoạn từ nay đến năm 2020 
(giai đoạn chuẩn bị), từ sau 
năm 2020 (giai đoạn thực 
hiện); và những thuận lợi 
và khó khăn trong quá trình 
triển khai thực hiện; kiến 
nghị các giải pháp về mặt 
thể chế, chính sách, tổ chức 
bộ máy, nguồn lực thực 
hiện; các giải pháp thu hút 
sự tham gia của toàn xã hội, 
đặc biệt các tổ chức chính 
trị - xã hội, các tổ chức phi 
chính phủ và khối doanh 
nghiệp vào các hoạt động 
ứng phó với BĐKH theo nội 
dung của Thỏa thuận Pari…
 hồng nhung

LIêN HOAN PHIM MÔI TRƯỜNG TOÀN qUốC LầN THứ 6

Năm 2016, Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp 
với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội 

Điện ảnh Việt Nam tổ chức Liên hoan phim 
môi trường toàn quốc lần thứ 6, nhằm tôn 
vinh các tổ chức, cá nhân có tác phẩm điện 
ảnh, truyền hình về nội dung BVMT, góp phần 
tích cực trong công tác tuyên truyền cộng đồng 
tham gia BVMT.

Ban Tổ chức mong muốn sẽ có nhiều tác 
phẩm đột phá, sáng tạo với thông điệp BVMT 
sâu sắc, phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời 
các hành vi gây ô nhiễm môi trường, suy thoái 
tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học. Tác 

phẩm được thể hiện trên 5 thể 
loại: Truyện ngắn, tài liệu, khoa 
học, phóng sự và hoạt hình. 

Đối tượng tham dự Liên 
hoan phim là các tổ chức, cá 
nhân thuộc các Bộ, ngành, 
đoàn thể, các cơ quan thông 
tấn, báo chí, phát thanh, 
truyền hình Trung ương và 
địa phương, các hãng phim, 
đạo diễn, biên kịch, quay 
phim và công ty truyền thông 
trên phạm vi cả nước.

Liên hoan phim sẽ có tổng 
số 21 Giải thưởng, trong đó có 
1 Giải “Việt Nam Xanh” là giải 
cao nhất được lựa chọn trong 
số phim đứng đầu các thể loại 
phim dự thi. Ngoài ra, mỗi thể 
loại phim có 1 Giải A, 1 Giải B 
và 2 Giải Khuyến khích. Thời 
gian nhận hồ sơ và tác phẩm 
tham dự Liên hoan phim từ 
ngày 5/6 - 5/11/2016 (tính 
theo dấu bưu điện).
 đứC Anh
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DIỄN ĐÀN HợP TÁC MÔI TRƯỜNG ASEAN-TRUNG qUốC NĂM 2016

Từ ngày 10 - 12/9/2016, tại TP. Nam Ninh 
(Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác 

Môi trường ASEAN - Trung Quốc, với chủ đề 
“Chuyển đổi đô thị bền vững cho phát triển”. 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển 
dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn 
đàn.

Trong thời gian qua, ASEAN và Trung 
Quốc xác định, hợp tác trong lĩnh vực môi 
trường là một trong những ưu tiên hàng đầu. 
Trên cơ sở đó, các nước đã nỗ lực thực hiện 
thành công Chiến lược Hợp tác Môi trường 
ASEAN - Trung Quốc lần thứ nhất, giai đoạn 
2009-2015. Theo dự kiến, Chiến lược lần thứ 
hai, giai đoạn 2016-2020 sẽ bổ sung các lĩnh 
vực hợp tác quan trọng như tăng cường đối 
thoại và trao đổi chính sách; Đánh giá tác động 
môi trường; Quản lý thông tin và dữ liệu môi 
trường; Thành phố bền vững môi trường.

Tại Diễn đàn, các nhà quản lý, nhà khoa 
học, doanh nghiệp, các TP của ASEAN và 
Trung Quốc đã chia sẻ những bài học kinh 
nghiệm từ xây dựng chính sách đến thực hiện 
triển khai phát triển đô thị bền vững; tìm hiểu 
nhu cầu, đề xuất cơ chế hợp tác giữa các quốc 
gia, TP và doanh nghiệp nhằm góp phần đạt 

được mục tiêu xây dựng các 
đô thị phát triển theo hướng 
xanh, sạch và bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn, 
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc 
Hiển khẳng định, Việt Nam 
luôn là thành viên tích cực 
trong Cộng đồng ASEAN. 
Việt Nam đã và đang phối hợp 
chặt chẽ với các nước thành 
viên cũng như với Trung 
Quốc và đối tác quốc tế thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác về 

môi trường, ứng phó với biến 
đổi khí hậu, hướng tới tăng 
trưởng xanh, phát thải các 
bon thấp. Tại Việt Nam, nhiều 
sáng kiến hợp tác đa phương 
và song phương về phát triển 
bền vững các TP (Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, 
Huế…) đang được triển khai 
thực hiện nhằm tăng cường 
sức chống chịu, ứng phó với 
biến đổi khí hậu.
 n. hằng

 V Lễ khởi động quan hệ đối tác TP bền vững về sinh thái 
ASEAN - Trung Quốc

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CủA HIỆP ĐịNH ĐốI TÁC XUyêN THÁI BìNH DƯơNG 
LêN HỆ THốNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG vIỆT NAM

Ngày 14/9/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT 
đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động 

của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) lên hệ thống pháp luật môi trường của 
Việt Nam”.

Hiệp định TPP được 12 quốc gia vành đai 
Thái Bình Dương ký kết ngày 4/2/2016 tại New 
Zealand. Đây là hiệp định thương mại tự do 
lớn nhất thế giới, trở thành hình mẫu hợp tác 
thương mại của thế kỷ XXI.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ 
Tuấn Nhân cho biết, cam kết trong Hiệp định 
không chỉ hướng tới sự tự do hóa thương mại 
mà còn nhằm mục tiêu BVMT, hướng tới 
phát triển bền vững, với nỗ lực hoàn thiện 
và thực thi hệ thống pháp luật về môi trường. 
Bên cạnh đó, Hiệp định còn quy định thành 
lập Ủy ban Môi trường, giúp giám sát thực 
thi các cam kết về môi trường; Thiếp lập cơ 
chế giải quyết tranh chấp về môi trường. 

Do vậy, thực thi đầy đủ các 
cam kết về môi trường trong 
Hiệp định TPP là cơ hội để 
Việt Nam tăng cường công 
tác quản lý về BVMT, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật 
về môi trường. Thứ trưởng 
mong muốn sẽ nhận được sự 
hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường 
năng lực từ các đối tác phát 
triển quốc tế, quốc gia thành 
viên Hiệp định TPP và sự 
hợp tác, phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả của các Bộ, ngành, 
địa phương.

Hiện Bộ TN&MT đã 
thành lập Tổ công tác thực 
thi các cam kết về môi 
trường trong Hiệp định 
TPP, Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EVFTA). 
Theo đó, Bộ đã rà soát các 
cam kết và đánh giá tác 
động của Hiệp định TPP 
lên hệ thống pháp luật môi 
trường; đề xuất sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm 
pháp luật để thực thi Hiệp 
định TPP và EVFTA.

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã thảo luận về những tác 
động của Hiệp định TPP đối 
với hệ thống pháp luật về môi 
trường; Kế hoạch, lộ trình cụ 
thể và các ưu tiên sửa đổi, bổ 
sung văn bản quy phạm pháp 
luật về môi trường để thực thi 
Hiệp định TPP.
 giáng hương
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Triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, 
ổn định đời sống của người dân sau sự cố 
môi trường biển miền Trung

Ngay sau khi xảy ra sự cố môi 
trường nghiêm trọng tại ven biển 
4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế), làm hải sản chết bất thường, gây 
thiệt hại lớn về kinh tế -xã hội, hủy hoại 
môi trường biển, Đảng và Nhà nước đã 
quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời các 
biện pháp hỗ trợ, ổn định cuộc sống của 
người dân vùng bị thiệt hại; đồng thời giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội; bước đầu đánh giá thiệt hại về kinh 
tế, xã hội, môi trường. 

1. Khẩn tRương Xây Dựng 
định MứC bồi thường thiệt 
hại ChO nhân Dân 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã ban hành Quyết định thành lập 
Ban chỉ đạo về các giải pháp để ổn định 
đời sống và sản xuất, kinh doanh cho 
nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng 
sự cố môi trường. Theo Quyết định, Ban 
Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức phối hợp 
liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, ban 
hành và triển khai thực hiện các giải pháp 
để ổn định đời sống và sản xuất, kinh 
doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị 
ảnh hưởng sự cố môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa 
Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các 
Bộ, cơ quan là thành viên cần tập trung 
giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt 
hại, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản 
xuất cho người dân; khắc phục hậu quả 
sự cố môi trường, phục hồi môi trường 
biển. Đồng thời phải đảm bảo Công ty 
Formosa Hà Tĩnh không tái phạm, khắc 
phục đầy đủ các sai phạm, thực hiện đầy 
đủ các cam kết, tuân thủ nghiêm các quy 
định pháp luật về xả thải ra môi trường 
(nước thải, khí thải, chất thải rắn…).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh 
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn 

trương hoàn thành công 
tác kê khai, thống kê thiệt 
hại theo đúng tiến độ đã 
đề ra. Căn cứ kết quả thống 
kê thiệt hại và định mức áp 
dụng chung được ban hành, 
UBND 4 tỉnh chỉ đạo UBND 
cấp huyện chịu trách nhiệm 
tính toán, xác định số tiền 
bồi thường đối với từng đối 
tượng gửi UBND tỉnh tổng 
hợp. Tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh 
huy động toàn bộ hệ thống 
chính trị, đoàn thể tham gia 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ, 
không để xảy ra tiêu cực, xử 
lý nghiêm các vi phạm xảy ra. 

2. Công bố  
thông tin Về  
Môi tRường biển Và 
ViệC KhAi tháC,  
Sử Dụng hải Sản

Sau 4 tháng Công ty 
Formosa xả chất thải chưa 
qua xử lý ra môi trường làm 
cá chết hàng loạt, với sự vào 
cuộc quyết liệt của các Bộ, 
ngành chức năng, tại cuộc 
họp giao ban báo chí của 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
diễn ra vào ngày 20/9/2016, 
các Bộ: Y tế, TN&MT, Bộ 
NN&PTNT đã công bố thông 
tin về môi trường biển và việc 
khai thác, sử dụng hải sản tại 
4 tỉnh miền Trung.
Chất lượng môi trường nước 
biển đạt quy chuẩn

Ngày 22/8/2016, Bộ 
TN&MT đã tổ chức công 
bố kết quả điều tra, đánh giá 
mức độ, phạm vi ô nhiễm 
môi trường biển do sự cố môi 
trường gây ra tại 4 tỉnh ven 
biển miền Trung. Tại Lễ công 

bố, Bộ TN&MT đã kết luận: 
Chất lượng môi trường nước 
biển tại tất cả 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 tắm, 
thể thao dưới nước, nuôi trồng 
thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Trên cơ sở kết quả phân 
tích của 1.080 mẫu (tháng 
5), 331 mẫu (tháng 6) và 68 
mẫu kiểm chứng (tháng 8), 
so sánh, đối chiếu với QCVN 
10- MT:2015/BTNMT về 
chất lượng nước biển, Bộ 
TN&MT cho biết, về cơ bản 
hầu hết các thông số đều nằm 
trong giới hạn cho phép. Đối 
với các thông số sắt, tổng 
phenol và xyanua (là các 
nguyên nhân chính gây sự cố 
môi trường), hàm lượng sắt 
và xyanua đã giảm đi đáng kể 
(xyanua nằm trong ngưỡng 
cho phép, chỉ còn một số khu 
vực thuộc vùng biển Quảng 
Bình và Thừa Thiên - Huế 
có giá trị thông số sắt ở tầng 
nước đáy vượt nhẹ ngưỡng 
cho phép của QCVN). Riêng 
thông số tổng phenol, trong 
tháng 6/2016 hàm lượng có 
tăng lên và một số mẫu vượt 
giới hạn cho phép, chủ yếu là 
mẫu tầng đáy. Nguyên nhân 
là do cơ chế nhả hấp phụ 
phenol từ dạng phức hỗn hợp 
dưới dạng hệ keo sắt và từ 
trầm tích đáy vào nước biển. 
Đến tháng 8/2016, hàm lượng 
tổng phenol trong nước biển 
đã giảm đến giá trị nhỏ hơn 
giới hạn cho phép.

Việc đánh giá màng bám 
hệ keo sắt hấp phụ các độc tố 
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Ngày 8/9/2016, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà đã dẫn đầu 

đoàn công tác của Bộ TN&MT 
trực tiếp kiểm tra các nội dung 
liên quan đến cam kết khắc phục 
sự cố môi trường của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh. Trong đó tập 
trung kiểm tra việc Formosa 
thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT 
và các Bộ, ngành Trung ương; 
việc khắc phục triệt để, hoàn 
thiện công nghệ, không tái vi 
phạm gây ô nhiễm môi trường; 
xây dựng, lắp đặt các hạng mục 
công trình để đảm bảo xử lý triệt 
để, đúng quy trình về công nghệ 
luyện cốc (chuyển xử lý ướt sang 
xử lý khô), đảm bảo môi trường 
chất lượng theo đúng yêu cầu, 
quy định, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng 
yêu cầu, mọi dữ liệu, thông số kỹ 
thuật về môi trường của Công 
ty Formosa Hà Tĩnh phải được 
chuyển về Sở TN&MT tỉnh Hà 
Tĩnh. Cùng với đó, địa phương 
phải có trách nhiệm cập nhật, xử 
lý và gửi báo cáo lên Bộ TN&MT. 
Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổ 
giám sát hoạt động của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh phải theo dõi 
chặt chẽ việc xả thải từ Công ty 
Formosa Hà Tĩnh, đảm bảo chất 
thải trước khi xả ra môi trường 
biển phải được xử lý tại bể sinh 
học, trong bể sinh học nuôi các 
loại cá sống khỏe mạnh…Về xử 
lý chất thải, đặc biệt là chất thải 
công nghiệp nguy hại, yêu cầu 
Công ty Formosa Hà Tĩnh phải 
có phương án thuê đơn vị độc lập 
vận hành hệ thống xả thải đảm 
bảo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm 
công khai, minh bạch việc xử lý 
xả thải...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà đã có buổi làm 
việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về 
việc thực hiện cam kết và tuân thủ 

các quy định BVMT của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh, đồng thời bàn 
những giải pháp trong công tác 
quản lý môi trường nhằm đảm 
bảo phát triển bền vững.

Theo Báo cáo của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Formosa 
Hà Tĩnh đã khắc phục được 
37/58 hạng mục. Hiện Tổ 
giám sát đang yêu cầu Công ty 
Formosa Hà Tĩnh khẩn trương 
hoàn thành việc khắc phục các 
vi phạm còn tồn tại (21 hạng 
mục) và thực hiện các nội dung 
đã cam kết. Đặc biệt, Công ty 
Formosa Hà Tĩnh chỉ được vận 
hành thử nghiệm các hạng mục 
công trình của dự án khi được 
Bộ TN&MT chấp thuận và vận 
hành chính thức khi được Bộ cấp 
giấy xác nhận hoàn thành công 
trình BVMT.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà ghi nhận trách 
nhiệm, nỗ lực thực hiện các 
cam kết về khắc phục, xử lý môi 
trường của Công ty Formosa Hà 
Tĩnh; đánh giá cao sự vào cuộc và 
phối hợp tích cực với Bộ TN&MT 
của các nhà khoa học, lãnh đạo 
tỉnh Hà Tĩnh trong việc tìm ra 
nguyên nhân sự cố cũng như việc 
khắc phục hậu quả. Đặc biệt, Bộ 
trưởng đề nghị các cơ quan quản 
lý tiếp tục duy trì kiểm tra, kiểm 
soát, giám sát chặt chẽ vấn đề môi 
trường khi Công ty Formosa Hà 
Tĩnh đi vào hoạt động và yêu cầu 
lãnh đạo Công ty Formosa Hà 
Tĩnh phối hợp với Bộ TN&MT, 
UBND, Sở TN&MT Hà Tĩnh 
trong việc áp dụng các quy chuẩn 
môi trường. Bộ trưởng cũng lưu ý 
lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cần có kế 
hoạch triển khai cụ thể Chỉ thị số 
25/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về một số vấn đề cấp bách về 
BVMT; rà soát lại toàn bộ các quy 
hoạch phát triển, tính được bài 
toán chịu tải của môi trường để 
đảm bảo phát triển bền vững.

phenol, xyanua… được thực hiện tại 9 
khu vực có rạn san hô và các dạng nền 
đáy khác trong vùng biển 4 tỉnh từ Hà 
Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế với tổng 
cộng 63 điểm khảo sát. Kết quả cho 
thấy, thời điểm tháng 7/2016 vẫn còn 
hiện tượng lớp màng màu vàng bám 
trên bề mặt đá, rạn san hô và các khe 
đá tại các khu vực có rạn san hô và 
rạn đá ngầm, tuy nhiên lớp màng bám 
này đã giảm nhiều so với thời điểm 
khảo sát vào tháng 4 và tháng 5/2016. 
Hàm lượng phenol trong màng bám 
hệ keo sắt ở 9 khu vực được khảo sát 
đã giảm mạnh trong giai đoạn tháng 
6 và tháng 7/2016. Điều này cho thấy, 
phenol trong màng bám hệ keo sắt đã 
được nhả hấp phụ vào nước. Nhiều 
nơi, hàm lượng phenol đã giảm trên 
90% so với tháng 4 và tháng 5/2016 
(hòn Sơn Dương, Chân Mây, Sơn 
Chà, Hải Vân).

Đối với các hệ sinh thái rạn san 
hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu 
vực bị tác động của sự cố môi trường, 
nay đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi 
tích cực. Trên rạn san hô đã thấy hiện 
tượng san hô phục hồi tự nhiên từ 
những tập đoàn đã bị chết từng phần 
và ấu trùng san hô bắt đầu định cư và 
phát triển trên nền đáy rạn (rạn san 
hô khu vực Hòn Nồm, Hải Vân, Sơn 
Chà). Khu vực đảo Hòn La vẫn còn 
điểm san hô phát triển khá tốt. Cá 
kích thước nhỏ và các động vật đáy cỡ 
lớn khác trên các rạn san hô đã có dấu 
hiệu phục hồi tích cực với mật độ cao 
hơn giai đoạn trước.

Hiện nay, Bộ TN&MT vẫn tiếp 
tục triển khai chương trình quan trắc 
môi trường biển các tỉnh miền Trung 
để theo dõi hiện trạng và diễn biến 
chất lượng môi trường. Theo kết quả 
thông báo trong tháng 8/2016, có 3 
khu vực cách bờ 1,5 km bao gồm: 
khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh 
(diện tích 300 km2); cửa Nhật Lệ, 
tỉnh Quảng Bình (diện tích khoảng 
330 km2); hòn Sơn Chà, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế (diện tích khoảng 160 
km2), do chịu tác động của dòng xoáy 
cục bộ nên có một số thông số môi 
trường trong nước biển cao hơn so 

Bộ TN&MT kiểm tra việc khắc phục hậu quả  
vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh
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với các khu vực khác. Đến nay, theo kết quả 
quan trắc môi trường biển do Bộ TN&MT 
thực hiện tại 3 khu vực nêu trên cho thấy, 
tất cả các thông số quan trắc đều nằm trong 
giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/
BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng nuôi 
trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Như 
vậy, có thể thấy, với sự kiểm soát chặt chẽ 
các nguồn phát thải từ Công ty Formosa Hà 
Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi 
trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố 
môi trường đã giảm theo thời gian. 
hải sản sống ở tầng nổi đảm bảo an toàn để 
sử dụng làm thực phẩm

Để trả lời câu hỏi đang được dư luận đặc 
biệt quan tâm là hải sản ở khu vực này đã an 
toàn hay chưa, Bộ Y tế đã có kết luận, tất cả hải 
sản như cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ 
vàng, cá bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, 
cá đối, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở 
tầng nổi, hải sản sống ở đầm nuôi của 4 tỉnh 
miền Trung đều đảm bảo an toàn để sử dụng 
làm thực phẩm. Đối với các hải sản như ghẹ, 
tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch 
tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng 
đáy trong vòng 13,5 hải lý chưa đảm bảo an 
toàn để sử dụng làm thực phẩm. 

Kết luận trên dựa trên kết quả nghiên cứu 
được triển khai quy mô lớn với 1.040 mẫu 

 V Người dân vùng biển Quảng Bình đã yên tâm ra khơi trở lại

hải sản được lấy hàng ngày, ở 
tất cả các cảng cá, gò cá, các 
thuyền đánh bắt cá, đầm nuôi 
tại 4 tỉnh miền Trung. Các 
mẫu được kiểm nghiệm các 
chỉ tiêu xyanua, phenol, thủy 
ngân, camidi, chì, crom, asen 
và sắt. Song song với việc lấy 
mẫu tại 4 tỉnh, Bộ Y tế cũng 
tiến hành lấy 300 mẫu hải 
sản tại 3 tỉnh, thành phố: Hải 
Phòng, Khánh Hòa và Bà Rịa 
– Vũng Tàu là các tỉnh không 
chịu ảnh hưởng của sự cố 
môi trường để làm nhóm đối 
chứng, so sánh. 

Theo kết quả nghiên cứu, 
Bộ Y tế khẳng định, tất cả các 
loại hải sản tại 4 tỉnh miền 
Trung và 3 tỉnh nhóm đối 
chứng đều không phát hiện 
bất kỳ mẫu nào có xyanua 
– chất được xác định là một 
trong những nguyên nhân 
gây ra cá chết hàng loại. Các 
chỉ số: thủy ngân, cadimi, 
chì, crom, asen và sắt trong 
hải sản ở 7 tỉnh trên đều nằm 
trong giới hạn cho phép, đảm 

bảo an toàn theo quy định. 
Các kết quả xét nghiệm đối 
với hải sản tại các đầm nuôi 
4 tỉnh miền Trung đều đảm 
bảo an toàn.

Đối với phenol, tất cả 
các mẫu hải sản tầng nổi (cá 
ngừ, cá thu, cá nục các loại, 
cá chỉ vàng, cá bạc má, cá 
hố, cá bò, cá cam, cá trích, 
cá đối, cá cơm và các loại hải 
sản khác sống ở tầng nổi) 
tại 4 tỉnh miền Trung đều 
không phát hiện mẫu nào có 
phenol. Tuy nhiên, phát hiện 
132/1.040 mẫu hải sản có 
phenol, bao gồm: ghẹ, tôm, 
tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá 
đục, bạch tuộc, cua đá – đây 
là các hải sản sống ở tầng 
đáy. Trong số 132 mẫu hải 
sản có phát hiện phenol đều 
nằm trong vùng từ 5 - 25 km 
(tương đương với khoảng từ 
2,7- 13,5 hải lý) với tỉ lệ mẫu 
nhiễm cao nhất tại Hà Tĩnh, 
Quảng Bình và thấp nhất tại 
biển Lăng Cô, Thừa Thiên - 
Huế.
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Để đảm bảo an toàn sức khỏe 
người tiêu dùng, Bộ Y tế khuyến 
cáo người dân không sử dụng các 
loại hải sản: ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, 
mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, 
cua đá và các hải sản khác sống ở 
tầng đáy trong vòng 20 hải lý (các 
loại hải sản tầng đáy theo danh 
mục của Bộ NN&PTNT). Bộ Y tế 
đề nghị UBND 4 tỉnh: Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 
Thiên - Huế tiếp tục chỉ đạo Sở 
NN&PTNT, Sở Công Thương 
(đơn vị được giao quản lý kho 
hàng đông lạnh) phân loại hải sản 
theo từng lô; Sở Y tế chỉ đạo lấy 
mẫu theo từng lô và trả kết quả 
cho đơn vị quản lý được UBND 
giao nhiệm vụ; Chỉ cho phép lưu 
hành lô sản phẩm khi được xét 
nghiệm an toàn. Đối với các lô 
hàng không an toàn phải buộc 
tiêu hủy và đền bù theo quy định. 
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp 
tục phối hợp với Bộ NN&PTNT 
thực hiện giám sát định kỳ đối với 
các hải sản được khai thác tại 4 
tỉnh miền Trung nhằm đảm bảo 
an toàn thực phẩm và sức khỏe 
cho nhân dân. Đồng thời, tiếp tục 
lấy mẫu các loại hải sản có phát 
hiện phenol nêu trên và các hải 
sản ở tầng đáy trong vòng 20 hải 
lý để giám sát, xét nghiệm.

3. hướng Dẫn ViệC nuôi 
tRồng, KhAi tháC thủy 
Sản, giáM Sát An tOàn 
thựC phẩM 

Trong lĩnh vực sản xuất thủy 
sản, Bộ NN&PTNT đã hướng dẫn 
các địa phương nuôi trồng thủy 
sản, khai thác thủy sản, giám sát 
an toàn thực phẩm và sản xuất 
muối tại 4 tỉnh miền Trung. Theo 
đó, các địa phương đã tổ chức 
tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân hoạt động nuôi trồng thủy hải 
sản mặn, lợ bình thường với tất cả 
các phương thức nuôi: lồng bè, bãi 
triều và trong ao, đầm. Cùng với 
việc nuôi trồng, thực hiện công 
tác quan trắc môi trường tại các 

vùng nuôi trồng thủy sản 
tập trung, trong đó lưu ý 
quan trắc bổ sung các thông 
số phenol, xyanua. Đối với 
lĩnh vực khai thác hải sản, 
các địa phương hướng dẫn 
người dân hoạt động khai 
thác hải sản bình thường 
trên các vùng biển, kết hợp 
với lấy mẫu giám sát về an 
toàn thực phẩm đối với sản 
phẩm hải sản khai thác. Đối 
với vấn đề giám sát an toàn 
thực phẩm sản phẩm hải sản, 
các địa phương tổ chức thực 
hiện giám sát tại cảng cá, bến 
cá khi tàu của ngư dân cập 
bờ và lưu ý các loại hải sản 
tầng đáy thường gặp ở vùng 
biển 4 tỉnh miền Trung. Thời 
điểm lấy mẫu giám sát là khi 
sản phẩm khai thác được bốc 
dỡ từ tàu khai thác đưa lên 
bờ tiêu thụ. Tần suất lấy mẫu 
2-3 ngày/lần, tùy vào điều 
kiện thực tế ở địa phương. 

Để phục hồi nguồn lợi 
thủy sản và các hệ sinh thái 
thủy sinh là nơi cư trú của các 
loài thủy sản, Bộ NN&PTNT 
khuyến cáo ngư dân chưa 
khai thác tại 3 khu vực biển 
(Hòn Sơn Dương, tỉnh Hà 
Tĩnh, cách bờ 1,5 km với diện 
tích 300 km2; Cửa Nhật Lệ, 
tỉnh Quảng Bình, cách bờ 1,5 
km với diện tích 330 km2); 
hòn Sơn Chà, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế, cách bờ 1,5 km 
với diện tích 160 km2). Đồng 
thời không sử dụng các nghề 
khai thác tầng đáy như lưới 
kéo, rê đáy, lặn câu đáy, lồng 
bẫy, khai thác nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ tự nhiên trong 
vùng biển 20 hải lý trở vào bờ 
thuộc 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến 
Thừa Thiên - Huế.

4. CáC Vấn đề Cần tập 
tRung thựC hiện 

Để giải quyết dứt điểm 
việc bồi thường thiệt hại, hỗ 

trợ ổn định đời sống và phát 
triển sản xuất cho nhân dân, 
Chính phủ đã yêu cầu các 
Bộ, ban, ngành chức năng 
cần tập trung vào các vấn 
đề:

- Các Bộ chủ động đề 
xuất các chính sách hỗ trợ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của mình, đảm bảo 
mục tiêu hỗ trợ là để phục 
hồi, phát triển sản xuất; tập 
trung vào đào tạo nghề, 
dạy nghề, khởi nghiệp, phát 
triển đội tàu... gửi về Bộ 
NN&PTNT để tổng hợp vào 
Đề án chung. 

- Bộ Y tế và Bộ Giáo dục 
và Đào tạo nghiên cứu, đề 
xuất cụ thể về việc miễn học 
phí, miễn tiền bảo hiểm y tế 
cho những đối tượng bị ảnh 
hưởng; Bộ Y tế tiếp tục lấy 
mẫu giám sát; chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ban, ngành 
xây dựng, thống nhất kịch 
bản, phương án công bố chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối 
với hải sản khai thác. 

- UBND 4 tỉnh chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn thống 
kê chính xác khối lượng hải 
sản hiện đang tồn kho và chỉ 
đạo giải quyết dứt điểm trong 
tháng 9/2016. 

- Bộ NN&PTNT sớm 
hoàn thiện, trình Đề án xác 
định, bồi thường thiệt hại và 
hỗ trợ khắc phục hậu quả, 
khôi phục sản xuất, chuyển 
đổi nghề cho người dân bị 
ảnh hưởng bởi sự cố môi 
trường. 

- Bộ TN&MT đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng, lắp đặt hệ 
thống các trạm quan trắc môi 
trường biển tại 4 tỉnh, đồng 
thời có định hướng xây dựng 
hệ thống trạm quan trắc tại 
các tỉnh ven biển trực thuộc 
Trung ương trên phạm vi 
toàn quốcn

 nguyên hằng
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Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
LTS. Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành 
Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách về BVMT. Chỉ thị 
là cơ sở quan trọng để phát huy tiềm 
năng, tạo đột phá, tận dụng cơ hội vượt 
qua những thách thức về môi trường 
trong quá trình phát triển. Tạp chí Môi 
trường xin trân trọng giới thiệu toàn 
văn nội dung của Chỉ thị.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường 
đã được Đảng và Nhà nước quan tâm 
chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát 

triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và 
đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. 
Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục 
gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, 
sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình 
trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người 
dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy 
theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác 
bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai 
trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức 
xã hội, cộng đồng, người dân. Hệ thống pháp 
luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả 
thi; thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng 
lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, 
xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải 
của doanh nghiệp. Năng lực quản lý nhà nước 
còn hạn chế; một bộ phận công chức còn thiếu 
trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực; trang thiết 
bị kỹ thuật, công nghệ còn yếu và thiếu. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh 
phòng chống tội phạm và sự phối hợp giữa các 
ngành, các cấp chưa chủ động, thiếu quyết liệt, 
kém hiệu quả; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn 
đe. Đầu tư cho môi trường còn hạn hẹp, dàn 
trải, hiệu quả thấp; chưa có cơ chế, chính sách 
đột phá thu hút nguồn lực trong xã hội.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường hết sức nặng nề, nhiều vấn đề môi 
trường tích tụ chưa được giải quyết, áp lực lên 

môi trường ngày càng lớn, 
nguy cơ nước ta trở thành bãi 
thải công nghệ lạc hậu, các loại 
hình sản xuất ô nhiễm môi 
trường đang hiện hữu; biến 
đổi khí hậu diễn biến nhanh, 
phức tạp, đặt ra nhiều thách 
thức lớn đối với công tác bảo 
vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn 
chế, chủ động phòng ngừa, 
ngăn chặn và giảm thiểu ô 
nhiễm, tạo bước chuyển biến 
căn bản trong công tác bảo vệ 
môi trường, Thủ tướng Chính 
phủ chỉ thị:

1. Bảo vệ môi trường là 
yêu cầu xuyên suốt trong 
quá trình phát triển, là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính 
trị, cộng đồng, doanh nghiệp 
và nhân dân. Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quán triệt, thực 
hiện nghiêm Nghị quyết của 
Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về bảo vệ môi 
trường. Thu hút đầu tư phải 
bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường; không cho phép 
đầu tư vào các loại hình sản 
xuất, sử dụng công nghệ sản 
xuất lạc hậu có nguy cơ cao 
gây ô nhiễm. Các địa phương 
khẩn trương ban hành và tổ 
chức thực hiện nghị quyết 
chuyên đề, chương trình, kế 
hoạch hành động về bảo vệ 
môi trường. 

2. Các Bộ, ngành, địa 
phương phối hợp đồng bộ, 
chặt chẽ trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
từ khâu xét duyệt, thẩm định 
đến triển khai thực hiện và 
vận hành dự án. Chủ đầu tư, 

cơ quan quyết định, phê duyệt 
đầu tư, thẩm định công nghệ 
sản xuất, phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
phải chịu trách nhiệm về vấn 
đề môi trường của dự án. Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
chịu trách nhiệm toàn diện về 
các vấn đề môi trường trên địa 
bàn. Bộ Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, thanh tra, 
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc 
việc thực hiện pháp luật về 
bảo vệ môi trường của các Bộ, 
ngành, địa phương. 

3. Tập trung hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về bảo 
vệ môi trường

a) Bộ Tài nguyên và Môi 
trường:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tư pháp và các Bộ, ngành có 
liên quan tổng hợp, đề xuất 
sửa đổi các quy định về bảo vệ 
môi trường trong các luật về 
môi trường, tài nguyên, thuế, 
ngân sách, đầu tư, xây dựng, 
khoa học và công nghệ, năng 
lượng… bảo đảm thống nhất, 
đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ môi trường, hoàn thành 
trong năm 2017.

- Rà soát, trình Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung các nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường, khắc phục 
những bất cập hiện nay, nhất 
là các quy định về các công cụ, 
biện pháp quản lý nhà nước, 
biện pháp kỹ thuật kiểm soát, 
giám sát hoạt động xả thải của 
doanh nghiệp. Rà soát, điều 
chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường phù 
hợp với điều kiện trong nước 
và yêu cầu hội nhập quốc tế, 
kết hợp thải lượng chất ô 
nhiễm và sức chịu tải của môi 
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trường, hoàn thành trong năm 2017.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng 
hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa 
chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ 
sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê 
duyệt các dự án đầu tư, hoàn thành trong năm 
2017.

b) Các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà 
soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất 
sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi 
trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư 
sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất 
có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, quy 
định cụ thể tỷ lệ vốn đầu tư xử lý ô nhiễm môi 
trường đối với các loại hình dự án đầu tư.

d) Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cơ 
quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, giá 
dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hoàn 
thành trong năm 2017.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổ chức thực hiện nghiêm túc tiêu chí về bảo vệ 
môi trường trong việc công nhận địa phương 
đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trong 
năm 2016. 

e) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp 
với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan rà soát, 
trình Chính phủ quy định giao Chi cục bảo vệ 
môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa 
phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ 
gây ô nhiễm cao và các đô thị đông dân cư, khu 
vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ.

4. Tăng cường và chấn chỉnh công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng 
ngừa, kiểm soát ô nhiễm

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:
- Tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng 

có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở 
lên trên phạm vi cả nước; rà soát đánh giá tác 
động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây 
ô nhiễm môi trường; rà soát, chấn chỉnh công 
tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các 
Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra 

môi trường, bảo đảm không 
chồng chéo, không gây ảnh 
hưởng đến hoạt động của 
doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện tổng 
điều tra, đánh giá, phân loại 
các nguồn thải trên phạm vi cả 
nước; xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu quốc gia về nguồn thải, 
hoàn thành trong năm 2018. 

- Tăng cường trách nhiệm, 
có cơ chế phù hợp nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của các Ủy ban Bảo vệ môi 
trường lưu vực sông.

- Xây dựng hệ thống quan 
trắc, cảnh báo về môi trường 
tại các vùng kinh tế trọng 
điểm, các khu vực tập trung 
nhiều nguồn thải, khu vực 
nhạy cảm về môi trường trước 
năm 2020. 

- Ban hành bộ chỉ số 
đánh giá, xếp hạng kết quả 
bảo vệ môi trường của các địa 
phương trong năm 2016 để 
thực hiện từ năm 2017.

b) Các Bộ, ngành, địa 
phương rà soát báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đã 
được phê duyệt, các công 
trình biện pháp bảo vệ môi 
trường của các dự án đầu tư, 
nhất là các dự án lớn có nguy 
cơ cao tác động xấu đến môi 
trường để có điều chỉnh kịp 
thời, hoàn thành trong năm 
2017.

c) Bộ Công an chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và các cơ quan 
chức năng đề xuất các giải 
pháp tăng cường hoạt động 
của lực lượng cảnh sát môi 
trường theo hướng tập trung 
vào đấu tranh, phòng chống 
tội phạm về môi trường; xử lý 
các vụ việc vi phạm nghiêm 
trọng theo quy định của Bộ 
luật Hình sự.

d) Bộ Khoa học và Công 

nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ 
Xây dựng, các Bộ liên quan 
tăng cường công tác đánh 
giá tác động của công nghệ 
nhập khẩu đến môi trường; rà 
soát các dự án nhập khẩu dây 
chuyền, công nghệ xử lý rác 
thải; đề xuất công nghệ, thực 
hiện thí điểm xử lý chất thải 
rắn bằng công nghệ của Việt 
Nam, hoàn thành trong năm 
2017. 

đ) Bộ Xây dựng chủ trì, 
phối hợp với Bộ Công Thương, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung các quy hoạch liên quan 
đến xây dựng do Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, làm rõ 
những nội dung bảo vệ môi 
trường và từng công trình bảo 
vệ môi trường; rà soát, kiểm 
tra việc tuân thủ quy hoạch 
xây dựng chi tiết đối với các 
dự án đầu tư lớn, có tác động 
xấu đến môi trường; rà soát 
định mức, chi phí cho bảo vệ 
môi trường trong tổng mức 
đầu tư của dự án xây dựng,; 
hoàn thành trong năm 2017.

e) Bộ Công Thương rà 
soát và tổ chức kiểm tra việc 
tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết 
kế kỹ thuật do Bộ phê duyệt 
hoặc chủ trì tham gia góp ý 
kiến trong quá trình thẩm 
định, phê duyệt đối với các dự 
án đầu tư lớn, có tác động xấu 
đến môi trường, hoàn thành 
trong năm 2017.

g) Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương:

- Tập trung xử lý triệt để, 
di dời cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng ra khỏi 
khu dân cư, chuyển vào các 
khu công nghiệp; yêu cầu tất 
cả các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao, 
cụm công nghiệp xây dựng hệ 
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thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng 
có quy mô xả lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm 
soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định 
của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở 
Tài nguyên và Môi trường địa phương.

- Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê 
duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý 
chất thải rắn trong năm 2017; tổ chức thực hiện 
ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, 
đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các 
khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

h) Cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư 
tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà 
đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 
phục vụ vận hành dự án.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và 
huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường 

a) Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp tổ 
chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi 
trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn 
sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp 
đồng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp 
xã; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết 
bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân 
đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý nước 
thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy 
hoạch đã được phê duyệt ngay trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và dài hạn.

c) Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trình Thủ tướng 
Chính phủ phương án bảo 
đảm kinh phí cho bảo vệ môi 
trường theo hướng: tăng đầu 
tư từ ngân sách nhà nước, cân 
đối kinh phí thường xuyên 
sự nghiệp môi trường hàng 
năm không dưới 1% tổng chi 
ngân sách Nhà nước và tăng 
dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế; tính 
đúng, tính đủ giá dịch vụ môi 
trường; đề xuất phương án 
để dành 100% tiền xử phạt 
vi phạm hành chính về môi 
trường để đầu tư cho công tác 
bảo vệ môi trường. 

d) Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính xây dựng trình 
Thủ tướng Chính phủ Đề án 
về cơ chế đột phá huy động 
nguồn lực, thu hút đầu tư, xã 
hội hóa bảo vệ môi trường, 
thực hiện đúng nguyên tắc: 
“người được hưởng lợi từ 
môi trường có nghĩa vụ đóng 
góp tài chính cho bảo vệ môi 
trường; người gây ô nhiễm, 
sự cố và suy thoái môi trường 

phải khắc phục, bồi thường 
thiệt hại”.

đ) Các Bộ, ngành, địa 
phương chịu trách nhiệm chi 
đúng, chi đủ nguồn ngân sách 
nhà nước cho sự nghiệp bảo 
vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật.

6. Các Bộ, ngành, địa 
phương tăng cường tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
tham gia bảo vệ môi trường, 
phân loại rác tại nguồn và thu 
gom rác thải; tạo điều kiện 
thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành 
viên phối hợp, phản biện, 
giám sát hoạt động bảo vệ môi 
trường; chủ động cung cấp 
thông tin, phát huy vai trò của 
báo chí trong công tác bảo vệ 
môi trường. 

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương định kỳ hàng năm báo 
cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 
này về Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủn

 V Theo Chỉ thị, tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp 
phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
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Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường là  
chỉ tiêu bắt buộc trong thực hiện  
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Với chủ trương “phát triển kinh tế 
đi đôi với BVMT”, trong những năm 
qua, công tác BVMT trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh đã có những bước 
chuyển biến mạnh mẽ, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và cả hệ thống 
chính trị. Công tác quản lý nhà nước 
về môi trường, nhất là việc lồng 
ghép các yêu cầu BVMT trên địa 
bàn tỉnh trong các chiến lược phát 
triển, quy hoạch KT - XH, quy hoạch 
ngành, chương trình, dự án... đã 
được tỉnh quan tâm. Đồng thời, các 
nhiệm vụ, dự án được triển khai đều 
phải phù hợp với quy hoạch ngành, 
quy hoạch vùng và bảo đảm quy 
hoạch về BVMT. Đó là chia sẻ của 
Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Ngọc 
Thu với Tạp chí Môi trường về việc 
đẩy mạnh công tác quản lý nhà 
nước về BVMT trên địa bàn tỉnh.

9Xin ông cho biết sau 5 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 
10/12/2010 của HĐND tỉnh, đến nay công tác 
quản lý, BVMT đã đạt được những kết quả 
như thế nào góp phần vào việc phát triển bền 
vững của tỉnh?

ông nguyễn ngọc Thu: Sau 5 năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 33/2010/NQ-
HĐND (Nghị quyết số 33), công tác quản lý, 
BVMT trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển 
biến mạnh mẽ, hệ thống văn bản tiếp tục được 
xây dựng và hoàn thiện. Hiện tỉnh đã hoàn 
thành 17/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra; 
hoàn thành xử lý 100% các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng; 100% KCN đang 
hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 
Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 51% (năm 2011) lên 
53,5% (năm 2015), tỷ lệ dân nông thôn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh từ 86% (năm 2011) lên 
94% (năm 2015), tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô 
thị từ 90% (năm 2011) lên 92% (năm 2015)…

Đồng thời, hoàn thành và triển khai các quy 
hoạch, chiến lược phát triển KT - XH và BVMT 

tỉnh làm nền tảng theo hướng 
tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững; nhiệm vụ BVMT 
đã được lồng ghép, trở thành 
chỉ tiêu bắt buộc trong thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển 
KT - XH ngành, địa phương, 
đơn vị. Tỉnh đã đầu tư 26 trạm 
quan trắc môi trường tự động 
cố định, với thiết bị mới, công 
nghệ tiên tiến, hiện đại thân 
thiện với môi trường, đảm 
bảo đo các thông số cơ bản 
theo các quy chuẩn Việt Nam 
về môi trường, có khả năng 
cập nhật, đồng bộ dữ liệu với 
trạm quan trắc môi trường 
quốc gia. 

Công tác quản lý và xử 
lý chất thải được tăng cường, 
một số khu vực môi trường bị 
ô nhiễm được khắc phục, cải 
tạo và phục hồi, đã hạn chế 
phát sinh mới và giảm dần 
số lượng và mức độ tác động 
của các nguồn hiện đang gây 
ô nhiễm, tác động xấu đến 
môi trường; Công tác chỉnh 
trang đô thị được quan tâm, 
chất lượng môi trường nhìn 
chung được cải thiện, mức độ 
ô nhiễm môi trường ở nhiều 
khu vực được kiềm chế và 
không phát sinh những vấn đề 

bức xúc mới; Công tác quản 
lý, bảo tồn đa dạng sinh học 
đã đạt được những kết quả 
bước đầu. Từ đó, nhận thức về 
công tác BVMT của các cấp, 
các ngành, địa phương, doanh 
nghiệp và tầng lớp nhân dân 
được cải thiện.

Có thể nói, Nghị quyết 
số 33 tạo nên sự chuyển biến 
mạnh mẽ và những bước đột 
phá trong công tác quản lý, 
BVMT, giảm phát thải khí nhà 
kính, bảo tồn đa dạng sinh 
học, sử dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và 
thích ứng với biến đổi khí hậu 
(BĐKH) qua đó đã góp phần 
vào việc phát triển bền vững 
trong giai đoạn 2011-2015 của 
tỉnh Quảng Ninh.
9Là tỉnh ven biển, trong 
những năm qua, Quảng Ninh 
đã phải chịu hậu quả nặng 
nề do ảnh hưởng của BĐKH. 
Vậy tỉnh có các giải pháp 
trước mắt và lâu dài như thế 
nào để ứng phó với BĐKH, 
thưa ông?

ông nguyễn ngọc Thu: 
Trước những ảnh hưởng và 
tác động của BĐKH trên địa 
bàn, tỉnh Quảng Ninh đã có 
những nỗ lực trong ứng phó. 
Một số kết quả ban đầu trong 
công tác ứng phó với BĐKH 
và thiên tai: Công tác bảo vệ 
và trồng rừng ngập mặn được 
đẩy mạnh nhằm ứng phó với 
nước biển dâng, triều cường, 
xói lở bờ đê và tăng bể hấp 
thụ, giảm khí thải nhà kính. 
Đến nay, tỉnh đã trồng và bảo 
vệ được gần 14.900 ha rừng 
ngập mặn và hiện đang triển 
khai các dự án, hạng mục 
trồng rừng giai đoạn 2015-

 V Ông Nguyễn Ngọc Thu -  
Giám đốc Sở TN&MT 
Quảng Ninh
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2020 theo Chương trình hỗ trợ SP-RCC, với 
kinh phí khoảng 138 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo hệ thống đê sông, đê biển nhằm ứng phó với 
triều cường, nước biển dâng, xâm nhập mặn và 
bảo vệ đời sống dân cư khu vực ven sông, ven 
biển. Đến nay, Quảng Ninh đã có khoảng 397 
km đê sông và đê biển. Hiện tỉnh đang triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án nâng cấp 
hệ thống đê sông thuộc Chương trình nâng cấp 
hệ thống đê sông đến năm 2020, với tổng kinh 
phí khoảng 63 tỷ đồng; đồng thời, triển khai 
dự án nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn, huyện 
Vân Đồn (giai đoạn 2015-2020) theo Chương 
trình hỗ trợ SP-RCC, với kinh phí khoảng 327 
tỷ đồng.

Hàng năm, tỉnh giành không dưới 1% chi 
sự nghiệp môi trường cho BVMT (năm 2012 
đến nay đã chi 3-6%), chi và thu cho công tác 
BVMT từ các nguồn thuế, phí BVMT trên 300 
tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư 
trên địa bàn về BĐKH được tỉnh đặc biệt quan 
tâm. Tỷ lệ người dân có nhận thức, hiểu biết về 
BĐKH trên địa bàn ước tính tăng từ 1,5% (năm 
2010) lên 46% (năm 2015).

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên tập 
trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng 
tâm sau: Triển khai thực hiện các dự án ưu tiên 
đã được xác định trong Kế hoạch hành động 
ứng phó với BĐKH tỉnh Quảng Ninh giai 
đoạn 2016 - 2020. Trong đó, ưu tiên phát triển 
phương thức sinh kế nuôi trồng thủy sản bền 
vững thích ứng với BĐKH; Xây dựng mô hình 
thủy lực, thủy văn tỉnh Quảng Ninh nhằm hỗ 
trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị chống 
ngập lụt; Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh 
báo sớm lũ và sạt lở cho tỉnh; Tăng cường đào 
tạo nguồn nhân lực trong ứng phó BĐKH và 
nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng 
trong ứng phó BĐKH.

Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Kế 
hoạch Tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai 
đoạn 2016-2020; Quy hoạch môi trường tỉnh 
Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Phương án ứng phó với bão mạnh và siêu 
bão trên địa bàn; Đề án di dân tổng thể ra khỏi 
vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và Quy hoạch 
bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn; 
Kế hoạch triển khai và thực hiện các giải pháp 
tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, phát 
triển đô thị bền vững, ứng phó với thiên tai và 
BĐKH trên địa bàn tỉnh.

9Để triển khai hiệu quả công 
tác BVMT trên địa bàn, ông 
có những đề xuất kiến nghị 
với các cơ quan chức năng?

ông nguyễn ngọc Thu: 
Đề xuất, kiến nghị với Bộ 
TN&MT một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần xem xét, 
điều chỉnh bổ sung giám sát 
môi trường xung quanh đối 
với một số dự án đặc thù khác 
ngoài cơ sở phát sinh phóng 
xạ; Có quy định thời gian 
chỉnh sửa bổ sung báo cáo 
ĐTM, báo cáo hoàn thành các 
công trình BVMT sau thẩm 
định đối với trường hợp phải 
chỉnh sửa bổ sung; Xem xét 
ban hành quy định về việc đốt, 
khởi động lò (kèm dầu) của 
các nhà máy nhiệt điện, nhà 
máy xi măng.

Thứ hai, điều chỉnh nội 
dung Quy định về thời gian 
ký quỹ nhập khẩu phế liệu 
theo Khoản 1, Điều 59, Nghị 
định 38/2015/NĐ-CP ngày 
24/4/2015 về quản lý chất thải 
và phế liệu theo hướng giảm 
thời gian từ thời điểm đã ký 
quỹ đến thời điểm hàng hoá 
được thông quan để giảm chi 

phí lưu kho, bãi cho doanh 
nghiệp. Đồng thời, xem xét 
ban hành quy định và hướng 
dẫn thực hiện công tác BVMT 
đối với khu vực nông thôn: 
Quy định và hướng dẫn thực 
hiện đối với việc xử lý vỏ chai 
lọ, bao thuốc bảo vệ thực vật 
sau khi sử dụng; mô hình xử 
lý rác thải nông thôn phù hợp, 
hiệu quả…

Thứ ba, có văn bản hướng 
dẫn về việc lập đề án BVMT 
chi tiết, đề án BVMT đơn giản 
đối với các cơ sở đã cải tạo, mở 
rộng, nâng công suất sau ngày 
1/4/2015; Ban hành văn bản 
hướng dẫn về hoạt động của 
Quỹ BVMT cấp tỉnh.

Thứ tư, các cơ quan có 
thẩm quyền nghiên cứu, điều 
chỉnh đảm bảo sự thống nhất 
giữa Luật BVMT và Luật Đa 
dạng sinh học về yêu cầu đánh 
giá ĐTM đối với các dự án 
đầu tư trong vùng đệm của 
các khu bảo tồn thiên nhiên 
để hướng dẫn các địa phương, 
doanh nghiệp triển khai thực 
hiện.
9Trân trọng cảm ơn ông.
phạM tuyên (Thực hiện)

 V Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của đơn vị  
thuộc Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
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Thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn 
sinh hoạt tại Hà Nội

Thời gian qua, cùng với sự gia 
tăng dân số và tốc độ phát triển 
kinh tế - xã hội đã làm gia tăng 
lượng chất thải rắn sinh hoạt 
(CTRSH) tại các đô thị của Việt 
Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. 
Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường do lượng CTRSH phát sinh, 
những năm qua, TP. Hà Nội đã 
triển khai đồng loạt các giải pháp 
nhằm tăng cường công tác quản 
lý chất thải nói chung và CTRSH 
nói riêng, góp phần xây dựng hình 
ảnh Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

thựC tRạng quản Lý CtRSh 
tại hà nội 

Theo thống kê của Sở TN&MT Hà 
Nội, từ năm 2011 - 2015, CTRSH chiếm 
khoảng 60% tỷ trọng trong các loại chất 
thải: CTR công nghiệp chiếm 10%, chất 
thải xây dựng chiếm 20 - 25%, chất thải 
nông nghiệp và nông thôn chiếm 5 - 8%. 
Tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên 
địa bàn TP khoảng 5.515 tấn/ngày, trong 
đó CTRSH đô thị của 12 quận và thị xã 
Sơn Tây là 3.388 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom 
đạt 98%; CTRSH tại 17 huyện ngoại thành 
là 2.127 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 89%. 
CTRSH phát sinh chủ yếu từ các hộ gia 
đình, khu tập thể, chợ, trung tâm thương 
mại, văn phòng, cơ sở nghiên cứu, trường 
học... Trước tình trạng lượng CTRSH tại 
TP ngày càng tăng, ngày 3/6/2013, UBND 
TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 
16/QĐ-UBND về quy định quản lý CTR 
thông thường trên địa bàn TP, trong đó 
giao Sở Xây dựng trực tiếp quản lý công 
tác vệ sinh môi trường khu vực các quận 
nội thành, Sở TN&MT quản lý 17 huyện 
ngoại thành. 

Tại các quận nội thành, công tác 
thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH 
do Công ty TNHH Môi trường Đô thị 
(URENCO) đảm nhiệm. Việc xử lý, tiêu 

hủy, tái chế CTR chủ yếu dựa 
vào hình thức chôn lấp tại bãi 
rác Nam Sơn (Sóc Sơn), Xuân 
Sơn (Sơn Tây), Núi Thoong 
(Chương Mỹ)... 

Đối với 17 huyện ngoại 
thành, việc thu gom CTRSH 
được thực hiện bởi các tổ 
thu gom rác thải tự quản do 
UBND các xã trực tiếp quản 
lý, hoặc giao cho các thôn tự 
quản lý, hoặc đơn vị vệ sinh 
môi trường thực hiện (đối với 
các thị trấn, khu đô thị). Hình 
thức thu gom chủ yếu bằng 
thủ công gồm các xe đẩy tay, 
xe cải tiến. Riêng tại 2 huyện 
Thường Tín và Thanh Trì hiện 
đang áp dụng thí điểm mô 
hình thu gom bằng xe tải nhỏ 
của Công ty CP Môi trường đô 
thị Toàn Cầu và xe thu gom cơ 
giới của Công ty Môi trường 
đô thị Thanh Trì. Việc vận 
chuyển CTRSH từ các điểm 
tập kết rác tại các thôn, xã về 
khu xử lý được thực hiện chủ 
yếu bằng hình thức đấu thầu, 
đặt hàng các đơn vị vệ sinh môi 
trường trên địa bàn TP. Hiện 
nay, có 15 đơn vị vệ sinh môi 

trường tham gia vận chuyển 
rác thải sinh hoạt trên địa bàn 
17 huyện. Kinh phí cho công 
tác thu gom rác thải được cân 
đối từ nguồn thu phí vệ sinh 
môi trường của UBND các xã 
theo quy định, tổng kinh phí 
thu từ phí vệ sinh môi trường 
khoảng 8.174.408.000 đồng/
tháng (thu của 3.911.200 
người với mức thu từ 1.500 - 
4.000đ/người/tháng với tỷ lệ 
76%). Ngoài phí vệ sinh, một 
số xã còn có nguồn hỗ trợ từ 
xã hội hóa, hoặc ngân sách của 
thôn, xã. Việc tổ chức thu phí 
do các xã, thôn; hoặc các đơn 
vị vệ sinh trực tiếp thực hiện.

Mặc dù, công tác thu 
gom, vận chuyển CTRSH tại 
các quận, huyện đang dần 
đi vào nề nếp, nhưng do 
lượng CTR đô thị ngày càng 
tăng, trang thiết bị, năng lực 
thu gom hạn chế, cự ly vận 
chuyển rác đến địa điểm xử lý 
xa (trên 50 km), chưa có trạm 
trung chuyển, dẫn đến nhiều 
bất cập. Trong khi, nhận thức 
của người dân chưa cao, hiện 
tượng xả rác bừa bãi diễn 

 V Khu tập kết rác của Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây  
(Ba Vì, Hà Nội)
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ra ở nhiều nơi. Việc thu gom, phân 
loại rác thải tại nguồn chưa được áp 
dụng rộng rãi do thiếu đầu tư về hạ 
tầng cơ sở, thiết bị, nhân lực. Bộ máy 
thu gom rác thải tại các xã hoạt động 
theo mô hình tổ tự quản, tự cân đối 
trên cơ sở nguồn thu phí vệ sinh môi 
trường nên chưa đảm bảo chế độ lao 
động đối với lực lượng này. 

Hiện nay, hầu hết bãi rác của TP 
đều sử dụng biện pháp chôn lấp và có 
tới 85 - 90% các bãi chôn lấp không 
hợp vệ sinh có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường (không khí, nước, đất), 
nhiều bãi rác trong tình trạng quá tải. 
Theo Báo cáo của Ban cán sự Đảng - 
UBND TP. Hà Nội về việc đánh giá 
thực trạng ô nhiễm môi trường ngày 
18/7/2016, kết quả quan trắc môi 
trường không khí xung quanh các 
bãi rác có xu hướng gia tăng vượt quy 
chuẩn từ 1,2 - 1,5 lần cho phép. Tại 
các bãi chôn lấp CTR, nước rỉ rác có 
chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao. Ví 
dụ, tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn, 
hiện tại đang vận hành 3 trạm xử lý 
nước rỉ rác, tổng công suất khoảng 
3.600 m³/ngày, đêm. Tuy nhiên, còn 
tồn đọng 927.000 m³ nước rỉ rác đang 
lưu chứa tại các hồ sinh học và ô chôn 
lấp, gây ô nhiễm nước mặt và nước 
ngầm.

tRiển KhAi đồng bộ 
nhiều giải pháp tROng 
quản Lý CtRSh

Để giải quyết các vấn đề tồn tại 
trong công tác quản lý CTRSH, TP. 
Hà Nội đã và đang tiến hành nhiều 
giải pháp như ưu tiên bố trí kinh phí 
cho đầu tư, thu gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt; Tăng cường tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, vận động người 
dân thu gom rác thải, làm vệ sinh 
hàng tuần tại các khu đô thị, đường 
làng, thôn xóm; Kêu gọi các đơn vị vệ 
sinh môi trường đầu tư xây dựng các 
nhà máy xử lý rác thải bằng phương 
pháp đốt (từ nguồn vốn xã hội hóa). 
Theo tính toán, đến nay, khối lượng 
rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa 
bàn các quận, huyện của TP được 
xử lý bằng phương pháp đốt khoảng 

698 tấn/ngày, chiếm trên 
30% tổng khối lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh, 
còn lại chủ yếu được xử lý 
bằng phương pháp chôn 
lấp. Đến nay, đã có một 
số nhà máy xử lý rác thải 
đi vào hoạt động: Nhà 
máy xử lý chất thải Sơn 
Tây của Công ty CP Dịch 
vụ môi trường Thăng 
Long, công suất 700 tấn/
ngày; Nhà máy xử lý chất 
thải Xuân Sơn của Hợp 
tác xã Thành Công, công 
suất 250 tấn/ngày; Nhà 
máy xử lý và chế biến 
rác thải Phương Đình 
của Công ty CP Đầu tư 
Thành Quang, công suất 
200 tấn/ngày…

Thực hiện mục tiêu 
đến năm 2025, tất cả các 
loại CTR phát sinh của 
TP đều được thu gom, tái 
chế và xử lý triệt để bằng 
những công nghệ tiên 
tiến, thân thiện với môi 
trường, thời gian tới, Hà 
Nội sẽ tập trung triển khai 
đồng bộ quy hoạch xử lý 
CTR Thủ đô đến năm 
2030, định hướng đến 
năm 2050 của Thủ tướng 
Chính phủ. Đồng thời, 
tiếp tục triển khai các 
dự án xử lý CTR cấp TP, 
cấp huyện tùy thuộc điều 
kiện cụ thể của từng địa 
phương và giai đoạn phát 
triển kinh tế của TP để 
xác định công nghệ xử lý 
CTR phù hợp. Các huyện 
hoàn thành việc quy 
hoạch mạng lưới điểm tập 
kết, trung chuyển rác thải 
phù hợp với đặc điểm của 
địa phương, đảm bảo mỗi 
xã có từ 1 - 2 điểm tập kết/
trung chuyển rác thải và 
tập trung đẩy nhanh tiến 
độ triển khai các khu xử lý 
CTR, bao gồm: Khu liên 

hợp xử lý CTR quy mô 
cấp TP (thôn Đông Ké, xã 
Trần Phú, Chương Mỹ); 
Dự án đầu tư xây dựng 
bãi chôn lấp rác thải hợp 
vệ sinh huyện Ba Vì, công 
suất 70 tấn/ngày; Khu 
xử lý rác thải Mỹ Thành, 
huyện Mỹ Đức, công suất 
50 tấn/ngày; Nhà máy xử 
lý rác Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, công suất 
300 tấn/ngày; Nhà máy 
xử lý rác thải xã Đông 
Lỗ, huyện Ứng Hòa, công 
suất 200 tấn/ngày...

Đặc biệt, TP sẽ đẩy 
mạnh công tác phân loại 
rác tại nguồn theo hướng 
phân chia địa bàn các 
huyện thành nhiều vùng 
khác nhau để áp dụng 
các phương thức phân 
loại, thu gom phù hợp; 
kết hợp với việc phân loại 
tại các trạm trung chuyển 
nhằm tăng hiệu quả xử 
lý, tái chế rác thải, giảm 
tỷ lệ chất thải phải vận 
chuyển đi chôn lấp, xử lý. 
Bên cạnh đó, xây dựng 
lộ trình ưu tiên áp dụng 
công nghệ xử lý CTR tiên 
tiến, cụ thể: Từ năm 2016 
- 2018, tiếp tục lựa chọn 
công nghệ chôn lấp và 
xử lý hợp vệ sinh, nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ 
xử lý CTR bằng phương 
pháp đốt phát điện; Từ 
năm 2018 - 2020, lựa chọn 
công nghệ tái chế, thu hồi 
là công nghệ chủ đạo, đốt 
một phần, hoặc đốt có thu 
hồi năng lượng; kết hợp 
với chôn lấp hợp vệ sinh 
tại chỗ (của huyện), hoặc 
trung chuyển đến các bãi 
chôn lấp tập trung của TP, 
hướng tới mô hình xử lý 
rác thải 3R hoàn chỉnh cho 
Hà Nộin 
 hồng Khánh
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Quảng trị: 

Tăng cường triển khai chính sách hỗ trợ  
người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển 

Trong những năm qua, Quảng Trị đã xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế bền vững, theo 
hướng sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân. Tuy nhiên, sự cố môi trường biển nghiêm trọng do Công ty TNHH Gang thép Hưng 
Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) gây ra vừa qua, đã làm 16 xã, thị trấn ven biển của 
tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng nề. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, tỉnh 
sẽ triển khai những chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển và tăng 
cường các giải pháp BVMT. Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở TN&MT 
tỉnh Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa về vấn đề này.

9Là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề sau sự cố 
môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra, tỉnh 
Quảng Trị đã triển khai những chính sách 
gì để hỗ trợ người dân cũng như phương án 
khắc phục hậu quả đối với môi trường và tài 
nguyên biển, thưa ông? 

ông nguyễn trường Khoa: Sau sự cố gây 
ô nhiễm môi trường của Formosa Hà Tĩnh, 
tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chỉ đạo khắc phục 
hậu quả. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 1032/QĐ-UBND, ngày 16/5/2016 thực 
hiện hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các 
huyện ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng 
hải sản chết bất thường nhằm giải quyết khó 
khăn trước mắt. Đồng thời, ban hành Quyết 
định số 1066/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 
thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả hải 
sản chết bất thường; Quyết định số 1500/QĐ-
UBND ngày 1/7/2016 thành lập Hội đồng 
đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường tại các 
địa phương ven biển Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tỉnh đã hỗ trợ 804 tấn gạo 
và hơn 8 tỷ đồng cho các gia đình, người lao 
động gặp khó khăn. Nhằm giải quyết việc tiêu 
thụ sản phẩm cho ngư dân, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, chứng 
nhận an toàn đối với thủy, hải sản đánh bắt 
đã được xác nhận an toàn. Ngày 12/7/2016, 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giải pháp chuyển 
đổi sinh kế cho ngư dân 16 xã, thị trấn vùng 
ven biển Quảng Trị. Theo đó, UBND tỉnh đã 
phân bổ 3,2 tỷ đồng cho 16 xã, thị trấn (mỗi 
xã 200 triệu đồng) xây dựng các mô hình sản 
xuất nông nghiệp trên cát và 3,7 tỷ đồng giao 
cho Ngân hàng chính sách xã hội để ngư dân 
vùng biển vay. Bên cạnh đó, các tổ chức chính 

trị - xã hội, đoàn thể đã hỗ 
trợ 12,5 tỷ đồng và hàng trăm 
tấn gạo giúp ngư dân vùng 
ven biển sớm ổn định cuộc 
sống. Cùng với đó, công tác 
thu gom, tiêu hủy cá chết, 
làm sạch bờ biển được Sở 
TN&MT triển khai, thực hiện 
3 đợt tiêu hủy, làm sạch biển 
(34,5 tấn); kiểm tra tiêu hủy 
thủy, hải sản bị nhiễm phenol 
tại các cơ sở kinh doanh chế 
biến hải sản.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo Sở 
TN&MT tăng cường thực 
hiện công tác quan trắc chất 
lượng nước biển ven bờ. 
Tính đến ngày 2/8/2016, Sở 
TN&MT đã lấy tổng cộng 366 
mẫu nước biển ven bờ. Kết 
quả phân tích 366 mẫu cho 
thấy, giá trị của các thông số 
quan trắc đều nằm trong giới 

hạn cho phép theo quy chuẩn 
quốc gia về chất lượng nước 
biển - QCVN 10-MT:2015/
BTNMT. Chất lượng nước 
biển ven bờ tại các vị trí và 
thời điểm quan trắc đảm bảo 
cho vùng bãi tắm, thể thao 
dưới nước.
9Với nguồn tài nguyên thiên 
nhiên đa dạng, phong phú, 
tỉnh có giải pháp gì để nâng 
cao hiệu quả quản lý tài 
nguyên thiên nhiên, bảo tồn 
ĐDSH trong thời gian tới? 

ông nguyễn trường 
Khoa: Quảng Trị là tỉnh có 
tính ĐDSH phong phú, với 
gần 2.500 loài thực vật bậc 
cao, trong đó có 51 loài quý 
hiếm đã được ghi trong Sách 
đỏ Việt Nam. Bên cạnh đó, 
thành phần loài, nhóm động 
vật cũng đa dạng và chiếm tỷ 

 V Ông Nguyễn Trường Khoa 
- Phó Giám đốc Sở TN&MT 
tỉnh Quảng Trị
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lệ lớn, phân bố dọc theo dãy Trường Sơn và 
các vùng sinh thái đảo Cồn Cỏ. Trong những 
năm qua, công tác thực thi pháp luật và bảo 
tồn ĐDSH tại Quảng Trị luôn được tỉnh quan 
tâm và triển khai thực hiện. Thực hiện Chiến 
lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030, Sở TN&MT đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch hành 
động ĐDSH tỉnh Quảng Trị đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2020” nhằm bảo tồn, 
phục hồi và phát triển bền vững ĐDSH; sử 
dụng bền vững nguồn tài nguyên, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, BVMT.

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành 
văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan triển 
khai công tác thực thi pháp luật và tuyên 
truyền không buôn bán, tiêu thụ, sử dụng 
các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý 
hiếm. Đồng thời, Sở triển khai hiệu quả Dự 
án Hành lang bảo tồn ĐDSH Tiểu vùng Mê 
Công mở rộng - giai đoạn 2 (BCC), góp phần 
giảm thiểu tình trạng chia cắt về sinh cảnh, 
tạo thuận lợi cho di chuyển và di cư cũng như 
tương tác của các loài, hỗ trợ hoạt động sinh 
kế của cộng đồng địa phương thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Đến nay, Dự án đã tổ chức 
tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm 
nhằm tăng cường năng lực cấp tỉnh, huyện, 
xã về hành lang ĐDSH, trồng rừng, cải thiện 
sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái…; điều tra và lập 
phương án giao 740 ha rừng cộng đồng (trên 
tổng số 3.683 ha theo Quy hoạch); trồng mới 
phục hồi 410 ha rừng; tiếp tục xây dựng các 
hệ thống rừng đặc dụng giúp bảo vệ rừng tự 
nhiên, bảo tồn ĐDSH và phòng hộ đầu nguồn, 
tạo nơi cư trú an toàn cho các loài hoang dã. 
Diện tích trồng rừng tập trung từ năm 2011 - 
2015 khoảng 29.705 ha; tỷ lệ độ che phủ rừng 
tăng từ 46,7% năm 2010 lên 49,5% năm 2015.

Ngoài ra, Sở còn thực hiện Dự án điều tra 
đánh giá và đề xuất biện pháp phòng trừ các 
loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh, nhằm 
ngăn chặn lây lan, phát triển trên diện rộng, 
kịp thời có hướng giải quyết tích cực. Cùng 
với đó, Sở phối hợp với cơ quan truyền thông 
đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền 
bảo vệ động vật hoang dã. Lồng ghép tuyên 
truyền bảo vệ động vật hoang dã trong các 
hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn…

Để nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, 
bảo tồn ĐDSH trong thời gian tới, Sở đề ra 
một số giải pháp như: Bảo tồn, phát triển và 

sử dụng bền vững các nguồn 
gen, loài sinh vật và hệ sinh 
thái phong phú; Quản lý an 
toàn sinh học bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, môi trường và 
ĐDSH; Hoàn thiện hệ thống 
tổ chức, cơ chế, chính sách 
và văn bản quy phạm pháp 
luật quản lý ĐDSH và an toàn 
sinh học; Kiện toàn tổ chức 
và tăng cường năng lực cho 
hệ thống các cơ quan quản lý 
nhà nước về ĐDSH, an toàn 
sinh học; Áp dụng các giải 
pháp khoa học công nghệ để 
bảo tồn, phát triển và sử dụng 
bền vững tài nguyên sinh vật; 
Hoàn chỉnh hệ thống các khu 
bảo tồn thiên nhiên (trên cạn, 
đất ngập nước và biển); Phục 
hồi được 50% hệ sinh thái tự 
nhiên đặc thù, nhạy cảm đã bị 
phá hủy…
9Xin ông cho biết tình hình 
thực hiện công tác BVMT tại 
các cơ sở khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh hiện nay?

ông nguyễn trường 
Khoa: Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có 26 giấy phép khai 
thác khoáng sản đang còn 
hiệu lực, trong đó có 4 giấy 
phép khoáng sản kim loại (4 
khai thác titan và 1 khai thác 
vàng), 22 giấy phép khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng (1 
khai thác cát, 1 khai thác cát 
trắng, 7 khai thác đá, 12 khai 
thác cát sỏi và 1 khai thác 
sét). Tính đến tháng 6/2016, 
Sở TN&MT đã tổ chức thanh, 
kiểm tra tại 7 cơ sở khai thác 
khoáng sản. Kết quả cho thấy, 
các cơ sở khai thác khoáng 
sản đã thực hiện quy định 
của pháp luật về BVMT trước 
khi đi vào hoạt động; Tuân 
thủ nội dung các biện pháp 
BVMT theo báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, 
cam kết BVMT đã được phê 
duyệt; Các biện pháp xử lý 
chất thải, giám sát chất lượng 
môi trường định kỳ cũng như 
công tác ký quỹ, cải tạo phục 
hồi môi trường, đảm bảo 
an toàn lao động ở nhiều cơ 
sở cũng đã được quan tâm 
thực hiện. Tuy nhiên, tại các 
cơ sở khai thác khoáng sản 
vẫn còn một số tồn tại như: 
Thực hiện cải tạo phục hồi 
môi trường (CTPHMT) còn 
chậm; thực hiện giám sát môi 
trường không đúng tần suất 
và vị trí theo quy định; chưa 
thu gom, lưu giữ và xử lý chất 
thải nguy hại; công tác ký quỹ 
CTPHMT chưa đúng nơi quy 
định. 

 V Thảm thực vật phong phú ở rừng nguyên sinh Rú Lịnh 
(QuảngTrị) 
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Về công tác ký quỹ 
CTPHMT, hiện trên 
địa bàn tỉnh có 21/26 
đơn vị đã thực hiện 
ký quỹ CTPHMT với 
số tiền 7.205,89 triệu 
đồng. Trong đó, có 18 
đơn vị ký quỹ tại các 
Ngân hàng thương mại 
ở địa phương với số tiền 
2.247,74 triệu đồng; 3 
đơn vị ký quỹ ở Quỹ 
BVMT Việt Nam với số 
tiền 4.958,15 triệu đồng. 
Hiện nay, do tỉnh chưa 
thành lập Quỹ BVMT 
địa phương nên nhiều 
doanh nghiệp đã ký quỹ 
ở các Ngân hàng thương 
mại, dẫn đến khó kiểm 
soát số tiền, tiến độ ký 
quỹ. Để khắc phục vấn 
đề trên, các đơn vị ký 
quỹ ở các ngân hàng địa 
phương đã được Sở yêu 
cầu, hướng dẫn chuyển 
đổi nơi ký quỹ là Quỹ 
BVMT Việt Nam. 

Trong thời gian tới, 
Sở TN&MT sẽ tăng 
cường rà soát, yêu cầu, 
kiểm tra việc thực hiện 
các nội dung theo Đề 
án CTPHMT trong khai 
thác khoáng sản đã được 
phê duyệt; yêu cầu các 
cơ sở nghiêm túc lập hồ 
sơ xác nhận hoàn thành 
công tác CTPHMT; đảm 
bảo an toàn trong lao 
động; thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định; 
ký quỹ CTPHMT đúng 
số tiền, đúng thời gian và 
đúng nơi quy định theo 
Đề án được duyệt. Đồng 
thời, Sở đề nghị UBND 
tỉnh quan tâm, sớm 
quyết định thành lập 
Quỹ BVMT địa phương.
9Xin cám ơn ông! 

Châu LOAn 
(Thực hiện)

qUẢNG TRị HƯỞNG ứNG CHIếN DịCH LÀM CHO THế 
GIớI SẠCH HơN NĂM 2016, vớI NHIềU HOẠT ĐỘNG 
THIếT THỰC

Từ nhiều năm qua, Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn đã được tỉnh 
Quảng Trị tổ chức hưởng ứng tích 

cực với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. 
Thông qua các hoạt động này, nhận thức 
của nhân dân Quảng Trị về BVMT, phát 
triển bền vững, ứng phó với BĐKH được 
nâng lên rõ rệt. 

Năm 2016, nhằm triển khai hiệu quả 
các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn, UBND tỉnh Quảng 
Trị đã ban hành Công văn số 3654/UBND-
NN về việc tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Chiến dịch trên địa bàn. Đồng thời, 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp 
với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã tổ chức, thực hiện các hoạt động 
hưởng ứng Chiến dịch với mục đích tuyên 
truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các 
tổ chức, đơn vị, cá nhân trong công tác 
BVMT; nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
BVMT trong khu vực đô thị, hướng tới 
một đất nước Việt Nam xanh và bền vững. 

Xác định rõ đây là sự kiện quan trọng, 
có sức mạnh lan tỏa thông điệp BVMT tới 
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị, Sở TN&MT đã ban hành Kế 
hoạch số 2253/KH-STNMT về tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. Theo 
đó, từ ngày 16-30/9/2016, Sở TN&MT 
phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên 
quan tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, 
thiết thực, thu hút sự tham gia của nhiều 
tổ chức, đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các em 
học sinh. Chuỗi các hoạt động hưởng ứng 
Chiến dịch diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh 
bao gồm: Lễ phát động hưởng ứng chiến 

dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn; Treo băng rôn, 
panô, áp phích, khẩu hiệu 
về chủ đề môi trườnng tại 
các đường phố, trụ sở cơ 
quan; Ra quân làm sạch 
bãi biển; Tổ chức trồng 
cây xanh và tuyên truyền 
rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. 
Điểm nhấn là Lễ phát 
động hưởng ứng Chiến 
dịch Làm cho thế giới 
sạch hơn 2016 và ra quân 

làm sạch biển được tổ chức tại bãi biển 
Cửa Việt (huyện Gio Linh). Đây là một 
trong những khu vực vừa chịu ảnh hưởng 
nặng nề do sự cố môi trường biển xảy ra 
thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị. Chương trình đã huy động 1.300 học 
sinh, cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn 
viên, nhân dân huyện Gio Linh tham gia 
thu gom rác thải, đất đá dọc bãi biển Cửa 
Việt. Hoạt động ra quân làm sạch biển 
phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện 
của tuổi trẻ tham gia BVMT, ứng phó với 
BĐKH bằng những việc làm thiết thực, 
sôi nổi. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về BVMT, bảo tồn và phát triển các 
giá trị TN&MT.

Ngoài ra, Hưởng ứng Chiến dịch, tại 
các quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị, các đơn vị, tổ chức, 
đoàn thể cũng đồng loạt ra quân thu gom 
rác thải, làm vệ sinh môi trường, trồng cây 
xanh, khơi thông cống rãnh, kênh mương; 
tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ 
và người dân nâng cao nhận thức về BVMT, 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, sản phẩm thân thiện 
với môi trường; phát động và duy trì các 
phong trào BVMT tại cơ sở, cộng đồng 
dân cư… Từ đó, hình thành ý thức BVMT 
bằng những hành động thiết thực góp 
phần BVMT của chính quê hương mình, 
tạo nên sức mạnh to lớn chung tay BVMT 
đất nước, phấn đấu phát triển kinh tế theo 
định hướng kinh tế xanh, bền vững. 

 p. Linh

 V Lực lượng vũ trang thu gom rác tại bãi tắm Cửa Việt, 
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
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 l Chỉ thị của Chính phủ về 
một số giải pháp cấp bách 
phòng ngừa, đấu tranh với 
hành vi xâm hại các loài động 
vật hoang dã trái pháp luật

Ngày 17/9/2016, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 
28/CT-TTg về một số giải pháp cấp 
bách phòng ngừa, đấu tranh với hành 
vi xâm hại các loài động vật hoang 
dã (ĐVHD) trái pháp luật. Theo Chỉ 
thị, thời gian qua, các cấp, các ngành 
đã có nhiều nỗ lực trong đấu tranh, 
triệt phá các đường dây vận chuyển 
trái phép quốc tế các loài hoang dã, 
tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác bảo vệ các loài ĐVHD. Tuy vậy, 
một số địa phương hoạt động chế tác 
và bày bán các sản phẩm ĐVHD như 
ngà voi và sừng tê giác còn diễn biến 
phức tạp, thách thức nỗ lực thực thi 
pháp luật. Để ngăn chặn, đấu tranh 
có hiệu quả loại hình tội phạm có tổ 
chức liên quan đến buôn bán ngà voi, 
sừng tê giác và các sản phẩm ĐVHD 
dã nguy cấp, quý, hiếm, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và 
UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương tập trung thực hiện một số biện 
pháp chủ yếu sau:

UBND các tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn thực hiện rà soát, kiểm 
tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn 
bán ngà voi, sừng tê giác trái pháp luật; 
tập trung kiểm tra các làng nghề, cơ sở 
chế biến, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại 
các địa điểm du lịch, sân bay, bến tàu, 
cơ sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ 
truyền... và công khai kết quả xử lý trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. 
Trường hợp để xảy ra vi phạm, người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa 
phương các cấp phải chịu trách nhiệm 
trước Thủ tướng Chính phủ về việc để 
xảy ra các vi phạm tại địa bàn quản lý.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp 
với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, 
NN&PTNT, TN&MT thực hiện các 
chuyên án triệt phá các đường dây tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong 
việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất 
khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm 

nhập tái xuất trái phép mẫu vật các loài 
động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là 
ngà voi, sừng tê giác. Chủ trì, phối hợp 
với các Bộ: Công thương, NN&PTNT, 
TN&MT tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các hoạt động bày bán, buôn 
bán qua mạng, quảng cáo, sử dụng trái 
phép mẫu vật sừng tê giác và ngà voi 
trong thị trường nội địa.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo Cơ quan 
quản lý CITES tham mưu Ban chỉ 
đạo liên ngành về kiểm soát buôn bán 
ĐVHD tăng cường công tác hợp tác 
trong chia sẻ thông tin, điều tra, bắt 
giữ, xử lý các hành vi xâm hại các loài 
ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm đặc biệt là 
ngà voi và sừng tê giác. Phối hợp với 
Bộ TT&TT triển khai các chiến dịch 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật bảo vệ các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý hiếm đến mọi 
tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan có thẩm quyền điều 
tra, truy tố, xét xử, giải quyết vi phạm 
hành chính tập trung rà soát các vụ 
việc vi phạm liên quan đến xuất 
khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, buôn 
bán, chế biến, tàng trữ, quảng cáo, sử 
dụng trái pháp luật động vật, thực vật 
hoang dã, đặc biệt là ngà voi, sừng tê 
giác, mẫu vật hổ, khẩn trương xử lý 
dứt điểm các vụ việc theo quy định 
của pháp luật hiện hành và công khai 
trước công luận kết quả xử lý…

 l Bộ TN&MT ban hành 
Thông tư về báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường

Ngày 24/8/2016, Bộ TN&MT 
ban hành Thông tư số 19/2016/TT-
BTNMT về báo cáo công tác môi 
trường. Thông tư hướng dẫn chi tiết 
Điều 134 Luật BVMT năm 2014 về 
báo cáo công tác BVMT.

Thông tư quy định báo cáo công 
tác BVMT của UBND các cấp; Bộ, cơ 
quan ngang Bộ; Ban quản lý khu kinh 
tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 
khu công nghiệp, gồm các nội dung: 
Hiện trạng, diễn biến các thành phần 
môi trường và các vấn đề môi trường; 
Tình hình và kết quả thực hiện công 
tác BVMT, bao gồm: Tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước và nguồn lực 

BVMT; xây dựng và hoàn thiện chính 
sách, pháp luật về BVMT; Tổ chức 
thực hiện công tác quản lý nhà nước 
và hoạt động BVMT; Phương hướng 
và giải pháp BVMT trong năm tới; Đề 
xuất, kiến nghị…

Báo cáo công tác BVMT được 
trình bày theo thể thức, kỹ thuật trình 
bày văn bản được quy định tại Thông 
tư số 1/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Kinh phí 
thực hiện báo cáo về công tác BVMT 
của Trung ương và địa phương được 
đảm bảo từ nguồn chi ngân sách cho 
sự nghiệp môi trường theo quy định 
của pháp luật.

 l Hướng dẫn mẫu đơn 
đăng ký, giấy chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 22/9/2016, Bộ TN&MT đã 
ban hành Thông tư số 25/2016/TT-
BTNMT về hướng dẫn hướng dẫn 
mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) 
và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn 
loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ 
sở bảo tồn ĐDSH.

Thông tư áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân trong nước; người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có hoạt động liên 
quan đến cơ sở bảo tồn ĐDSH trên 
lãnh thổ Việt Nam.

Theo Thông tư, mẫu đơn đăng ký, 
giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH 
gồm có: Đơn đăng ký, thành lập chứng 
nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH; Dự án 
thành lập cơ sở bảo tồn ĐDSH; Giấy 
chứng nhận cơ sở bảo tồn ĐDSH.

Thông tư quy định, các cơ sở bảo 
tồn ĐDSH phải báo cáo UBND tỉnh, 
TP trực thuộc Trung ương về tình 
trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý hiếm được ưu 
tiên bảo vệ. Trong báo cáo phải nêu 
rõ thông tin chung về cơ sở bảo tồn 
ĐDSH; tình hình quản lý vận hành 
cơ sở bảo tồn ĐDSH; tình hình tài 
chính; tình trạng các loài nguy cấp 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại cơ 
sở; những khó khăn vướng mắc và 
đề xuất, kiến nghịn
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Một số ý kiến về Chương XIX các tội phạm 
về môi trường - Bộ Luật Hình sự 2015
Lê Anh Xuân
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (BLHS 
2015) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 
10 thông qua ngày 27/11/2015 và có hiệu lực 

thi hành từ ngày 1/7/2016. Tuy vậy, do phát hiện một 
số lỗi kỹ thuật làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển 
khai thực hiện nên ngày 29/6/2016, Quốc hội đã ban 
hành Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu 
lực thi hành của BLHS 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 
101/2015/QH13; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 
sự 99/2015/QH13; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 
94/2015/QH13. Theo Nghị quyết này, dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 được bổ sung 
vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 
và sẽ trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai. Bài 
viết đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Chương XIX 
các tội phạm về môi trường thuộc BLHS 2015. 

i. XáC định tội phạM Môi tRường 
(tpMt)

Điều 8 BLHS 2015 đưa ra khái niệm tội phạm: “1. 
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong BLHS, do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một 
cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế 
độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực 
khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy 
định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự; 2. Những 
hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất 
nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là 
tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.”

Để xem xét một hành vi có được coi là tội phạm 
hay không thì căn cứ vào 4 yếu tố: tính nguy hiểm cho 
xã hội, tính có lỗi, tính trái pháp luật hình sự, tính phải 
chịu hình phạt. Qua đó, có thể xác định TPMT là hành 
vi nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện cố ý hoặc vô 
ý, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người được 
sống trong môi trường trong lành, quyền lợi ích hợp 
pháp của công dân trong bảo vệ và hưởng dụng những 
ích lợi từ môi trường mang lại và sẽ phải chịu các hình 
phạt nhất định được quy định theo pháp luật hình sự.

Trong lĩnh vực môi trường, cần thống nhất quan 
điểm hành vi nguy hiểm cho xã hội được xác định là 

những hành vi gây thiệt hại đến 
môi trường và xâm phạm quyền 
con người được sống trong môi 
trường trong lành. Các vi phạm 
trật tự quản lý nhà nước về môi 
trường nếu không gây thiệt hại đến 
môi trường thì được xử lý bằng 
các biện pháp khác. Do vậy, việc 
quy định hành vi nào là TPMT 
cần phải căn cứ vào mức độ thiệt 
hại đối với môi trường của hành vi 
đó gây ra chứ không nên truy cứu 
những hành vi vi phạm quy định 
quản lý nhà nước về BVMT. 

Việc phân định hành vi 
được coi là TPMT nên chia 
thành 2 loại lỗi: cố ý và vô ý. Lỗi 
cố ý để xử lý đối với những hành 
vi cố tình gây thiệt hại đến môi 
trường nhằm mục đích tư lợi 
cho cá nhân, tổ chức của mình 
như các hành vi cố ý xả thải ra 
môi trường thông qua các hệ 
thống ống xả ngầm nhằm tránh 
sự phát hiện của cơ quan chức 
năng. Lỗi vô ý chỉ áp dụng trong 
trường hợp có gây thiệt hại đối 
với môi trường. Do đặc thù môi 
trường có khả năng tự làm sạch 
và có khả năng tự phục hồi nếu 
như có những tác động không 
thực sự nghiêm trọng. Đặc 
điểm của hoạt động môi trường 
không chỉ phụ thuộc vào ý chí 
chủ quan của con người mà còn 
phụ thuộc vào kỹ thuật, công 
nghệ, như nhà máy xử lý nước 
thải vận hành tốt, thực thi đầy đủ 
các quy định về quản lý nhưng 
có một sự cố bất ngờ xảy ra đối 
với cán bộ vận hành mà không 
kiểm soát được gây vượt quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường 
tại thời điểm đó nhưng chưa gây 
thiệt hại cho môi trường thì có 
thể chỉ xử lý hành chính; trường 
hợp phát thải ra môi trường, gây 
thiệt hại môi trường ở mức độ 
nhất định thì mới xử lý hình sự.

ii. đề Xuất SửA đổi 
Một Số nội Dung Về 
tpMt

1. tội gây ô nhiễm môi 
trường được quy định tại Điều 
235 BLHS 2015, các hành vi bị 
coi là tội phạm gây ô nhiễm môi 
trường bao gồm các nhóm hành 
vi đối với việc xử lý chất thải 
nguy hại (CTNH); chất thải rắn 
(CTR); nước thải; bụi, khí thải và 
chất phóng xạ. 

Điều 235 BLHS 2015 được 
thiết kế theo hướng quy định 
tội phạm dựa trên những hành 
vi vi phạm hành chính quy định 
tại Nghị định số 179/2013/NĐ-
CP ngày 14/11/2013 về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực BVMT. Việc quy định tội 
danh dựa trên khung xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực BVMT chưa phản ánh đúng 
bản chất của hành vi nguy hiểm 
cho xã hội bởi có những hành 
vi vi phạm quy định nhưng có 
thể không gây hậu quả, thiệt hại 
đối với môi trường nên không 
thể coi là TPMT. Trong quy 
định của hành vi này cần phân 
định những hành vi vô ý và cố 
ý. Hành vi cố ý quy định để xử 
lý đối với những hành vi cố tình 
xả trộm, che giấu hành vi xả thải 
của mình trước các cơ quan chức 
năng với mục tiêu tiết giảm chi 
phí đầu tư cho hoạt động BVMT, 
gia tăng lợi nhuận. Hành vi vô ý 
chỉ xác định là tội phạm khi gây 
mức độ thiệt hại nhất định đối 
với môi trường.

Đối với hành vi xả nước thải 
vượt quá quy chuẩn kỹ thuật 
(QCKT), chỉ nên xử lý hành vi 
xả thải vượt quá QCKT với lưu 
lượng thải lớn mà gây ô nhiễm 
môi trường hoặc hành vi cố ý xả 
thải mà không được phép của cơ 
quan chức năng, các hành vi này 
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bao gồm: Xả nước thải với lưu lượng từ 5.000 
m3/ngày, đêm trở lên có chứa ít nhất một thông 
số môi trường nguy hại vượt QCKT về chất thải 
từ 10 lần trở lên hoặc có độ pH từ 0 đến dưới 2 
hoặc từ 12 đến 14 mà gây ô nhiễm môi trường; 
Xả nước thải được thực hiện với việc xây lắp, lắp 
đặt thiết bị, đường ống hoặc đường thải khác để 
xả chất thải không qua xử lý ra môi trường nhằm 
che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối với hành vi chôn lấp, đổ, thải CTR thông 
thường, chỉ nên áp dụng xử lý đối với hành vi 
chôn, lấp, đổ, thải CTR thông thường trái quy 
định pháp luật mà gây ô nhiễm môi trường. 

Đối với hành vi liên quan đến nước thải có 
chứa chất phóng xạ, trong quy định về quản lý 
chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, việc quản 
lý chất phóng xạ, chất thải phóng xạ theo mức 
cho phép thải ra môi trường mà không quy 
định về quy chuẩn kỹ thuật. Do vậy, việc quy 
định QCKT đối với chất phóng xạ tại Điều 
235 BLHS 2015 là không phù hợp. Nên sửa lại 
điểm c khoản 1 như sau: “Xả nước thải có chứa 
chất phóng xạ vượt quá mức cho phép thải ra 
môi trường theo quy định về quản lý chất thải 
phóng xạ từ 2 lần đến dưới 4 lần” .

Đối với quy định tại điểm g, Khoản 1 Điều 
235 “g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây 
nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ 
loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân 
nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy 
chuẩn cho phép;”. Quy định này thiếu hành vi 
thực hiện. Trong trường hợp liền mạch với hành 
vi quy định tại điểm e trước đó là “chôn, lấp, đổ, 
thải trái quy định của pháp luật” thì quy định 
này cũng không hợp lý vì:

- Việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được 
quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN 
ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN 
hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, có 
hiệu lực kể từ ngày 12/2/2011, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 
21/7/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-KHCN ngày 
29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng 
dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, có hiệu 
lực kể từ ngày 1/10/2015. Theo đó, quy định việc 
áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hành 
động tiếp cận bất hợp pháp, đánh cắp, chiếm 
đoạt, phá hoại và chuyển giao trái phép nguồn 
phóng xạ; bảo mật thông tin liên quan đến an 
ninh nguồn phóng xạ. An ninh nguồn phóng xạ 
được chia cấp độ quản lý theo các quy định về 

phân nhóm nguồn phóng xạ. 
- Nguồn phóng xạ đã qua sử 

dụng được quản lý theo Thông 
tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 
25/8/2014 của Bộ KH&CN 
về quản lý chất thải phóng xạ 
và nguồn phóng xạ đã qua sử 
dụng. Tại Thông tư này không 
phân chia nguồn phóng xạ đã 
qua sử dụng theo các nhóm 
như quy định về an ninh nguồn 
phóng xạ. Thông tư này quy 
định yêu cầu về chuyển giao 
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; 
Điều kiện hóa nguồn phóng xạ 
đã qua sử dụng; Lưu giữ nguồn 
phóng xạ đã qua sử dụng; Hồ sơ 
quản lý nguồn phóng xạ đã qua 
sử dụng. Thông tư này cũng quy 
định mức cho phép thải ra môi 
trường của các chất thải phóng 
xạ dạng khí, nước, rắn.

- Chất thải có chứa tác nhân 
phóng xạ phát sinh trong một 
công việc bức xạ có thể được 
phép thải trực tiếp vào môi 
trường với điều kiện nồng độ 
hoạt độ phóng xạ trong chất 
thải không lớn hơn mức thanh 
lý hoặc tổng hoạt độ các nhân 
phóng xạ trong thành phần chất 
thải dạng khí, dạng lỏng không 
vượt quá mức hoạt độ phóng xạ 
cho phép để được thải vào môi 
trường do cơ quan quản lý nhà 
nước quy định và phải được cho 
phép theo giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ.
- Chất thải phóng xạ được 

phân thành nhiều loại theo đặc 
tính nhân phóng xạ có trong 
chất thải (Phụ lục I Thông tư số 
22/2014/TT-BKHCN). Đối với 
chất thải phóng xạ dạng rắn, chỉ 
có loại chất thải phóng xạ dạng 
rắn thuộc loại mức thấp, sống 
rất ngắn được lưu giữ tại cơ sở 
tiến hành công việc bức xạ để 
chờ phân rã đến mức nồng độ 
hoạt độ nhỏ hơn hoặc bằng 
mức thanh lý quy định tại Phụ 
lục II Thông tư số 22/2014/TT-
BKHCN và thải bỏ như chất 
thải không nguy hại. Chất thải 
phóng xạ dạng rắn thuộc các 
loại khác không được phép thải 
bỏ như chất thải phi phóng xạ.

- Đối với chất thải phóng 
xạ phát sinh từ hoạt động y tế 
được quản lý theo Thông tư liên 
tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-
BYT ngày 9/6/2014 về bảo đảm 
an toàn bức xạ trong y tế do Bộ 
trưởng Bộ KH&CN - Bộ Y tế 
ban hành. 

Do vậy, quy định như tại 
điểm g khoản 1 của Điều 235 
là chưa phù hợp và khó có thể 
triển khai trên thực tế. Vì vậy, 
nên sửa lại điểm g khoản 1 như 
sau: “Thải bỏ trái phép vào môi 
trường chất thải phóng xạ dạng 
rắn, nguồn phóng xạ đã qua sử 
dụng không có mức thanh lý 

 V Xử lý hình sự đối với hành vi xả thải vượt quá quy chuẩn kỹ 
thuật với lưu lượng thải lớn gây ô nhiễm môi trường
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hoặc thải bỏ, phát thải trái phép vào môi trường 
chất thải phóng xạ dạng rắn, nguồn phóng xạ đã 
qua sử dụng có mức nồng độ hoạt độ trên mức 
thanh lý đến 2 lần đối với chất thải phóng xạ 
dạng rắn có mức thanh lý theo quy định về quản 
lý chất thải phóng xạ.”

2. tội vi phạm quy định về quản lý Ctnh
Điều 236 BLHS 2015 tội vi phạm quy định 

về quản lý CTNH: “Người nào có thẩm quyền 
mà cho phép chôn, lấp, đổ, thải trái quy định 
của pháp luật CTNH thuộc danh mục các chất 
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ 
theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stốckhôm 
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 
3.000 kg đến dưới 5.000 kg; chất thải có chứa chất 
phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn 
phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới trung 
bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ 
vượt quy chuẩn cho phép”. Với quy định này thì 
đối tượng bị xử lý ở đây sẽ là người có thẩm quyền 
cho phép xử lý CTNH. Người có thẩm quyền cho 
phép xử lý CTNH là người được giao thực hiện 
nhiệm vụ cấp giấy phép xử lý CTNH.

Quy định nêu trên là không hợp lý vì sẽ 
giới hạn nhóm đối tượng có nguy cơ gây tổn hại 
cho môi trường từ việc quản lý CTNH. Hành vi 
cho phép chôn, lấp, đổ, thải CTNH có thể là do 
những người quản lý, lãnh đạo cơ sở phát sinh 
CTNH hoặc cơ sở vận chuyển, thu gom, xử lý 
CTNH- đây mới là nhóm đối tượng tiềm ẩn khả 
năng làm trái các quy định của pháp luật CTNH. 
Mặt khác, với nhóm cán bộ có chức vụ, quyền 
hạn mà làm trái quy định pháp luật đã bị xử lý 
theo quy định tại Chương XXIII- các tội phạm 
về chức vụ với các tội danh cụ thể như Điều 356. 
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ; Điều 357. Tội lạm quyền trong khi 
thi hành công vụ; Điều 358. Tội lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác 
để trục lợi; Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng... Do vậy, cần thay thế 
cụm từ “người nào có thẩm quyền mà cho phép” 
bằng cụm từ “người nào chỉ đạo”. 

Ngoài ra, các quy định về chất phóng xạ 
cũng sẽ bị vướng khi thực hiện như đã phân tích 
tại mục 1 về tội gây ô nhiễm môi trường. 

3. tội vi phạm quy định về phòng ngừa, 
ứng phó, khắc phục sự cố môi trường được quy 
định tại Điều 237 BLHS 2015 để xử lý hành vi vi 
phạm quy định về phòng ngừa và vi phạm quy 
định về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 
Trong đó, hành vi vi phạm quy định về phòng 

ngừa sự cố môi trường sẽ bị 
xử lý khi để xảy ra sự cố môi 
trường, còn hành vi vi phạm 
quy định về ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường sẽ xử 
lý hành vi khi gây hậu quả làm 
môi trường bị ô nhiễm nghiêm 
trọng hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác với tỷ lệ 
tổn thương cơ thể 31% trở lên 
hoặc gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng 
đến dưới 3 tỷ đồng.

Khoản 10, Điều 3 Luật 
BVMT năm 2014 quy định: 
“Sự cố môi trường là sự cố xảy 
ra trong quá trình hoạt động 
của con người hoặc biến đổi 
của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy 
thoái hoặc biến đổi môi trường 
nghiêm trọng”. Việc quy định 
này mang tính định tính và 
không rõ ràng khi xác định thế 
nào là “nghiêm trọng”. 

Do vậy, nếu chỉ quy định 
như tại Điểm a, Khoản 1, Điều 
237 là “để xảy ra sự cố môi 
trường” đã bị xử lý hình sự thì 
sẽ không hợp lý và không rõ 
trường hợp nào sẽ phải xử lý. Sự 
cố môi trường có thể có nhiều 
cấp độ khác nhau và theo quy 
định về TPMT là những hành vi 
nguy hiểm cho môi trường cần 
phải loại bỏ thì nhất thiết phải 
xác định được hậu quả trong 
trường hợp này. Điều khoản 
này nên gộp điểm a, điểm b 
thành 1 điểm với việc quy định 
“Vi phạm quy định về phòng 
ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 
môi trường làm môi trường bị 
ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây 
tổn hại cho sức khỏe của người 
khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 
31% trở lên hoặc gây thiệt hại từ 
1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng”.

4. tội nhập khẩu, phát tán 
các loài ngoại lai xâm hại

Tội nhập khẩu, phát tán các 
loài ngoại lai xâm hại được quy 
định tại Điều 246 với việc xử lý 
hình sự hành vi nhập khẩu và 
phát tán loài ngoại lai xâm hại, 

trong đó quy định xử lý hành 
vi “Phát tán loài động vật, thực 
vật ngoại lai xâm hại hoặc loài 
động vật, thực vật ngoại lai có 
nguy cơ xâm hại, gây thiệt hại 
về tài sản từ 150 triệu đồng đến 
dưới 500 triệu đồng”.

Phát tán trong sinh vật 
được hiểu là hiện tượng trải 
rộng các sinh vật hoặc bộ phận 
sinh sản của sinh vật ra xung 
quanh. Sự phát tán có thể do 
sinh vật tự phát tán, phát tán 
nhờ gió, nhờ động vật hoặc 
con người. 

Việc phát tán do con người 
có thể là phát tán có chủ đích- 
tức là khi con người chủ ý đem 
sinh vật/bộ phận sinh sản của 
sinh vật nuôi, trồng, phóng 
thích; hoặc phát tán không 
có chủ đích là khi sinh vật/bộ 
phận sinh sản của sinh vật vô 
tình bám dính vào đồ vật, cơ 
thể người và lây lan vào môi 
trường. 

Việc sử dụng thuật ngữ 
“phát tán” tại điều khoản này 
là không phù hợp vì phát tán 
có thể có chủ đích hoặc không 
chủ đích và không nêu rõ được 
nội hàm của hành vi này. Ngoài 
ra, trong quy định của Luật Đa 
dạng sinh học 2008 không sử 
dụng thuật ngữ “phát tán” đối 
với loài ngoại lai xâm hại mà 
chỉ có quy định nghiêm cấm 
“nhập khẩu, phát triển loài 
ngoại lai xâm hại” (theo khoản 
7 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học 
2008). 

Do vậy, với quy định như 
BLHS 2015 thì không thể xử 
lý được hành vi phát tán loài 
ngoại lai xâm hại mà cần điều 
chỉnh thành hành vi “Nuôi, lưu 
giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài 
ngoại lai xâm hại, trong trường 
hợp không kiểm soát được sự 
phát triển, lây lan của chúng 
mà gây thiệt hại về tài sản từ 
150 triệu đồng đến dưới 500 
triệu đồng”n
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Cơ hội và thách thức trong hoạt động 
quan trắc môi trường
phạM thị Vương Linh, nguyễn hữu thắng
Trung tâm Quan trắc Môi trường 
Tổng cục Môi trường

Trong thời gian qua, với mục tiêu đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Việt 
Nam đã đạt được những thành tựu 

đáng kể. Mặc dù vậy, sự phát triển kinh tế, 
đặc biệt các hoạt động sản xuất công nghiệp 
đã dẫn tới sự gia tăng các tác động xấu tới 
môi trường. Vấn đề này cũng đặt ra nhiều 
thách thức và yêu cầu mới cho công tác quản 
lý, BVMT nói chung và hoạt động quan trắc, 
giám sát môi trường nói riêng. Để thực hiện 
công tác quản lý môi trường hiệu quả, các 
hoạt động quan trắc, giám sát thường xuyên 
và liên tục chất lượng môi trường đóng vai 
trò quan trọng. 

Cơ hội Và tháCh thứC  
CủA hOạt động quAn tRắC 
Môi tRường

Năm 2015 được coi là năm bản lề để mở 
ra giai đoạn mới cho hoạt động quan tắc môi 
trường (QTMT) khi Luật BVMT năm 2014 
(thay thế Luật BVMT năm 2005) có hiệu lực 
thi hành với nhiều thay đổi căn bản trong 
quản lý về môi trường. Với mục tiêu xây 
dựng một hệ thống QTMT quốc gia thống 
nhất và toàn diện, Luật BVMT năm 2014 có 
một Chương riêng - Chương XII quy định về 
QTMT, trong đó, Điều 125 quy định cụ thể về 
trách nhiệm QTMT của Bộ TN&MT, UBND 
cấp tỉnh và các cơ sở sản xuất. Luật cũng bổ 
sung 1 Điều về điều kiện hoạt động QTMT 
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
QTMT, phục vụ BVMT và phát triển kinh tế 
- xã hội và 1 Điều về quản lý số liệu QTMT.

Ngày 12/1/2016 Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Quy 
hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc 
gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 
2030 (gọi tắt là Quy hoạch số 90/QĐ-TTg) 
thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg. 
Quy hoạch số 90/QĐ-TTg xác định mục tiêu 
tổng quát nhằm xây dựng hệ thống quan trắc 
tài nguyên và môi trường quốc gia hợp lý, 
thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ 
hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ 

tiên tiến của khu vực Châu Á 
và sẽ giải quyết được nhiều 
việc chưa thực hiện được 
trong thời gian qua theo 
Quyết định số 16/2007/QĐ-
TTg. Theo Quy hoạch số 90/
QĐ-TTg, số trạm được quy 
hoạch xây dựng mới giai 
đoạn 2015-2020 là 14 trạm 
tự động, 130 điểm quan trắc; 
giai đoạn 2021 - 2025 là 22 
trạm quan trắc, 181 điểm 
quan trắc. Tiếp tục duy trì 
hoạt động của 17 Trạm tự 
động và 571 điểm quan trắc. 
Để triển khai Quy hoạch số 
90/QĐ-TTg, Bộ TN&MT 
vừa ban hành Quyết định 
số 2044/QĐ-BTNMT phê 
duyệt Kế hoạch 5 năm (2016 
- 2020) triển khai, thực hiện 
Quy hoạch số 90/QĐ-TTg. 
Kế hoạch cũng đưa ra các 
mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, 
cũng như các giải pháp chủ 

yếu, nguồn lực và tổ chức 
thực hiện để bảo đảm triển 
khai thành công Quy hoạch 
số 90/QĐ-TTg.

Ngoài ra, các văn bản 
quy phạm pháp luật liên 
quan đến quy trình quan trắc 
cho một số thành phần môi 
trường, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia quy định giới hạn 
của các thông số trong môi 
trường và một số văn bản 
khác như đơn giá cho hoạt 
động quan trắc cũng từng 
bước được ban hành và áp 
dụng. Đặc biệt, Nghị định số 
127/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện của tổ chức hoạt 
động dịch vụ QTMT được 
đẩy mạnh thực hiện, góp 
phần nâng cao chất lượng 
hoạt động QTMT. Đến tháng 
8/2016, có 170 đơn vị trong 
cả nước được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động 

 V Lấy mẫu nước theo tầng tại vùng biển miền Trung  
vào tháng 4/2016
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dịch vụ QTMT trên tổng số 230 đơn vị đã 
nộp hồ sơ. 

Bên cạnh đó, công tác QTMT ngày càng 
được quan tâm. Từ tháng 7/2015 - 7/2016, đã 
có thêm 2 Trung tâm QTMT được thành lập, 
nâng tổng số lên 59/63 tỉnh,TP có Trung tâm 
QTMT được thành lập. Số lượng các trạm, 
điểm QTMT không khí và nước liên tục tăng. 
Số điểm quan trắc thuộc mạng lưới QTMT 
quốc gia tăng từ 1.073 điểm (năm 2006) lên 
1.439 điểm (năm 2016). Số lượng và trình 
cán bộ của các Trung tâm QTMT gia tăng 
qua các năm. Năm 2016, thống kê số lượng 
cán bộ của 31 Trung tâm QTMT trong cả 
nước là gần 1.000 cán bộ.

Đồng thời, các hoạt động hợp tác quốc 
tế song phương và đa phương ngày càng 
được chú trọng, nhằm tranh thủ tối đa sự hỗ 
trợ quốc tế về tài chính, công nghệ, đào tạo 
nguồn nhân lực, thông tin, kinh nghiệm của 
các quốc gia trong hoạt động QTMT. Một số 
hoạt động hợp tác quốc tế Việt Nam đã tham 
gia như Mạng lưới giám sát lắng đọng axit 
Đông Á (EANET), Mạng lưới thử nghiệm 
quan trắc thủy ngân trong không khí khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương (APMMN), Mạng 
lưới không khí sạch châu Á; ký kết tham 
gia Công ước Minamata về thủy ngân tại 
Minamata Nhật Bản (2013), các hoạt động 

hợp tác với các tổ chức quốc 
tế World Bank, JICA, UNDP, 
UNEP, CAI-ASIA, US EPA.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực 
trong công tác quản lý và tổ 
chức thực hiện QTMT nhưng 
sự phát triển của các hoạt 
động kinh tế - xã hội đang đặt 
ra rất nhiều thách thức cho 
công tác QTMT. Cụ thể:

Hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật trong hoạt 
động QTMT ngày càng được 
tăng cường. Tuy nhiên, đến 
nay, vẫn còn thiếu nhiều 
văn bản quy định về quy 
trình kỹ thuật, phương pháp 
QTMT, quy định về giới hạn 
nồng độ cho phép của các 
thông số đối với nhiều thành 
phần, nhiều ngành nghề sản 
xuất còn thiếu. Bên cạnh 
đó, nhiều văn bản được ban 
hành còn bộc lộ nhiều bất 
cập khi áp dụng.

Tổ chức bộ máy của các 
Trung tâm QTMT còn nhiều 
bất cập, các Trung tâm QTMT 
hiện có tên gọi và chức năng, 

nhiệm vụ khác nhau, chưa có 
các tiêu chuẩn nghề nghiệp 
đối với quan trắc viên. Số 
lượng và chất lượng các cán 
bộ ngày càng tăng, nhưng 
mới chỉ đáp ứng ở mức độ cơ 
bản so với nhu cầu thực tế, 
đặc biệt là trong điều kiện các 
vấn đề ô nhiễm môi trường 
ngày càng gia tăng cả về số 
vụ việc và tính chất các vụ 
việc thì trình độ của các cán 
bộ sẽ càng được đòi hỏi cao 
hơn. Do sự hạn chế về nguồn 
lực nên tỷ lệ thực hiện Quy 
hoạch số 16/QĐ-TTg chưa 
đến 50%, rất nhiều nội dung 
chưa được triển khai đầy đủ, 
thậm chí có những nội dung 
chưa được triển khai (như 
quan trắc đa dạng sinh học, 
quan trắc chất thải). 

Nguồn vốn đầu tư cho 
QTMT trong những năm 
qua hạn chế, chủ yếu từ 
nguồn sự nghiệp môi trường, 
chưa phát huy được hiệu quả 
từ các nguồn vốn phi chính 
phủ, chưa tận dụng được 
nguồn vốn từ doanh nghiệp, 
các nguồn vốn xã hội hóa 
khác.

Các điểm QTMT phân bố 
trên địa bàn các tỉnh, thành 
phố mới tập trung chủ yếu 
vào các điểm nóng về môi 
trường như các đô thị lớn, 
khu công nghiệp, vùng sinh 
thái nhạy cảm về môi trường 
với tần suất quan trắc thấp 
trung bình 2-4 lần/năm. Do 
đó, chuỗi số liệu quan trắc 
chưa đủ để đánh giá toàn 
diện về chất lượng các thành 
phần môi trường theo không 
gian và thời gian. Các kết quả 
QTMT tại các vị trí chủ yếu 
mang tính thời điểm, chưa 
thực sự đại diện cho chất 
lượng môi trường nơi quan 
trắc. 

Về hoạt động đánh giá, 
chứng nhận các tổ chức đủ 

 V Lấy mẫu chất thải tại trang trại ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tháng 7/2016
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điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT. Cho đến 
tháng 8 năm 2016, vẫn còn 11 địa phương 
trên cả nước chưa có tổ chức nào được cấp 
Giấy chứng nhận. Tại các địa phương này, 
công tác QTMT gặp nhiều khó khăn không 
chỉ trong thực hiện các hoạt động quan trắc 
dịch vụ mà cả đối với các hoạt động quan 
trắc thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường

Số trạm QTMT tự động nước và không 
khí ít so với tính toán bình quân của thế giới 
là khoảng 100.000 - 300.000 dân cần có một 
trạm QTMT không khí tự động để kịp thời 
giám sát, cảnh báo các vấn đề liên quan đến 
chất lượng không khí.

Liên quan đến các vấn đề môi trường 
nổi cộm hiện nay, đó là vấn đề ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT) ngày càng phức tạp, nhiều 
vấn đề mới nảy sinh đối với ÔNMT nước, 
đất, không khí, phóng xạ, ÔNMT xuyên biên 
giới. Từ đầu năm 2016 tới hết tháng 7, cả 
nước đã có khoảng gần 50 sự vụ, sự cố môi 
trường được phản ánh, gây nhiều bức xúc 
trong dư luận. Trong đó, đa số là các sự vụ 
liên quan đến chất lượng nước (nước biển, 
nước sông, hồ), không khí và đất.

Một số sự cố có tính chất nghiêm trọng 
như sự cố hải sản miền Trung chết bất 
thường, bùn thải Formosa, cá chết trên sông 
Bưởi, cá chết tại Đồng Nai, vỡ bể chứa bùn 
thải nhà máy chì, kẽm gây ô nhiễm tại Cao 
Bằng, bụi trong không khí tại Hà Nội, hay 
ÔNMT tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, 
Bình Thuận, vỡ hồ chứa nước khai thác 
titan tại Bình Thuận, khai thác khoáng sản 
của Công ty Núi Pháo, Thái Nguyên. Đây là 
những vụ việc có tác hại rất nghiêm trọng 
đến môi trường, sức khỏe, sinh kế của người 
dân và hệ lụy trong thời gian dài. Vì vậy, hoạt 
động QTMT phải đáp ứng kịp thời với yêu 
cầu ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của 
công tác BVMT trong tình hình mới.

Mặt khác, khi có số liệu quan trắc, các 
thông tin về hoạt động QTMT chưa được 
chia sẻ thường xuyên, kịp thời giữa Trung 
ương với địa phương và các tổ chức xã hội, 
dự án khác.

giải pháp đẩy Mạnh  
hOạt động qtMt

Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, 
phát triển kinh tế phải gắn với BVMT. Để 
đẩy mạnh công tác QTMT trong thời gian 
tới, Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) triển khai 

Quy hoạch số 90/QĐ-TTg 
đã đề ra một số giải pháp 
như: 

Hoàn thiện chính 
sách, pháp luật và tổ chức 
rà soát những bất cập của 
các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện có; Bổ sung 
các văn bản còn thiếu; xây 
dựng quy định tiêu chuẩn 
nghề nghiệp; Rà soát và 
cập nhật bổ sung các quy 
định kỹ thuật về QTMT 
và các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia cho các ngành 
còn thiếu; Ban hành văn 
bản thống nhất về chức 
năng, nhiệm vụ của các 
Trung tâm QTMT trên cả 
nước.

Triển khai thực hiện 
Quy hoạch số 90/QĐ-
TTg. Đánh giá nhu cầu 
thực tế về QTMT, rà soát 
theo từng giai đoạn triển 
khai thực hiện; xây dựng 
các chương trình, kế hoạch 
thực hiện quy hoạch theo 
các mức độ ưu tiên, trong 
đó nêu cụ thể về thời gian 
thực hiện, loại hình quan 
trắc cần đầu tư, nguồn lực 
thực hiện; Xây dựng văn 
bản hướng dẫn, hỗ trợ kỹ 
thuật cho các Trung tâm 
QTMT trên cả nước triển 
khai xây dựng quy hoạch 
mạng lưới QTMT tại địa 
phương.

Tăng cường quan trắc, 
giám sát chất lượng môi 
trường và tổ chức thực 
hiện thường xuyên, liên 
tục để kịp thời cảnh báo, 
sớm ngăn ngừa, kiểm soát 
các tác động xấu tới môi 
trường từ các hoạt động 
sản xuất và sinh hoạt. 
Tăng kinh phí sự nghiệp 
môi trường cho hoạt động 
QTMT để có thể tăng các 
điểm quan trắc, tần suất và 
thông số quan trắc, đặc biệt 

là tại các điểm nóng, nhạy 
cảm về môi trường; Tăng 
số lượng các trạm quan 
trắc tự động không khí và 
nước trên toàn quốc. Tăng 
cường chia sẻ thông tin dữ 
liệu môi trường giữa Trung 
ương và địa phương.

Đẩy mạnh nghiên cứu 
và ứng dụng các thành 
tựu khoa học công nghệ 
trong QTMT như nghiên 
cứu chế tạo các thiết bị 
quan trắc, ứng dụng các 
thiết bị đo nhanh cầm 
tay, sử dụng thêm chỉ thị 
sinh học để phát hiện kịp 
thời vấn đề ô nhiễm môi 
trường và tác động đến hệ 
sinh thái. Tăng cường các 
khóa đào tạo, tập huấn để 
nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực cho Trung 
ương và địa phương trong 
công tác quan trắc và phân 
tích môi trường, nhằm đáp 
ứng các yêu cầu ngày càng 
cao của công tác BVMT.

Một vấn đề quan trọng 
là cần bố trí đủ nguồn kinh 
phí cho các chương trình 
quan trắc, đặc biệt là các 
chương trình chuyên đề, 
kịp thời cung cấp thông tin, 
số liệu phục vụ theo dõi, 
giám sát chất lượng môi 
trường trên địa bàn; Có cơ 
chế tài chính đầu tư trung 
hạn và dài hạn cho các hoạt 
động tăng cường năng lực 
quan trắc và phân tích môi 
trường; Có chủ trương xã 
hội hóa công tác quan trắc, 
các nguồn vốn đầu tư cho 
hoạt động quan trắc.

Bên cạnh đó, để kiểm 
soát chất lượng hoạt động 
QTMT trên phạm vi cả 
nước, cần tăng cường công 
tác hậu kiểm đối với các 
tổ chức đã được cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ QTMTn
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Bồi hoàn đa dạng sinh học - công cụ  
cần được áp dụng trong công tác  
bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam
tS. nguyễn Xuân Dũng
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường

Việt Nam được quốc tế công nhận 
là một trong các quốc gia có đa 
dạng sinh học (ĐDSH) cao với 

các hệ sinh thái (trên đất liền, vùng đất 
ngập nước, ven biển và biển) đa dạng và 
nhiều loài đặc hữu, quý hiếm. Tuy nhiên, 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời 
gian qua đã và đang gây ra những áp lực 
đối với ĐDSH. 

Trên thực tế, nhiều hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội đã không quan tâm 
đúng mức tới các tác động đối với ĐDSH 
trong khi thực hiện đánh giá môi trường 
chiến lược (ĐMC) hoặc đánh giác tác 
động môi trường (ĐTM). Trong một số 
trường hợp, những tác động tiêu cực tới 
ĐDSH không được khắc phục và. Do đó, 
bồi hoàn ĐDSH có thể được xem là một 
trong những công cụ, giải pháp hữu hiệu 
để quản lý, bảo tồn ĐDSH.

Khái niệM Và Lợi íCh bồi 
hOàn đDSh

Theo định nghĩa của Chương trình 
Kinh doanh và Bồi hoàn ĐDSH, bồi 
hoàn ĐDSH là kết quả bảo tồn có thể 
đo đếm được của các hành động thiết 
kế để bù đắp cho những tác động tiêu 
cực còn lại của một dự án phát triển 
lên ĐDSH sau khi đã áp dụng biện 
pháp phòng tránh và giảm thiểu tác 
động. 

Đối với một hoạt động phát triển 
kinh tế - xã hội, các bước trong quy 
trình phòng tránh và giảm thiểu tác 
động tiêu cực bao gồm: Phòng tránh là 
thực hiện biện pháp nhằm tránh tạo ra 
các tác động ngay từ thời gian đầu thực 
hiện dự án; Giảm thiểu là thực hiện các 
biện pháp khả thi và thực tế nhằm giảm 
thời gian, cường độ và mức độ tác động 
của các dự án phát triển lên ĐDSH mà 
không thể tránh khỏi hoàn toàn. 

 V Quy trình phòng tránh, giảm thiểu, phục hồi,  
đền bù các tác động xấu

Như vậy, bồi hoàn là biện pháp 
được thiết kế nhằm đền bù cho 
những tác động tiêu cực đến đến 
ĐDSH do thực hiện dự án phát 
triển sau khi đã thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa và giảm thiểu 
phù hợp. 

Theo Ngân hàng Phát triển 
châu Á, chủ dự án/nhà đầu tư cần 
xác định phương án để phòng 
tránh, giảm thiểu hay giảm nhẹ 
những tác động tiềm năng, đề xuất 
biện pháp đền bù, bồi hoàn rủi ro. 

Bồi hoàn ĐDSH được hiểu là 
một hoạt động nhằm bồi thường 
cho các tác động còn sót lại hoặc 
không thể tránh khỏi sau khi đã áp 
dụng biện pháp giảm thiểu đối với 
dự án phát triển kinh tế - xã hội. 
Hay nói cách khác, bồi hoàn ĐDSH 
là bước cuối cùng sau khi trình tự 
của việc tính toán để phòng tránh, 
giảm thiểu, phục hồi và cải tạo, đền 
bù được tuân thủ. 

Việc bồi hoàn là nhằm giúp bảo 
tồn các khu vực có giá trị ĐDSH cao 
hơn so với những khu vực bị mất 
ĐDSH. Cụ thể như, một công ty 

phát triển khu vực có giá trị ĐDSH 
tương đối thấp nhưng sau khi bồi 
hoàn có thể tạo ra hoặc bảo vệ được 
một khu vực có giá trị ĐDSH cao 
hơn. Ngoài ra, bồi hoàn có thể giúp 
sử dụng hiệu quả các khoản kinh 
phí cho bảo tồn, tập trung nguồn 
tài trợ bảo tồn ĐDSH và dịch vụ hệ 
sinh thái ở những nơi cần thiết. 

Như vậy có thể thấy, bồi hoàn 
ĐDSH là một cách giảm áp lực tới 
ĐDSH và góp phần cải thiện tài 
chính bền vững cho công tác bảo 
tồn. 

nguyên tắC 
 bồi hOàn đDSh

Chương trình Kinh doanh và 
Bồi hoàn ĐDSH (2012) đã xác định 
10 nguyên tắc cơ bản trong bồi 
hoàn ĐDSH:

Tôn trọng tối đa hệ thống giảm 
thiểu: Cam kết để bù đắp cho tác 
động tiêu cực còn lại đến ĐDSH 
được xác định khi các biện pháp 
phục hồi thích hợp, giảm thiểu và 
tính toán sự phục hồi tại vị trí được 
thực hiện theo hệ thống giảm thiểu.
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Giới hạn những gì cần bồi hoàn: Có những 
tình huống trong đó tác động còn lại không thể 
được bồi thường đầy đủ sau khi bồi hoàn ĐDSH 
vì ĐDSH bị tổn thương không thể thay thế được.

Dựa vào sinh cảnh: Dựa vào sinh cảnh để đạt 
được các kết quả bảo tồn có thể đo được tính 
đến các thông tin có sẵn về các giá trị sinh học, 
văn hóa, xã hội của ĐDSH và hỗ trợ phương 
pháp tiếp cận hệ sinh thái.

Không mất thực: Thiết kế và thực hiện để đạt 
được tại chỗ, kết quả bảo tồn có thể đo lường 
một cách hợp lý theo dự kiến sẽ dẫn đến không 
mất thực và đạt được lợi ích ĐDSH tốt hơn.

Kết quả bảo tồn bổ sung: Đạt được kết quả 
bảo tồn nêu trên và vượt ra ngoài kết quả đó nếu 
không có bồi hoàn. 

Có sự tham gia của các bên liên quan: Tại 
các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án và bồi hoàn 
ĐDSH, phải đảm bảo có sự tham gia của các bên 
liên quan trong việc ra quyết định về bồi hoàn 
ĐDSH, trong đó họ đánh giá, lựa chọn, thiết kế, 
thực hiện và giám sát.

Công bằng/Hợp lý: Chia sẻ giữa các bên liên 
quan về quyền, trách nhiệm, rủi ro và lợi ích 
gắn liền với một dự án và bù đắp một cách công 
bằng, tôn trọng thỏa thuận pháp lý, phong tục 
địa phương. 

Hiệu quả lâu dài: Dựa trên phương pháp 
tiếp cận quản lý thích hợp, kết hợp giám sát và 
đánh giá với mục tiêu đảm bảo hiệu quả kéo dài.

Minh bạch/Rõ ràng: Kết quả của bồi hoàn 
ĐDSH phải công bố, do vậy bồi hoàn được thực 
hiện một cách minh bạch và kịp thời.

Khoa học và kiến thức truyền thống: Là quá 
trình ghi chép thông tin một cách khoa học, bao 
gồm cả cân nhắc kiến thức truyền thống phù 
hợp.

CáC bên Liên quAn Chính đến 
bồi hOàn đDSh

Bộ TN&MT sẽ hỗ trợ các biện pháp để cải 
thiện phương thức xác định những tác động 

của các hoạt động phát triển 
tới ĐDSH cũng như bảo tồn 
ĐDSH. Các Bộ, ngành có liên 
quan chịu trách nhiệm phát 
triển các lĩnh vực khác nhau 
như thủy điện, hệ thống giao 
thông, công nghiệp và khu kinh 
tế trọng điểm có thể sử dụng bồi 
hoàn ĐDSH như biện pháp để 
bồi thường tổn thất ĐDSH do 
các dự án lớn về đầu tư, phát 
triển cơ sở hạ tầng gây ra. 

Ngoài ra, công ty tư nhân 
cũng sẽ hưởng lợi từ bồi hoàn 
ĐDSH. Ngày càng có nhiều 
công ty được tín nhiệm và cấp 
phép hoạt động như khai thác 
mỏ, xi măng và các ngành công 
nghiệp hóa dầu do đã thực 
hiện tốt BVMT.

Các đối tác phát triển và 
các cơ quan tài chính quốc tế 
như Ngân hàng Thế giới và 
Ngân hàng Phát triển châu Á 
có hệ thống BVMT, trong đó 
yêu cầu bồi thường cho những 
thiệt hại ĐDSH. 

Tất cả tổ chức phi chính 
phủ quốc tế và quốc gia, các 
Viện nghiên cứu trong lĩnh vực 
quản lý và bảo tồn nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, phát triển 
nông thôn được hưởng lợi từ 
bồi hoàn ĐDSH, bởi vì họ có 
chuyên gia thực hiện việc đánh 
giá và quản lý kế hoạch hành 
động ĐDSH như một phần 
của chương trình bồi hoàn. 
Mặt khác, cộng đồng phụ 
thuộc vào nguồn tài nguyên 
thiên nhiên cũng được hưởng 
lợi từ bồi hoàn ĐDSH.

Hiện nay, bồi hoàn ĐDSH 
là một phương pháp bảo tồn 
ĐDSH còn mới đối với Việt 
Nam. Để có thể triển khai 
được bồi hoàn ĐDSH thì việc 
nghiên cứu cơ sở khoa học và 
thực tiễn của bồi hoàn ĐDSH, 
xây dựng quy trình thiết kế 
một chương trình/dự án bồi 
hoàn ĐDSH nhằm bảo tồn 
ĐDSH trong các hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội tại 
Việt Nam là việc làm cần thiết 
và cấp bách. 

Một số nội dung cần được 
ưu tiên triển khai cho việc áp 
dụng công cụ bồi hoàn ĐDSH 
tại Vệt Nam hiện nay: Ưu tiên 
nghiên cứu xây dựng bộ công 
cụ hướng dẫn áp dụng bồi 
hoàn ĐDSH; Tiếp tục nghiên 
cứu, áp dụng thí điểm thực 
hiện bồi hoàn ĐDSH cho các 
loại hình dự án phát triển, đặc 
biệt là các dự án có tác động 
đến ĐDSH tại các khu vực có 
ĐDSH cao; Phát triển cơ sở dữ 
liệu ĐDSH quốc gia phục vụ 
công tác quản lý, bảo tồn nói 
chung và thực hiện bồi hoàn 
ĐDSH nói riêng; Tăng cường 
năng lực, nâng cao nhận thức 
cho các bên liên quan và từng 
bước có lộ trình áp dụng bồi 
hoàn ĐDSH tại Việt Nam; 
Huy động hợp tác quốc tế, mọi 
nguồn lực cho việc nghiên 
cứu, xây dựng các công cụ, 
chính sách bồi hoàn ĐDSH áp 
dụng cho Việt Namn

 V Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long



32 Số 9/2016

TRAO ĐỔI - DIỄN ĐÀN

Các nguồn thải và nguy cơ ô nhiễm môi trường 
trong khai thác quặng đất hiếm

tS. nguyễn thúy LAn
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim 
Bộ Công Thương

Khai thác và chế biến đất hiếm tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do trong quặng có 
chứa các chất phóng xạ và việc chế biến phải sử dụng nhiều hóa chất độc hại. Như vậy, những 
nguy cơ rủi ro, gây ô nhiễm đối với môi trường và sức khỏe con người là điều khó tránh khỏi. Vì 
vậy, việc kiểm soát và quản lý chặt chẽ các nguồn thải là yếu tố quan trọng, nhằm giảm thiểu 
các rủi ro và ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng.

Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm 
đứng thứ 3 trên thế giới, chủ yếu phân 
bố tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên 

Bái. Để phát triển ngành công nghiệp đất 
hiếm tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã ban 
hành Quyết định số 25/2008/QĐ-BCT ngày 
4/8/2008 về Quy hoạch phân vùng thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, 
đất hiếm và urani giai đoạn đến năm 2015, có 
xét đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 
2016 - 2025, tổng sản lượng khai thác và chế 
biến đạt 20.000 tấn ôxít đất hiếm/năm. Hiện 
nay, có một số dự án đang trong giai đoạn lập 
dự án đầu tư để triển khai như: Dự án khai 
thác, chế biến đất hiếm tại mỏ đất hiếm Đông 
Pao, Lai Châu do Công ty CP Đất hiếm Lai 
Châu - Vimico quản lý; Dự án khai thác và chế 
biến đất hiếm tại mỏ đất hiếm Yên Phú, Yên 
Bái do Công ty CP Thái Dương làm chủ đầu 
tư và Dự án khai thác, chế biến đất hiếm tại 
mỏ đất hiếm Nam và Bắc Nậm Xe, Lai Châu 
do Công ty CP Hưng Hải làm chủ đầu tư. Như 
vậy có thể thấy, thời gian tới, sẽ có nhiều dự án 
khai thác, chế biến quặng đất hiếm được triển 
khai sản xuất và có khả năng gây ra những hệ 
lụy môi trường nếu không có giải pháp quản 
lý một cách hữu hiệu.

Khai thác và chế biến quặng đất hiếm sinh 
ra một khối lượng lớn chất thải (chất thải rắn, 
nước thải và khí, bụi thải), đặc biệt chất thải 
rắn (CTR) có khối lượng gấp nhiều lần khối 
lượng khoáng sản thu hồi được. Các nguồn 
thải chính có khả năng gây ô nhiễm môi 
trường trong quá trình khai thác và chế biến 
quặng đất hiếm, bao gồm bãi thải đất đá, khai 
trường khai thác, hồ thải quặng đuôi, bãi tập 
kết quặng thành phẩm, bã thải đuôi quặng và 
nước thải từ quá trình tinh chế quặng. 

Cụ thể, đất đá thải trong khai thác quặng 
đất hiếm được lưu giữ trong các bãi thải và 

thường phơi lộ trong môi 
trường, nên các chất độc 
hại như các chất phóng xạ, 
sulphides, fluorites và kim 
loại nặng trong đất đá thải sẽ 
hòa tan và lan truyền tới các 
thủy vực, rò rỉ vào hệ thống 
nước ngầm và đất đai nếu 
không có giải pháp kiểm soát 
và quản lý thích hợp. Các bãi 
thải đất đá cũng là nguồn 
phát sinh bụi có chứa các 
kim loại nặng, chất phóng xạ 
và những chất độc hại khác. 
Giống như các bãi thải đất đá, 
khai trường cũng bị phơi lộ 
trong môi trường làm hòa tan 
các chất độc hại và phóng xạ, 
lan truyền tới các thủy vực và 
ngấm vào đất đai, nước ngầm 
xung quanh. Thời gian khai 
trường để lộ thiên càng lâu 
thì càng có khả năng nhiều 
chất ô nhiễm bị rò rỉ vào 
môi trường. Vì thế, cần phải 
tiến hành các giải pháp cải 

tạo phục hồi sau khi mỏ đã 
ngừng hoạt động.

Quặng đuôi thải ra từ quá 
trình tuyển quặng đất hiếm 
được lưu chứa trong các hồ 
thải, cũng là nguồn có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường 
lớn. Quặng đuôi bao gồm 
các hạt mịn, nước thải và các 
hóa chất tuyển. Một phần 
nước thải trong hồ thải quặng 
đuôi được tuần hoàn trở lại 
dây chuyền sản xuất, phần 
còn lại được chứa trong hồ 
thải. Các thành phần độc hại 
trong quặng đuôi khi hòa tan 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường đất, nước và không 
khí, bao gồm các kim loại như 
Al, Ba, Be, Cu, Pb, Mn, Zn, 
các chất phóng xạ (Th và U), 
fluorides, sulphate, hóa chất 
tuyển… Ngoài quặng nguyên 
khai sau khai thác thì sau khi 
nghiền và làm giàu, quặng 
tinh có thể chất đống trong 

 V Mỏ đất hiếm Đông Pao (Lai Châu)
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khu vực mỏ/nhà máy tuyển 
trước khi được vận chuyển 
đến khu vực chế biến tiếp theo. 
Các bãi chứa quặng có thể phát 
sinh các chất phóng xạ và phát 
thải khí Radon. Do vậy, các bãi 
chứa quặng này cần được quản 
lý chặt chẽ, ngăn ngừa sự phát 
tán (gió) ra bên ngoài.

Ngoài ra, quá trình chế biến 
quặng đất hiếm bằng phương 
pháp thủy luyện sẽ hình thành 
bã thải đuôi quặng và nước 
thải từ quá trình làm mát thiết 
bị. Lượng chất thải này chủ 
yếu phát sinh trong quá trình 
sulphate hóa tinh quặng và kết 
tủa ôxalat đất hiếm. Đồng thời, 
quá trình chiết tách - tinh chế 
quặng đất hiếm sinh ra một 
khối lượng chất thải rắn với 
thành phần là Fe, Si, một số 
kim loại nặng, hóa chất, chất 
phóng xạ. Các chất thải này 
cần được thu gom và lưu trữ ở 
các khu chứa để ngăn ngừa khả 
năng phát xạ, rò rỉ các chất độc 
hại ra môi trường…

Việt Nam có tiềm năng về 
tài nguyên đất hiếm, tuy nhiên, 
để khai thác bền vững quặng 
đất hiếm, hạn chế các tác động 
đến môi trường, cần phải thực 
hiện đồng bộ các giải pháp: 
Tăng cường nghiên cứu công 
nghệ sản xuất, lựa chọn và áp 
dụng công nghệ - thiết bị tiên 
tiến phù hợp với loại quặng đất 
hiếm của Việt Nam; Đảm bảo 
an toàn môi trường, xây dựng 
các phương án phòng ngừa ô 
nhiễm ngay từ khi bắt đầu lập 
dự án đầu tư và kiểm soát ô 
nhiễm khi dự án đi vào hoạt 
động; Quản lý sản xuất phù 
hợp gắn với quản lý các nguồn 
chất thải (đặc biệt, nguồn chất 
thải có chứa chất phóng xạ); 
Đẩy mạnh nghiên cứu công 
nghệ xử lý các loại chất thải 
chứa chất phóng xạ phát sinh 
từ quá trình khai thác và chế 
biến quặng đất hiếmn

Đó là chia sẻ của GS.TS.
Nguyễn Văn Phước - Viện 
trưởng, Viện Môi trường 
và Tài nguyên, Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
(TP. HCM) với phóng viên 
Tạp chí Môi trường nhân 
dịp Kỷ niệm 20 năm thành 
lập Viện.

9Xin GS cho biết đôi nét về quá 
trình hình thành và phát triển của 
Viện Môi trường và Tài nguyên 
(MT&TN) trong 20 năm qua?

gS.tS. nguyễn Văn phước: Viện 
MT&TN (Institute for Environment 
and Resources - IER) tiền thân là bộ 
môn “Kỹ thuật môi sinh” thuộc khoa 
Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học 
Bách Khoa TP. HCM được thành lập 
năm 1980. Khóa kỹ sư Xây dựng - kỹ 
thuật môi trường đầu tiên do bộ môn 
đào tạo được tuyển sinh vào năm 
1981. Tiếp theo, Trung tâm Nước và 
Công nghệ môi trường (CEFINEA) 
được thành lập theo quyết định của Bộ 
GD&ĐT trên cơ sở bộ môn Kỹ thuật 
môi sinh, tách ra khỏi khoa Xây dựng. 
Thời gian này, Trung tâm đã có hành 
loạt dự án nghiên cứu ứng dụng với 
các đối tác trong và ngoài nước, tiêu 
biểu là dự án hợp tác Việt Nam - Hà 
Lan (VH - 17) về đào tạo và nghiên cứu 
trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ 
UASB vào thực tiễn Việt Nam với Đại 
học Wageningen của Hà Lan. Kể từ đó, 
CEFINEA không ngừng phát triển có 
uy tín cao trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ, 
nhất là tại các tỉnh khu vực phía Nam. 
Năm 1993, CEFINEA có trụ sở riêng 
tại TP.HCM do Bộ GD&ĐT đầu tư xây 
dựng cơ bản, Bộ KHCN&MT và Bộ 
KH&ĐT tài trợ cơ sở vật chất phòng 
thí nghiệm.

Đến năm 1996, Viện MT&TN 
ra đời theo Quyết định số 4641/GD-
ĐT, ngày 24/10/1996 do Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành và thuộc quản 
lý của Đại học Quốc gia (ĐHQG) 
TP. HCM trên cơ sở sát nhập Trung 
tâm CEFINEA với hai Trung tâm 
của Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên và Trường Đại học Nông lâm 
do GS.TS.Lâm Minh Triết làm Viện 
trưởng. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt 
động việc sát nhập về mặt danh nghĩa 
của hai Trung tâm trong khi vị trí địa 
lý cách xa nên hai Trung tâm này đã 
tách ra khỏi Viện. Vì vậy kể từ đó, Viện 
MT&TN xây dựng và phát triển trên 
nền tảng của Trung Tâm CEFINEA. 
Phòng thí nghiệm của Viện tiếp tục 
được đầu tư hiện đại từ Dự án Việt 
Nam - Thụy Sỹ (SDC) trong hai giai 
đoạn 1996 - 2000 và 2001 - 2004, tổng 
kinh phí là 1.800.000 USD. Thời gian 
này, Viện tiếp tục đào tạo bậc Đại học 
chuyên ngành Môi trường cho đến 
năm 1999 mới chuyển cho Khoa Môi 
trường, Trường Đại học Bách Khoa 
TP.HCM. Sau đó, Viện chỉ tập trung 
đào tạo sau đại học (ThS và TS) theo 
quy định mới.

Năm 2001, Viện MT&TN là đơn 
vị thành viên của ĐHQG TP.HCM 
theo quyết định số 15/2001/QĐ-
TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ. Với vị trí là Viện nghiên 
cứu thuộc ĐHQG - TP. HCM, nhiệm 

 V GS.TS.Nguyễn Văn Phước - 
Viện trưởng Viện MT&TN

Phát triển các hướng 
nghiên cứu mới, tiệm cận 
trình độ quốc tế
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vụ nghiên cứu khoa học - Đào tạo sau đại học 
- Triển khai chuyển giao công nghệ trong lĩnh 
vực MT&TN. Bên cạnh đó, Viện còn được Bộ 
TN&MT giao phụ trách Trạm Quan trắc Môi 
trường Quốc gia (Trạm đất liền Quốc gia vùng 3, 
phụ trách vùng các tỉnh phía Nam).

Hiện nay, Viện có hơn 100 cán bộ công nhân 
viên (CBCNV), trong đó có 5 GS, PGS, 12 TS, 
hơn 35 ThS và nhiều cán bộ là nghiên cứu sinh 
(NCS) đã và đang học tập tại ở nhiều nơi trên thế 
giới: CHLB Đức, CHLB Nga, Thụy Sỹ, Áo, Hà Lan, 
Nhật Bản, Anh, Thái Lan, Cộng hòa Séc và Việt 
Nam. 
9 Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) - 
chuyển giao công nghệ (CGCN) gắn liền với tổng 
kết thực tiễn nhằm tạo luận cứ khoa học, cho việc 
xây dựng các chính sách giúp cho các cơ quan 
quản lý về TN&MT được Viện triển khai như thế 
nào thưa GS?

gS.tS. nguyễn Văn phước: Với lợi thế về 
thương hiệu, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm 
hiện đại, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và tâm 
huyết, thời gian qua hoạt động NCKH-CGCN 
của Viện đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Về 
nghiên cứu khoa học, Viện đã có nhiều đề tài/dự 
án các cấp, đóng góp tích cực vào công tác BVMT 
trải rộng từ TP. HCM đến các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tây Nguyên, trong 
đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính: 

Nghiên cứu cơ bản: Viện tập trung nghiên cứu 
bản chất các quá trình phản ứng, phân hủy các 
chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không 
khí bằng các quá trình hóa lý, sinh học, hóa học… 
Đặc điểm, tính chất của chất thải phát sinh để 
phát triển các công nghệ xử lý các loại nước thải 
đặc thù như xi mạ, thuộc da, dệt nhuộm, tinh bột 
khoai mì… xử lý mùi hôi bằng phương pháp sinh 
học, công nghệ tạo sương để xử lý khí độc, xử lý 
mùi hôi bột cá, xử lý Amôni trong các loại nước 
thải nhất là nước rỉ rác, xử lý nước ngầm nhiễm 
Arsenic, Flo… Nghiên cứu độc tính của chất thải 
công nghiệp và dân dụng - ảnh hưởng của chúng 
lên hệ sinh thái; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 
các chế phẩm sinh học phục vụ xử lý chất thải 
(XLCT)…

Nghiên cứu chiến lược và chính sách về BVMT: 
Đánh giá hiện trạng dự báo diễn biến môi trường, 
xác định nguồn gây ô nhiễm, xây dựng quy hoạch 
môi trường, xây dựng chiến lược BVMT, chiến 
lược phát triển ngành công nghiệp môi trường, 
đánh giá ảnh hưởng và xây dựng kế hoạch hành 
động thích ứng với BĐKH, quy hoạch khai thác, 
sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước… các nghiên 

cứu của Viện đã hỗ trợ tích 
cực để xây dựng và điều chỉnh 
quy hoạch phát triển KT - XH 
của các vùng và tỉnh/thành 
khu vực phía Nam… 

Dịch vụ công ích nhà nước 
về BVMT: Một trong những 
nhiệm vụ của Viện là công tác 
quan trắc môi trường quốc gia 
của Trạm Vùng III được thực 
hiện liên tục từ năm 1995 
đến nay, bao gồm quan trắc 
diễn biến môi trường nước, 
không khí và chất thải rắn tại 
TP. HCM và các tỉnh ĐBSCL. 
Việc giao trách nhiệm phụ 
trách trạm vùng III của Bộ 
KHCN&MT trước đây và Bộ 
TN&MT ngày nay đã gắn kết 
hoạt động của Viện, là đầu 
mối triển khai nhiệm vụ quản 
lý Nhà nước về BVMT. Viện 
còn thực hiện Chương trình 
quan trắc ô nhiễm không khí 
do giao thông tại TP. HCM từ 
năm 1997 đến nay; đồng thời 
thực hiện quan trắc ô nhiễm 
cho các tỉnh Bình Dương, 
Đồng Nai…

Viện thường xuyên phối 
hợp với Cảnh sát môi trường 
thực hiện công tác thanh tra 
phát hiện hành vi vi phạm 
luật BVMT của các đơn vị sản 
xuất kinh doanh tại các tỉnh/
thành phía Nam và được Tổng 
cục Cảnh sát môi trường (Bộ 
Công an), Bộ TN&MT đánh 
giá cao trong việc phối hợp 
triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Viện đã làm 
tốt công tác chuyển giao công 

nghệ trong lĩnh vực BVMT, 
đưa nhiều tiến bộ khoa học 
vào thực tiễn, góp phần BVMT 
ở các khu công nghiệp và đô 
thị. Nhiều công trình NCKH 
và CGCN của Viện như: công 
trình xử lý nước thải (XLNT), 
xử lý khí thải, xử lý chất thải 
rắn và chất thải công nghiệp 
nguy hại, các dự án quy hoạch 
BVMT và tài nguyên, các công 
trình hạ tầng môi trường đô 
thị, khu công nghiệp và nông 
thôn… đã được chuyển giao 
và ứng dụng thực tiễn tốt. 

Các đề tài, nhiệm vụ hỗ 
trợ xây dựng chiến lược, chính 
sách BVMT tại các địa phương: 
Luôn gắn liền với các nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về BVMT 
trên quy mô cả nước (hình 
thành chính sách) và các vùng 
kinh tế quan trọng. 
9Xin GS cho biết một số công 
trình NCKH - CGCN của 
Viện được chuyển giao và ứng 
dụng thực tiễn đóng góp đáng 
kể cho công tác BVMT trong 
khu vực?

gS.tS. nguyễn Văn 
phước: Viện đã hoàn thành 
rất nhiều công trình và đã 
chuyển giao, ứng dụng trong 
thực tiễn và được đánh giá 
cao, góp phần đáng kể trong 
công tác BVMT trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau, một số 
công trình tiêu biểu như:

Đề tài cấp nhà nước, Viện 
đã triển khai nghiên cứu phát 
triển công nghệ và giải pháp 
quản lý môi trường, ngăn 

 V Hội thảo Khoa học quốc tế do Viện tổ chức
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ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số 
làng nghề vùng ĐBSCL; Mô hình XLNT thạch 
dừa ở Bến Tre: Gồm giải pháp tách dòng, tái sử 
dụng nước thải trong quy trình sản xuất, đảm 
bảo nước thải có nồng độ chất ô nhiễm thấp, xử 
lý được bằng công nghệ đơn giản có chi phí đầu 
tư và vận hành thấp; Giảm thiểu và xử lý ô nhiễm 
nhuộm chiếu: Triển khai giải pháp chuyển đổi 
năng lượng, XLCT theo hướng sinh thái (nước 
thải và chất thải rắn sản xuất). Công suất hệ thống 
XLNT đạt <5 m3/ngày, giảm thiểu ô nhiễm 70% 
cho các chỉ tiêu COD, độ màu; Mô hình sinh thái 
bền vững VACBNXT cho hộ làm nghề sản xuất 
tinh bột kết hợp chăn nuôi (kèm hệ thống XLNT 
dưới 20m3/ngày): Triển khai đồng thời các giải 
pháp thu hồi khí gas, tách chất thải để giảm tải 
lượng chất ô nhiễm, ứng dụng kỹ thuật sinh thái 
để XLCT có chi phí đầu tư, vận hành thấp và có 
thể thu lại lợi nhuận. Phục vụ chủ yếu cho các cơ 
sở sản xuất thuộc các làng nghề truyền thống về 
thạch dừa, dệt nhuộm chiếu, sản xuất tinh bột tại 
các tỉnh vùng ĐBSCL như Bến Tre, Đồng Tháp.

Đồng thời, Viện đã triển khai nghiên cứu công 
nghệ BVMT nước và xây dựng các mô hình quản 
lý tích hợp môi trường vùng ven biển đã chuyển 
giao cho các địa phương có liên quan như Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nghiên cứu phương án 
tái sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước, nước 
thải và xỉ thải chuyển giao cho Sở TN&MT tỉnh 
Bình Dương.

Xây dựng công cụ tin học quản lý môi trường 
công nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp trong, 
ngoài khu/cụm công nghiệp tỉnh Tiền Giang 
chuyển giao cho Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang. 
Các công trình công nghệ môi trường đã chuyển 
giao thành công như: Hệ thống XLNT chế biến 
mủ cao su đã chuyển giao cho Công ty TNHH 
SX-TM-DV Nam Cường, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương; Hệ thống XLNT sản xuất kẹo dừa đã 
chuyển giao cho Công ty TNHH Đông Á, tỉnh Bến 
Tre; Mô hình cấp nước sạch nông thôn từ nguồn 
nước nhiễm mặn đã chuyển giao sản phẩm cho 
xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An; Mô hình xử lý CTR đô thị quy mô nhỏ theo 
hướng không phát thải đã chuyển giao huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai; Mô hình 
XLNT sinh hoạt theo hướng 
sinh thái đã chuyển giao cho 
xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp… 

Các nghiên cứu hỗ trợ 
quản lý nhà nước về BVMT 
như chính sách khuyến khích 
đầu tư về ứng dụng khoa học 
công nghệ vào cải thiện môi 
trường, thu gom, xử lý, tái 
chế chất thải cho Sở KH&CN 
tỉnh Đắc Nông; Sổ tay hướng 
dẫn thu thập, tính toán, lưu 
trữ, kết xuất đồ thị, nhận xét 
đánh giá từng chỉ thị 1 bộ cơ 
sở dữ liệu điện tử lưu trữ các 
thông tin về bộ chỉ thị môi 
trường của tỉnh phần mềm đã 
chuyển giao cho Sở TN&MT 
tỉnh Bình Dương; Các đề tài, 
nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng 
và xây dựng kế hoạch hành 
động thích ứng với BĐKH cho 
các tỉnh Tây Ninh, Đắc Nông, 
Long An, Lâm Đồng; Xây 
dựng kế hoạch phòng ngừa 
ứng phó sự cố môi trường và 
sự cố hóa chất cho các tỉnh 
Bình Dương, Long An...

Ngoài ra, Trung tâm Công 
nghệ môi trường thuộc Viện 
đã chuyển giao thành công các 
công trình XLNT cho sản xuất 
mía đường, chế biến thủy sản, 
dệt nhuộm trong cả nước.
9Nhằm thúc đẩy việc đào tạo 
gắn với thực tiễn, những năm 
qua Viện đã triển khai công 

tác này như thế nào, thưa GS?
gS.tS. nguyễn Văn 

phước: Với phương châm đào 
tạo phải gắn liền với thực tiễn, 
trong suốt quá trình phát triển 
các chương trình đào tạo, nội 
dung các môn học của Viện 
luôn được chỉnh sửa cập nhật 
theo yêu cầu thực tiễn đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của xã 
hội và giảng viên trong quá 
trình giảng dạy thường kết 
hợp giữa lý thuyết và thực tiễn 
(thông qua các kết quả nghiên 
cứu từ các đề tài, dự án… đã 
thực hiện) để giúp học viên có 
thể dễ dàng tiếp thu kiến thức 
cũng như áp dụng vào công 
việc chuyên môn của mình. 

Đề tài tốt nghiệp Thạc sỹ 
thường gắn với thực tế thông 
qua các hình thức như: giải 
quyết vấn đề môi trường bức 
xúc về quản lý môi trường 
cũng như về công nghệ xử lý 
chất thải tại địa phương, tại 
Công ty nơi học viên đang 
công tác; hoặc gắn với các đề 
tài do Viện, giảng viên hướng 
dẫn đang thực hiện.
9Nhân dịp kỷ niệm 20 năm 
thành lập, GS có đề xuất, kiến 
nghị gì để Viện phát triển 
vượt bậc trong thời gian tới?

gS.tS. nguyễn Văn 
phước: Để xây dựng Viện xứng 
tầm là một đơn vị thành viên 
của ĐHQG và xứng đáng là 
đơn vị nghiên cứu về MT&TN 

 V Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Với nỗ lực trong công tác, năm 2006, 
Viện MT&TN vinh dự được đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 

2010 nhận bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; Bằng khen và Kỷ niệm chương của Bộ 
trưởng Bộ TN&MT; Năm 2012 đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhì.
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Xây dựng và áp dụng  
Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam 
trong kiểm soát nguồn thải 
tS. Lê hOàng LAn
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Thời gian qua có nhiều 
trường hợp xả nước 
thải sản xuất công 

nghiệp không được xử lý dẫn 
đến các sự cố gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng. 
Đã có những ý kiến bàn luận 
liên quan đến việc áp dụng 
quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam 
(QCVN) về môi trường trong 
kiểm soát nguồn thải và bảo 
vệ chất lượng môi trường tiếp 
nhận chất thải. Đây là một nội 
dung quan trọng nhưng chưa 
được quy định đầy đủ và chặt 
chẽ trong các văn bản pháp 
luật liên quan, bài viết đề cập 
đến việc xây dựng và áp dụng 
QCVN về môi trường và mối 
liên quan với công cụ quy 
hoạch môi trường trong quản 
lý và kiểm soát xả nước thải ở 
nước ta hiện nay.

Cơ Sở Xây Dựng 
tiêu Chuẩn Việt 
nAM (tCVn) Và qCVn  
Về Môi tRường

 Đây là vấn đề được nhiều 
ý kiến bàn luận khi so sánh 
các QCVN 10:2015/BTNMT 
về chất lượng nước biển, 
QCVN 40:2011/BTNMT về 
nước thải công nghiệp và 
QCVN 52:2013/BTNMT về 
nước thải sản xuất thép.

Theo Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) 
2006, tiêu chuẩn là quy định 
về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu 
quản lý dùng làm chuẩn để 
phân loại, đánh giá sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, 
môi trường và các đối tượng 

khác trong hoạt động kinh tế 
- xã hội (KT-XH) nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả 
của các đối tượng này. Tiêu 
chuẩn do một tổ chức công 
bố dưới dạng văn bản để tự 
nguyện áp dụng. QCKT là 
quy định về mức giới hạn của 
đặc tính kỹ thuật và yêu cầu 
quản lý mà sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ, quá trình, môi 
trường và các đối tượng khác 
trong hoạt động KT-XH phải 
tuân thủ để bảo đảm an toàn, 
vệ sinh, sức khỏe con người; 
bảo vệ động vật, thực vật, môi 
trường; bảo vệ lợi ích và an 
ninh quốc gia, quyền lợi của 
người tiêu dùng và các yêu 
cầu thiết yếu khác. QCKT do 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ban hành dưới dạng 
văn bản để bắt buộc áp dụng.

Tương tự như nhiều nước 
trên thế giới, hệ thống QCVN 
về môi trường bao gồm: Chất 
lượng môi trường; chất thải; 
độ ồn, rung. QCVN về chất 
lượng môi trường và QCVN 
về độ ồn, rung được xây dựng 
dựa trên giá trị giới hạn tối 
đa cho phép của các thông số 
đảm bảo không ảnh hưởng 
đến sức khỏe của con người 
và hệ sinh thái, do đó có thể 
dựa trên kinh nghiệm của các 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực, tiêu chuẩn nước 
ngoài. Trong khi đó, QCVN 
về chất thải được xây dựng 
nhằm đảm bảo các chất thải 
khi thải ra môi trường không 
làm thay đổi chất lượng môi 
trường đến mức vượt quá 

hàng đầu khu vực phía Nam, mục tiêu hàng đầu 
của Viện là phát triển các hướng nghiên cứu mới, 
tiệm cận trình độ quốc tế để gia tăng công bố 
khoa học trên các tạp chí có uy tín. Định hướng 
chuyên môn của Viện là kết hợp các nghiên cứu 
cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực MT&TN, tập 
trung vào là các đô thị và khu công nghiệp, các 
hệ sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu. 
Trong đó, các hướng tiếp cận như: 

Phát triển ý tưởng, phát hiện những vấn 
đề mới, tiên tiến trong công tác BVMT. Chiến 
lược này nhằm mục tiêu xây dựng các đề tài 
NCKH đáp ứng trào lưu thế giới và nhu cầu 
của các địa phương và cả nước.

Tiếp cận các định hướng phát triển KHCN 
của Trung ương và nhu cầu BVMT của địa 
phương để tạo nguồn đề tài NCKH thường 
xuyên. Liên kết hợp tác nghiên cứu với các 
đơn vị trong và ngoài ĐHQG TP.HCM nhằm 
tạo thành lực lượng mạnh để thực hiện các dự 
án lớn cấp Quốc gia. Kết hợp giữa đào tạo và 
nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc nâng 
cao chất lượng đào tạo, tăng nguồn nhân lực 
thực hiện các đề tài/dự án. 

Với các định hướng chiến lược này, hoạt 
động NCKH và CGCN của Viện được kỳ vọng 
sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong 
giai đoạn sắp tới, phấn đấu trở thành một trong 
các đơn vị hàng đầu ở Việt Nam và khu vực 
Đông Nam Á về nghiên cứu, đào tạo và chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực MT&TN. 

Để đạt mục tiêu trên, Viện cần nhà nước 
quan tâm đầu tư, hỗ trợ về thiết bị phòng thí 
nghiệm tiên tiến. Các phòng thí nghiệm được 
xây dựng với các định hướng nghiên cứu mới 
phù hợp với nhu cầu của thời đại như công 
nghệ môi trường xử lý bậc cao, công nghệ sinh 
học, độc học môi trường...

 Mặt khác, Nhà nước cần giao nhiệm vụ 
nhiều hơn, nhất là trong nghiên cứu triển khai 
đón đầu các công nghệ BVMT tiên tiến như: 
công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thành điện 
và phân bón chất lượng cao, công nghệ xử lý 
nước thải công nghiệp, sinh hoạt thích ứng 
biến đổi khí hậu, công nghệ xử lý khí thải giảm 
phát thải khí nhà kính...

Nhân dịp này, thay mặt CBCNV Viện 
MT&TN xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ 
TN&MT, lãnh đạo ĐHQG TP. HCM, lãnh đạo 
các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị đã đồng 
hành với Viện trong suốt chặng đường 20 năm 
qua.
9Xin trân trọng cảm ơn GS.

đứC tRí (Thực hiện)
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áp Dụng qCVn Về 
Môi tRường  
tROng KiểM SOát 
nguồn thải

Các nguồn xả thải từ 
các hoạt động công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ và dân 
sinh phải tuân thủ tất cả 
QCVN về chất lượng môi 
trường (không khí, nước 
mặt, nước ngầm, đất, nước 
biển, trầm tích sông và 
biển); QCVN về chất thải 
(khí thải, nước thải thải, 
chất thải rắn; QCVN về độ 
ồn, rung. Trong phạm vi của 
bài viết, các QCVN áp dụng 
trong kiểm soát nước thải 
là QCVN 08:2015/BTNMT 
về chất lượng nước mặt; 
QCVN 09:2015/BTNMT về 
chất lượng nước dưới đất; 
QCVN 10:2015/BTNMT 
về chất lượng nước biển; 
QCVN 14:2018/BTNMT về 
nước thải sinh hoạt; QCVN 
40:2011/BTNMT về nước 
thải công nghiệp (sau đây 
khi dẫn chiếu sẽ chỉ nêu số 
hiệu đầu tiên của quy chuẩn - 
QCVN 40). Để cụ thể hơn đối 
với từng tính chất nguồn tiếp 
nhận, có các QCVN về chất 
lượng nước sinh hoạt, QCVN 
về chất lượng nước mặt bảo 
vệ đời sống thủy sinh, QCVN 
về chất lượng nước dùng 
cho tưới tiêu. Đối với một số 
ngành sản xuất và dịch vụ đặc 

thù có QCVN về nước thải 
ngành (công nghiệp chế biến 
cao su thiên nhiên, chế biến 
thủy sản, chăn nuôi, công 
nghiệp giấy và bột giấy; kho 
và cửa hàng xăng dầu; khai 
thác thải từ các công trình 
khai thác dầu khí trên biển; 
công nghiệp sản xuất thép; 
sản xuất cồn nhiên liệu; bãi 
chôn lấp chất thải rắn; nước 
thải y tế…).

Các QCVN về chất lượng 
nước quy định giá trị giới hạn 
của các thông số chất lượng 
nước đối với một số mục đích 
sử dụng nước điển hình. Các 
QCVN về nước thải ngoài quy 
định giá trị tối đa cho phép 
của các thông số ô nhiễm 
trong nước thải tùy theo mục 
đích sử dụng nước của nguồn 
tiếp nhận, còn đưa ra hệ số 
lưu lượng nguồn thải và hệ số 
lưu lượng/dung tích nguồn 
tiếp nhận. Ngoài ra, giá trị 
tối đa cho phép của các thông 
số ô nhiễm quy định trong 
QCVN về nước thải thường 
cao hơn giá trị giới hạn của 
các thông số tương ứngtrong 
chất lượng nước, vì thực tế 
các chất ô nhiễm khi thải ra 
môi trường có thể được xử 
lý tiếp nhờ khả năng tự làm 
sạch tự nhiên của nguồn tiếp 
nhận, tùy thuộc vào khả năng 
tiếp nhận nước thải (sức chịu 

 V Lưu vực sông bị áp lực bởi nguồn thải từ các doanh nghiệp, 
hoạt động thương mại, du lịch và dân sinh

quy định trong các QCVN về chất lượng 
môi trường tương ứng, phải dựa trên các kết 
quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng (dự báo 
tương lai) về chất lượng môi trường tiếp nhận, 
chính xác hơn là hiện trạng và tương lai của 
sức chịu tải của môi trường ở từng khu vực xả 
thải. Ngoài ra, trong khi QCVN về chất lượng 
môi trường ít thay đổi theo thời gian (trừ khi 
khoa học phát hiện ra các thông số ô nhiễm 
mới hoặc có sự thay đổi về ngưỡng ảnh hưởng 
đến sức khỏe con người và hệ sinh thái), thì 
QCVN về chất thải cần phải được soát xét và 
xây dựng lại theo sự thay đổi về sức chịu tải 
môi trường tiếp nhận.

Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ ban hành 
các QCVN về chất thải với quy định giá trị 
giới hạn nồng độ các chất gây ô nhiễm trong 
chất thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) 
theo thời gian (phụ thuộc vào sức chịu tải môi 
trường tiếp nhận). Trong khi đó, ở nhiều nước 
trên thế giới còn ban hành cả các tiêu chuẩn/
QCKT về chất thải với quy định giá trị giới 
hạn tổng lượng các chất gây ô nhiễm được 
phép thải ra môi trường trên một đơn vị sản 
phẩm của từng ngành đặc thù. Các QCVN 
tổng lượng chất thải này sẽ được soát xét và 
xây dựng lại phù hợp với sự tiến bộ của công 
nghệ sản xuất theo hướng sử dụng hiệu quả tài 
nguyên và sản xuất sạch hơn.

tiếp Cận “Kỹ thuật Sẵn Có tốt 
nhất - bAt” tROng Xây Dựng 
tiêu Chuẩn, qCKt Về Chất thải

BAT có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu 
tốt nhất việc phát thải các chất ô nhiễm và tác 
động của chúng tới môi trường. Thuật ngữ 
“kỹ thuật” được sử dụng trong trường hợp này 
bao gồm cả công nghệ sản xuất và công nghệ 
xử lý chất thải trong tất cả các giai đoạn của dự 
án: xây dựng, vận hành, tháo dỡ thiết bị (khi 
dự án chấm dứt hoạt động). Thuật ngữ “sẵn 
có” ngụ ý các kỹ thuật nêu trên đã được phát 
triển ở quy mô có thể áp dụng trong lĩnh vực 
công nghiệp có liên quan, đồng thời khả thi về 
mặt kinh tế và kỹ thuật; “tốt nhất” có nghĩa là 
phương pháp hiệu quả nhất để đạt được một 
mức độ cao về BVMT.

Như vậy, cách tiếp cận theo hướng phát 
triển bền vững là các tiêu chuẩn/QCKT về 
môi trường cần được xây dựng sao cho quy 
định về các giá trị giới hạn cho phép trong đó 
phải dựa trên mức độ có thể đạt được bằng 
cách sử dụng BAT. 
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tải) của môi trường nước tiếp nhận. 
So với hệ thống tiêu chuẩn nước 

thải của một số nước, quy định trong 
các QCVN về nước thải của Việt Nam 
hiện nay còn khá lỏng lẻo. Trong khi 
hầu hết các nước tiên tiến đều có bộ 
tiêu chuẩn nước thải đồ sộ, quy định 
chi tiết giá trị tối đa cho phép của các 
thông số ô nhiễm trong nước thải 
cho từng lưu vực sông cụ thể, thậm 
chí đến từng đoạn lưu vực, từng hồ 
và sông nhánh… Trong khi đó, ở Việt 
Nam, QCVN mới chỉ quy định theo 
lưu lượng hoặc dung tích nguồn tiếp 
nhận. Có thể nói, Việt Nam chưa chú 
ý đến tính chất của nguồn tiếp nhận 
nước thải, đặc biệt là sức chịu tải (khả 
năng tự làm sạch). Khả năng tự làm 
sạch của môi trường nước không chỉ 
phụ thuộc vào lưu lượng (hay dung 
tích) của bản thân lưu vực, sông, hồ, 
mà còn phụ thuộc vào tổng lượng thải 
từ tất cả các nguồn thải và tác động 
cộng hưởng, tích lũy do tương tác 
giữa các chất ô nhiễm từ các nguồn 
thải khác nhau. Khả năng này chỉ có 
thể tính toán và dự báo dựa trên các 
nghiên cứu thực tế và rõ ràng là khác 
nhau đối với từng lưu vực, từng đoạn 
sông, hồ. 

QCVN về nước thải 
ngành được xây dựng trên cơ 
sở lựa chọn một số thông số 
ô nhiễm đặc thù cho ngành 
từ QCVN 40. Thông thường 
giá trị tối đa cho phép của các 
thông số đặc thù này trong 
nước phải vẫn phải tuân thủ 
QCVN 40, tuy nhiên 1 vài 
thông số có thể được quy 
định “dễ dàng” hơn, tức là có 
giá trị tối đa cao hơn giá trị 
tối đa quy định trong QCVN 
40, với lý do đối với một số 
ngành đặc thù việc xử lý các 
chất ô nhiễm này đòi hỏi kỹ 
thuật phức tạp,chi phí cao và 
hiệu quả thấp. Việc ban hành 
tiêu chuẩn ngành là thông 
lệ quốc tế, nhằm mục đích 
để doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý môi trường lựa chọn 
địa điểm xả thải phù hợp: 
hoặc tại nơi môi trường nước 
tiếp nhận còn có khả năng tự 
làm sạch cao; hoặc tại nơi có 
hệ thống xử lý nước thải tập 
trung có thể nhận để xử lý 
tiếp nước thải các ngành đặc 
thù này đến tiêu chuẩn tương 

ứng. Quy hoạch địa điểm bố 
trí các dự án theo sức chịu tải/
khả năng tiếp nhận chất thải 
của nguồn tiếp nhận chính là 
nhiệm vụ của quy hoạch môi 
trường (QHMT).

VAi tRò CủA qhMt 
tROng KiểM SOát 
nguồn thải

Trước hết cần phân biệt 
2 khái niệm “quy hoạch 
môi trường” và “quy hoạch 
BVMT”. Quy hoạch BVMT 
lần đầu tiên được luật hóa 
ở nước ta trong Luật BVMT 
năm 2014, theo đó “Quy 
hoạch BVMT là việc phân 
vùng môi trường để bảo 
tồn, phát triển và thiết lập 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
BVMT gắn với hệ thống giải 
pháp BVMT trong sự liên 
quan chặt chẽ với quy hoạch 
tổng thể phát triển KT-XH 
nhằm bảo đảm phát triển bền 
vững”. Trong khi đó, QHMT 
được đề cập trong nhiều quy 
định và đã được thực hiện ở 
nhiều nước trên thế giới. Có 

 V Hoạt động sản xuất gây ô nhiễm không khí
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thể hiểu QHMT là một quy hoạch không gian 
với mục tiêu trọng tâm là phát triển bền vững. 
Đó là một quá trình ra quyết định với việc 
xem xét đồng thời các yếu tố quản trị về chính 
trị, KT-XH và môi trường nhằm quản lý các 
mối quan hệ tồn tại giữa các hệ thống tự nhiên 
- xã hội một cách hiệu quả, minh bạch và công 
bằng vì lợi ích của tất cả các thành phần của 
các hệ thống này ở hiện tại và tương lai.

Có thể minh họa đơn giản để rõ hơn sự 
khác nhau của 2 loại quy hoạch: Một loại hình 
Nhà máy có tiềm năng thải nhiều chất thải độc 
hại (ví dụ dệt nhuộm, luyện gang thép, lọc hóa 
dầu, nhiệt điện…) chỉ có thể được xây dựng và 
hoạt động ở vị trí được nêu trong QHMT, sao 
cho nước thải hoặc khí thải từ Nhà máy này 
không làm thay đổi giá trị giới hạn cho phép 
các thông số quy định trong chất lượng môi 
trường xung quanh (nước mặt, nước biển, 
không khí). Nếu vì lý do cần cơ sở hạ tầng hỗ 
trợ (cảng, hệ thống giao thông, hệ thống cấp 
nước và thoát nước, điện,…) phải lựa chọn 
nơi có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất 
thải rắn tập trung, đã được xây dựng và vận 
hành theo quy hoạch BVMT, đảm bảo không 
gây tác động bất lợi cho môi trường xung 
quanh. Dĩ nhiên trong cả 2 trường hợp, chất 
thải đều phải xử lý đạt QCVN ngành tương 
ứng trước khi thải ra ngoài môi trường tiếp 
nhận (phù hợp với QHMT) hoặc vào hệ thống 
xử lý tập trung.

Như vậy, cả 2 công cụ quy hoạch này đều 
đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nguồn 
thải, nhằm đảm bảo môi trường xung quanh 
(trong trường hợp đang đề cập là môi trường 
tiếp nhận nước thải) luôn duy trì được chất 
lượng theo quy định của các QCVN tương 
ứng về chất lượng nước mặt và về chất lượng 
biển.

QHMT được áp dụng trong đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) nhằm mục đích 
phân tích và giảm thiểu các tác động môi 
trường của các dự án phát triển đề xuất và 
chỉ ra các điểm xả thải phù hợp theo QHMT 
để đảm bảo những dự án này đáp ứng tất cả 
các quy định. QHMT có liên hệ mật thiết với 
sức chịu tải của môi trường tiếp nhận. Sức 
chịu tải của môi trường là giới hạn chịu đựng 
của môi trường đối với các nhân tố tác động 
để môi trường có thể tự hồi phục. Như vậy, 
trong QHMT việc phân tích sức chịu tải của 
môi trường được sử dụng để định hướng các 
quyết định phân bổ sử dụng đất, sử dụng 

nước và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên khác cho các 
hoạt động phát triển, nhằm 
đảm bảo không vượt quá 
năng lực của môi trường. 
Trong trường hợp xả thải các 
chất ô nhiễm vào môi trường 
nước, sức chịu tải là khả 
năng tự làm sạch của nguồn 
nước tiếp nhận nước thải để 
chất lượng môi trường nước 
đáp ứng tiêu chuẩn/quy 
chuẩn tương ứng. Sức chịu 
tải của môi trường không 
phải là bất biến mà thay đổi 
theo thời gian do điều kiện 
tự nhiên thay đổi (đặc biệt 
do biến đổi khí hậu làm thay 
đổi nhiệt độ, lưu lượng dòng 
chảy) nhất là do gia tăng các 
hoạt động phát triển KT-XH 
trong toàn lưu vực dẫn đến 
gia tăng số lượng và chất 
lượng nguồn xả thải. Vì vậy, 
QHMT cần dự báo được 
sự những sự thay đổi này 
trong kỳ quy hoạch và định 
hướng bố trí các dự án phát 
triển phù hợp với quy hoạch 
xả thải trên cơ sở đánh giá, 
dự báo sức chịu tải của môi 
trường tiếp nhận. 

Xét trên góc độ quy hoạch 
xả thải nói riêng, QHMT nói 
chung, nếu chỉ dựa vào các 
QCVN về nước thải như hiện 
nay chưa đáp ứng yêu cầu 
kiểm soát xả thải. Rất nhiều 
lưu vực sông có quá nhiều 
nguồn thải từ các doanh 
nghiệp, hoạt động thương 
mại, du lịch và dân sinh, ngay 
cả khi từng nguồn thải đáp 
ứng QCVN 40 thì môi trường 
nước tiếp nhận vẫn bị quá tải, 
tức là từng đoạn sông, thậm 
chí cả lưu vực, không còn khả 
năng tự làm sạch, dẫn tới ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. Đặc biệt, việc bố trí 
các ngành đặc thù không dựa 
trên QHMT (tức là không 
có lựa chọn vị trí dựa trên 

tính chất nhạy cảm của môi 
trường đối với các thông số 
đặc thù của các ngành này) 
dẫn đến nhiều bất cập. Trong 
khi hoạt động của các ngành 
đặc thù được phép thải nước 
thải với một vài thông số ô 
nhiễm có giá trị giới hạn cho 
phép “dễ dàng” hơn theo quy 
định trong QCVN đối với 
nước thải của ngành đặc thù, 
thì có nhiều hoạt động công 
nghiệp khác đồng thời cùng 
thải vào nguồn tiếp nhận 
này lại phải đáp ứng yêu cầu 
nghiêm ngặt (giá trị giới hạn 
cho phép “ngặt nghèo” hơn 
của các thông số ô nhiễm 
tương ứng) theo quy định 
trong QCVN 40.

Kết Luận
Thực chất, quản lý xả thải 

và kiểm soát ô nhiễm nguồn 
nước nhằm mục đích cuối 
cùng là giảm tổng tải lượng 
các chất ô nhiễm thải vào 
vùng nước tiếp nhận thông 
qua xác định các mục tiêu 
cần quản lý (các thông số cơ 
bản quyết định chất lượng 
nguồn nước) trong mối liên 
quan đến sức chịu tải của 
môi trường tiếp nhận, từ đó 
quy định tổng tải lượng thải 
tối đa cho phép và mức độ 
xả thải cho từng nguồn thải. 
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 
nước thải cần phải được xây 
dựng trên cơ sở mục đích 
cơ bản này, có lưu ý xem xét 
tính khả thi của các phương 
pháp xử lý nước thải và giảm 
thiểu chất ô nhiễm đến mức 
tối đa (nguyên tắc áp dụng 
BAT). Cùng với đó, cần sớm 
ban hành bộ QCVN về chất 
thải cho một số ngành đặc 
thù với quy định giá trị giới 
hạn tổng lượng các chất gây 
ô nhiễm được phép thải ra 
môi trường trên một đơn vị 
sản phẩmn
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Quy trình kiểm định phương tiện đo 
nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan 
trắc không khí tự động, liên tục

Dương thành nAM, tRần Sơn tùng
Tổng cục Môi trường

Ngày 20/7/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1573/
QĐ-TĐC về văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 333:2016)- Quy trình kiểm định phương 
tiện đo nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục có phạm vi đo 
(0 ÷ 10)x10-4 đối với (SO2, NO, NO2),(0 ÷ 100)x10-4 đối với CO và sai số cho phép 5% giá trị đọc. 

Theo quy định của pháp luật, một số 
phương tiện đo (PTĐ) trong quan trắc 
môi trường (QTMT) thuộc nhóm 2 

(Khoản 2, Điều 16, Luật Đo lường) dùng để 
đánh giá chất lượng môi trường, thanh tra, 
kiểm tra, giám định tư pháp các yếu tố tác 
động lên môi trường là các PTĐ bắt buộc phải 
thực hiện kiểm định. Trong số đó, các PTĐ 
nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan 
trắc không khí tự động, liên tục cũng thuộc 
danh mục nằm trong quy định tại Thông tư số 
23/2013/TT-BKHCN.

Hiện nay có khoảng 50 trạm QTMT 
không khí tự động (cố định và di động) được 
đầu tư và đưa vào sử dụng. Trong thời gian 
tới, số lượng các trạm lắp đặt tại Trung ương 
và địa phương sẽ tăng lên. Trước đây, việc 
kiểm định các PTĐ của trạm quan trắc không 
khí tự động, liên tục chưa được thực hiện do 
chưa ban hành quy trình kiểm định đối với 
các PTĐ này.

Để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động 
quan trắc và thực hiện các biện pháp kiểm 
soát đo lường, Tổng cục Môi trường và Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp 
ban hành Quy trình kiểm định PTĐ nồng độ 
SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc không 
khí tự động, liên tục theo đúng trình tự, thủ 
tục xây dựng và ban hành văn bản kỹ thuật đo 
lường Việt Nam.

Theo đó, Quy trình bao gồm các nội dung:
Áp dụng đối với kiểm định (ban đầu, định 

kỳ và sau sửa chữa) PTĐ nồng độ SO2, CO, 
NO, NO2 của trạm quan trắc không khí tự 
động, liên tục có sai số lớn nhất cho phép ± 
5 % giá trị đọc và không áp dụng đối với trạm 
quan trắc môi trường khí thải.

Liệt kê tất cả các chuẩn, phương tiện khác 

 V Trạm Quan trắc chất lượng không khí tự động

và phương tiện phụ cần thiết 
sử dụng để kiểm định. Đối 
với chuẩn và PTĐ khác ghi 
rõ phạm vi đo, cấp chính xác 
và đặc trưng đo lường. Đồng 
thời, quy định về khí chuẩn 
sử dụng và giá trị nồng độ khí 
chuẩn pha loãng.

Quy định chuẩn bị kiểm 
định bao gồm việc lựa chọn 
giá trị nồng độ khí chuẩn 
pha loãng, bảo quản bình 
khí chuẩn, ổn định PTĐ cần 
kiểm định, kết nối hệ thống 
và vận hành thiết bị chuẩn.

Đồng thời, ĐLVN 
333:2016 quy định phép kiểm 
định gồm: kiểm tra bên ngoài; 
kiểm tra kỹ thuật; kiểm tra đo 
lường. Trong đó, kiểm tra bên 

ngoài bao gồm kiểm tra bằng 
mắt để xác định sự phù hợp 
của PTĐ với các yêu cầu quy 
định trong tài liệu kỹ thuật về 
hình dáng, kích thước, hiển 
thị, nguồn điện sử dụng, nhãn 
hiệu và phụ kiện kèm theo. 
Kiểm tra kỹ thuật bao gồm 
kiểm tra cơ cấu chỉnh, trạng 
thái hoạt động bình thường 
của PTĐ theo tài liệu kỹ thuật 
của nhà sản xuất. Kiểm tra đo 
lường bao gồm kiểm tra độ 
trôi điểm “không”, kiểm tra 
độ trôi điểm “nồng độ”, kiểm 
tra sai số, kiểm tra độ lặp lại, 
kiểm tra thời gian đáp ứng và 
xác định đặc trưng kỹ thuật 
theo công thức đã ban hành.

Ngoài ra, ĐLVN 333:2016 
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quy định các hình thức 
xử lý, đánh giá đối với 
PTĐ sau khi kiểm định. 
PTĐ nồng độ SO2, CO, 
NO, NO2 của trạm quan 
trắc không khí tự động, 
liên tục sau khi kiểm 
định nếu đạt các yêu 
cầu quy định trong quy 
trình kiểm định thì được 
dán tem kiểm định, cấp 
giấy chứng nhận kiểm 
định theo quy định và 
niêm phong các vị trí có 
thể làm sai lệch kết quả 
đo. Nếu không đạt một 
trong các yêu cầu quy 
định trong quy trình này 
thì không được cấp giấy 
chứng nhận kiểm định 
và xóa dấu kiểm định cũ 
(nếu có). Chu kỳ kiểm 
định của PTĐ nồng độ 
SO2, CO, NO, NO2 của 
trạm quan trắc không 
khí tự động, liên tục là 12 
tháng.

Việc ban hành ĐLVN 
333:2016 đã tạo căn cứ 
pháp lý và kỹ thuật cho 
hoạt động kiểm định các 
thiết bị QTMT đi vào nề 
nếp. Các tổ chức được ủy 
quyền kiểm định PTĐ 
phải thực hiện kiểm định 
theo đúng quy định của 
Nhà nước về quản lý đo 
lường, kiểm định PTĐ. 
Đồng thời, các cơ sở sử 
dụng PTĐ phải bảo đảm 
các điều kiện bảo quản, 
sử dụng PTĐ theo quy 
định của nhà sản xuất và 
phải thực hiện kiểm định 
lần đầu, kiểm định định 
kỳ, kiểm định sau sửa 
chữa đối với PTĐ trong 
quá trình sử dụng và 
chấp hành tốt việc thanh 
tra, kiểm tra về đo lường 
của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luậtn

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
nông dân trong công tác bảo vệ 
môi trường Thủ đô Hà Nội

Lê thAnh thủy 
Chi cục BVMT Hà Nội

Trước áp lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình 
trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, nhất là ở khu vực 
nông thôn, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong 
đó có các cán bộ, hội viên Hội Nông dân. Nhằm tăng cường vai trò, 
trách nhiệm của nông dân trong công tác BVMT nông thôn, vừa 
qua, Sở TN&MT Hà Nội phối hợp Hội Nông dân TP. Hà Nội tổ chức 
Hội thi “Nông dân tham gia tìm hiểu Luật BVMT năm 2014” thu 
hút đông đảo sự tham gia của các cán bộ, hội viên.

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm 
môi trường nông thôn đang 
gia tăng, đáng báo động là vấn 

đề ô nhiễm không khí; ô nhiễm nước 
mặt; ô nhiễm môi trường tại các bãi 
rác... Trước tình hình đó, Hội Nông dân 
TP. Hà Nội đã xác định công tác tuyên 
truyền pháp luật, nâng cao nhận thức 
của hội viên về BVMT là nhiệm vụ 
trọng tâm. Hội đã lồng ghép nội dung 
tuyên truyền Luật BVMT năm 2014 
vào các buổi sinh hoạt nội bộ, các hội 
nghị, hội thảo xây dựng nông thôn mới, 
cánh đồng an toàn... Tại các sự kiện môi 
trường như Tuần lễ quốc gia về nước 
sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi 
trường thế giới 5/6, Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn, các hội viên đã 
tích cực hưởng ứng tổ chức nhiều hoạt 
động phong phú, thiết thực, góp phần 
nâng cao ý thức BVMT ở nông thôn. 

Bà Ngô Thị Hồng Khánh - Phó Chi 
cục trưởng Chi cục BVMT Hà Nội cho 
biết, Sở TN&MT và Hội Nông dân đã 
ký kết công tác phối hợp về BVMT. Để 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa X) về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; Nghị quyết Đại hội VI Hội 
Nông dân Việt Nam, các cấp Hội cần 
tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm 
tham gia BVMT nông thôn và chủ động 
thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), 
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Vì 
vậy, Hội thi “Nông dân tham gia tìm 

hiểu Luật BVMT năm 2014” được tổ 
chức với mục đích tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên 
nông dân về Luật BVMT năm 2014; 
từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, 
trách nhiệm của các cán bộ, hội viên và 
mọi tầng lớp nhân dân về Luật BVMT 
năm 2014, tạo điều kiện thuận lợi để 
đưa Luật và các văn bản liên quan vào 
cuộc sống. Hội thi là dịp để các thí sinh 
giao lưu, học hỏi những kiến thức pháp 
luật, kỹ năng truyền thông, vận động, 
hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân 
và nhân dân tham gia các hoạt động 
BVMT. Đồng thời, chia sẻ các mô hình, 
giải pháp hay về BVMT, giúp thay đổi 
hành vi, thói quen xấu ảnh hưởng đến 
môi trường, xây dựng lối sống thân 
thiện với môi trường, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát 
thải khí nhà kính trong sản xuất nông 
nghiệp để xây dựng Thủ đô phát triển 
bền vững.

Hội thi có sự tham gia của 6 đội 
gồm: Hội Nông dân huyện Thanh Trì, 
Chương Mỹ, Thanh Oai, Đông Anh, 
quận Hà Đông, Nam Từ Liêm. Phần 
lớn các tiết mục tham gia đều có chất 
lượng với nhiều hình thức tiểu phẩm, 
hát, thơ… thể hiện tài năng, sự sáng tạo, 
thông minh, hài hước của các thí sinh. 
Các tiết mục đã truyền tải thông điệp về 
tình trạng ô nhiễm môi trường của TP 
đang ở mức báo động (rác thải sinh hoạt, 
không khí, thực phẩm, phụ phẩm nông 
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 V Đại diện các đội thi nhận giải thưởng  
tại Hội thi “Nông dân tham gia tìm hiểu  
Luật BVMT năm 2014”

nghiệp…). Qua 3 phần: Tự giới thiệu; Thi kiến 
thức Luật BVMT năm 2014 và trình diễn tiểu 
phẩm, Hội thi tập trung tuyên truyền những 
kiến thức pháp luật về BVMT, những kinh 
nghiệm thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, phương 
pháp vận dụng các văn bản pháp luật trong công 
tác giáo dục cho nông dân, góp phần thúc đẩy và 
nhân rộng phong trào BVMT trong cán bộ, hội 
viên nông dân toàn Thành phố. Các đội thi có sự 
dàn dựng công phu và trình diễn tiểu phẩm lôi 
cuốn người xem, mang lại hiệu ứng tích cực, nổi 
bật là các tiểu phẩm "Hành động nhỏ, ý nghĩa 
lớn" của đội nông dân quận Nam Từ Liêm, 
“Chung tay làm sạch" của đội nông dân huyện 
Đông Anh…

Thông qua Hội thi, các cán bộ, hội viên Hội 
Nông dân TP có thể nâng cao ý thức tự giác, chủ 
động tìm hiểu và chấp hành đúng Luật BVMT 
năm 2014, tăng cường tính chủ động, tích cực 
thực hiện trách nhiệm BVMT gắn với xây dựng 
nông thôn mới. Tháng 9/2016, Sở TN&MT Hà 
Nội tiếp tục tổ chức "Tập huấn tuyên truyền Luật 
BVMT năm 2014" tới các cán bộ, hội viên của 
các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp quận, huyện, 
thị xã… để mỗi cán bộ, hội viên sẽ là một "tuyên 
truyền viên" giỏi trong công tác truyền thông về 
BVMT, góp phần phổ biến, tuyên truyền Luật 
BVMT năm 2014 đến các tổ chức, cá nhân ở cấp 
cơ sở. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán 
bộ, hội viên về ý thức, trách nhiệm BVMT, đồng 
thời, giám sát việc thực thi Luật BVMT năm 2014 
của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại địa 
phương. Chỉ có nhận thức, suy nghĩ đúng mới có 
hành động đúng và mỗi một hành động nhỏ sẽ 
góp phần hình thành nếp sống văn minh đô thị, 
thân thiện môi trường, giảm thiểu tác động tiêu 
cực của BĐKH đối với đời sống và sản xuất của 
nông dânn 

 l Giải pháp mới kiểm soát khí thải 
xe máy

Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhanh 
chóng các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt 
là phương tiện cá nhân đã làm phát thải một khối 
lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Để kiểm soát nguồn phát thải này, Bộ Giao 
thông Vận tải đã đưa ra các giải pháp giảm khí 
phát thải từ các phương tiện giao thông như sử 
dụng các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu; ưu tiên 
sử dụng các nhiên liệu sinh học; kiểm soát khí phát 
thải các loại phương tiện… Đặc biệt, mới đây, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận 
tải Đề án kiểm soát khí thải xe máy, trong đó, đề 
xuất các phương án kiểm soát khí thải. Theo đó, 
từ ngày 1/7/2018, sẽ kiểm tra khí thải đối với xe 
có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên. Xe thuộc 
phạm vi, đối tượng quy định nhưng không thực 
hiện kiểm tra khí thải, không có giấy chứng nhận 
sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.
 phạM đình 

 l Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 
cường các dự án nhà máy điện mặt trời

Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) vừa phê duyệt Nghị quyết về định 
hướng nghiên cứu phát triển điện mặt trời nhằm 
bổ sung nguồn điện xanh, sạch cho quốc gia. 

Theo Nghị quyết, EVN sẽ tập trung nghiên 
cứu phát triển một số dự án nhà máy điện mặt 
trời tại các địa phương có tiềm năng thuộc khu 
vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Trong đó, EVN ưu tiên lựa chọn các điểm gần, 
hoặc thuộc phạm vi địa giới các nguồn điện hiện 
có; xem xét đầu tư các dự án điện mặt trời nổi 
trên mặt nước tại các hồ chứa thủy điện và trên 
quỹ đất thuộc vành đai bảo vệ, vận hành công 
trình thủy điện, tạo thuận lợi cho đấu nối lưới 
điện, giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng... 
Trước tiên, EVN sẽ triển khai nghiên cứu phát 
triển Dự án điện mặt trời trên đất liền tại Thủy 
điện Trị An (Đồng Nai) và Dự án nổi trên hồ 
Thủy điện Đa Mi (Bình Thuận). Ngoài ra, EVN 
cũng đề xuất với tỉnh Ninh Thuận về việc đầu 
tư Dự án năng lượng mặt trời với công suất 200 
MW, trên diện tích 400 ha tại xã Phước Thái, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
 phương tâM
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Mô hình trồng rau thủy canh thông minh Greendy

20 ngày và hái rau để ăn. Do đó, 
con người không mất nhiều công 
sức và thời gian chăm sóc. Bên 
cạnh đó, hệ thống còn đóng vai 
trò như một kiến trúc xanh, nội 
thất xanh mang tính thẩm mỹ 
cho mỗi gia đình.

Đặc biệt, người dùng và 
hệ thống trồng cây sẽ tương 
tác với nhau thông qua điện 
thoại thông minh. Ứng dụng 
Greendy sẽ gửi các thông báo 
từ hệ thống thủy canh đến 
người dùng khi có những bất 
thường xảy ra như hết nước 
hoặc hết dung dịch... Ứng dụng 
còn cho phép người dùng điều 
khiển hệ thống thủy canh từ xa 
thông qua wifi, bluetooth hoặc 
tin nhắn. Tính năng quan trọng 
nhất của ứng dụng Greendy là 
toàn bộ dữ liệu về công thức 
pha dung dịch tối ưu cho mỗi 
loại cây đều được lưu trữ. Chỉ 
cần người dùng chọn loại rau 
trồng trên ứng dụng, hệ thống 
sẽ nhận biết và tiến hành pha 
dung dịch phù hợp với loại cây 
đó. Trong quá trình cây sinh 
trưởng, mọi thông tin về nhiệt 
độ, độ pH của dung dịch thủy 
canh sẽ liên tục được gửi về ứng 
dụng để người dùng có thể theo 
dõi. Quá trình bơm dung dịch 
trong ống cũng được lập trình 
sẵn, tuy nhiên người dùng vẫn 
có thể cài đặt thời gian bơm 
hoặc đóng/mở máy bơm. 

Ngoài ra, ứng dụng 
Greendy còn hướng dẫn sử 

dụng hệ thống, công thức nấu 
các bữa ăn hay công thức dành 
cho người ăn kiêng. Những kiến 
thức về dinh dưỡng của các loại 
rau quả đều được cập nhật, đề 
xuất thực đơn theo tuần, tháng 
dựa trên đặc điểm sinh học của 
người dùng.

Là một nghiên cứu đáp 
ứng đặc thù của Cuộc thi, các 
đội thi phải có những sáng kiến 
độc đáo với tính ứng dụng cao 
trong thực tiễn. Trải qua 3 tháng 
với nhiều đợt thi, ý tưởng của 
nhóm được hoàn thiện, nằm 
trong top 10 ý tưởng xuất sắc 
nhất của Cuộc thi. Tuy nhiên, 
trong quá trình nghiên cứu, 
nhóm cũng gặp không ít khó 
khăn vì đa số các thành viên là 
sinh viên khoa Quản trị kinh 
doanh, những người không 
chuyên trong lĩnh vực công 
nghệ nên các thành viên phải 
dành nhiều thời gian và công 
sức để hoàn thiện mô hình.

Với mục đích truyền tải 
thông điệp BVMT, nhóm 
mong muốn, mô hình sẽ mang 
tính giáo dục về môi trường, áp 
dụng công nghệ thông minh 
theo hướng phát triển của thế 
giới. Ngoài ra, mô hình giải 
quyết nhu cầu về nguồn rau 
cho mỗi hộ gia đình và giúp 
thay đổi nhận thức về phương 
thức sản xuất mới, tạo nguồn 
sản phẩm sạch, ít gây ô nhiễm 
môi trườngn

  Xuân tRường V Mô hình trồng rau thủy canh thông minh

Hiện nay, nguy cơ dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật và môi trường canh tác 
không đảm bảo trong sản xuất rau 

đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 
dùng. Để đáp ứng nhu cầu rau sạch ngày càng 
tăng tại các TP lớn, nhóm sinh viên thuộc 
Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã nghiên 
cứu và ứng dụng thành công mô hình “Trồng 
rau thủy canh thông minh Greendy”, mang lại 
hiệu quả về kinh tế, sức khỏe và BVMT. Với ý 
tưởng sáng tạo, mô hình đã đạt giải Ba tại Cuộc 
thi “Đà Nẵng khởi nghiệp 2016".

Greendy là mô hình trồng rau sạch tại nhà 
bằng phương pháp thủy canh, với 2 phần chính: 
Giàn thủy canh và ứng dụng Greendy chạy trên 
điện thoại thông minh (smartphone).

Giàn thủy canh được chế tạo bởi vật liệu 
nhựa PVC, khung giàn bằng thép không gỉ, kiểu 
dáng thiết kế được tùy chỉnh theo yêu cầu của 
khách hàng. Để có thể vận hành, hệ thống sử 
dụng máy bơm và cảm biến liên quan đến các yếu 
tố như độ pH, nhiệt độ, lưu lượng, khối lượng, 
mực nước; đồng thời lắp đặt thêm mô-đun thu 
phát wifi để có thể kết nối với smartphone. Dung 
dịch thủy canh cung cấp dinh dưỡng và giúp cây 
phát triển trong môi trường nước, bao gồm các 
nguyên tố chính là natri, phốt pho, kali, nitơ, 
canxi, magie, kẽm, sắt...

Khi người dùng gieo hạt và mở ứng dụng 
Greendy, mạch điện tử trên hệ thống nhận tín 
hiệu và điều khiển quá trình pha dung dịch 
thủy canh theo công thức được lập trình sẵn. 
Cảm biến được lắp trong thùng dung dịch sẽ đo 
độ pH, nhiệt độ để điều chỉnh lượng nước bơm 
vào thùng thích hợp. Dung dịch thủy canh sẽ 
được bơm trong hệ thống ống sau 24 giờ.

Đây là hệ thống tự động, người dùng chỉ cần 
cài đặt ứng dụng Greendy và thực hiện 3 bước: 
Gieo hạt, sau đó mở điện thoại và chọn loại rau 
cần trồng trên ứng dụng Greendy, cuối cùng, chờ 

Trồng rau (cây) bằng phương pháp thủy canh là kỹ thuật 
trồng cây không cần đất. Kỹ thuật này cung cấp cho cây 
tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu dưới dạng hòa tan 

trong nước. Với phương pháp trồng này, rễ cây được bao bọc 
bởi một hỗn hợp giá thể vô trùng như xơ dừa, trấu hun, nham 
thạch... Thủy canh thích hợp với điều kiện canh tác trật trội 
như trồng trên sân thượng, ban công nhà phố. Cây rau trồng 
bằng phương pháp thủy canh được đánh giá là sạch và an 
toàn. Cây lớn nhanh nhưng không bị dư lượng hóa học trên 
cây trồng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
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Công ty tnhh nhà nướC mtV khoáng sản thừa thiên - huế:

Bảo vệ môi trường là nhân tố tiên quyết 
tạo nên thành công

Thành lập năm 1983, Công ty TNHH 
Nhà nước MTV khoáng sản Thừa 
Thiên - Huế chuyên khai thác, chế 

biến các sản phẩm tinh quặng ilmenite, rutile, 
monazite, zircon, bột zircon và xỉ titan, đáp 
ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng 
trong và ngoài nước. Sản phẩm của Công ty 
là nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công 
nghiệp và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực sản xuất gạch, gốm, thủy tinh, sơn, luyện 
kim, xây dựng. 

Trải qua hơn 30 năm xây dựng, phát triển, 
Công ty không ngừng nghiên cứu công nghệ 
khai thác, chế biến hiện đại và tìm kiếm, mở 
rộng thị trường xuất khẩu. Các sản phẩm của 
Công ty sau khi chế biến sâu như quặng zircon 
65%, zircon 60%, rultin, xỉ titan, ilmenite được 
xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Malaixia và các nước Đông 
Nam Á. Một số sản phẩm phụ khác như gang 
và 50% sản lượng quặng rultin được bán cho 
các nhà máy sản xuất thép và que hàn trong 
nước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng năm 
của Công ty đạt từ 13 - 15 triệu USD, nộp ngân 
sách nhà nước hàng năm trên 50 tỷ đồng.

Được Bộ TN&MT cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 493/GP-BTNMT ngày 
27/4/2006, hiện Công ty đang duy trì hoạt 

động mỏ sa khoáng quặng 
tổng hợp ven biển khu Kế 
Sung, Phương Diên và Vinh 
Xuân (huyện Phú Vang) với 
diện tích 90 ha, trữ lượng 
khai thác 568.735 tấn quặng 
titan, công suất 31.580 tấn/
năm và một số mỏ khai thác 
đá cùng hệ thống 4 nhà máy 
sản xuất được xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Bên cạnh đó, thực hiện 
chủ trương của Chính phủ về 
việc đẩy mạnh chế biến sâu 
khoáng sản titan, Công ty đã 
đầu tư xây dựng 2 nhà máy 
chế biến sâu zircon nghiền 
mịn, tổng công suất thiết kế 
16.200 tấn/năm và Nhà máy 
titan tại khu công nghiệp 
La Sơn - Phú Lộc, công suất 
10.000 tấn/năm, tiến tới nâng 
lên 20.000 tấn/năm, nhằm 
tăng cường chế biến sâu 
quặng ilmenite.

Để đảm bảo an toàn cho 
người lao động, Công ty đã 
ban hành nội quy an toàn lao 

động và quy trình vận hành 
thiết bị, trang bị bảo hộ lao 
động cho công nhân khai 
thác; Phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
tổ chức tập huấn, đào tạo an 
toàn lao động cho công nhân 
mới; Thành lập Ban an toàn, 
bố trí an toàn viên tại các 
xưởng, tổ sản xuất. Công ty 
cũng tích cực hỗ trợ kinh phí 
nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật và nhiều công 
trình phúc lợi xã hội cho địa 
phương như đầu tư xây dựng 
các tuyến đường bê tông sử 
dụng trong khai thác kết hợp 
dân sinh…

Bên cạnh đó, Công ty 
luôn chú trọng đến vấn đề 
môi trường và xác định 
BVMT là nhân tố tiên quyết 
tạo nên sự thành công. Công 
ty áp dụng công nghệ, khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, hạn 
chế tối đa các tác động xấu 
đến môi trường trong khai 
thác; Xây dựng hệ thống 

 V Công ty tiến hành hoàn nguyên, trồng rừng phục hồi môi trường sau khai thác
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quản lý môi trường, nhằm tiết kiệm năng 
lượng, nâng cao hệ số khai thác, chế 
biến; Tiết kiệm mỏ và tận thu nguồn tài 
nguyên với mục đích nâng cao hệ số tái 
chế, tái sử dụng nguyên, vật liệu; Thực 
hiện đánh giá định kỳ công tác BVMT ở 
mỗi bộ phận khai thác và chế biến. Đồng 
thời, xây dựng Dự án ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường tại các điểm mỏ khai thác, 
thực hiện phục hồi môi trường theo hình 
thức cuốn chiếu, khai thác đến đâu hoàn 
trả mặt bằng đến đó. Tính đến nay, Công 
ty đã tiến hành hoàn nguyên được 32,5 
ha diện tích đất sau khai thác, bàn giao 
rừng trồng phục hồi môi trường lại cho 
địa phương quản lý, sử dụng.

Đối với nước thải, do đặc thù công 
nghệ khai thác titan chủ yếu sử dụng 
nguồn nước tại moong, vì vậy, ở quá trình 
tuyển quặng, lượng nước được tái sử 
dụng và thẩm thấu tại chỗ. Đặc biệt, quá 
trình khai thác không sử dụng hóa chất 
và nguồn nước được thu gom, đảm bảo 
không có hiện tượng chảy tràn ra khu vực 
xung quanh, gây ô nhiễm môi trường. Đối 
với khí thải, Công ty sử dụng điện lưới thay 
máy nổ, giúp giảm thiểu khí thải có chứa 
các hợp chất gây ô nhiễm môi trường như 
SO2, NO2 và giảm tiếng ồn trong quá trình 
vận hành. Về chất thải nguy hại, Công ty 
xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng 
và ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV 
Môi trường đô thị Hà Nội - chi nhánh 
miền Trung vận chuyển, xử lý.

Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Công ty phân 
công trách nhiệm cho từng bộ phận liên 
quan trong việc thực hiện chính sách môi 
trường; Lồng ghép việc tuyên truyền pháp 
luật về BVMT vào các buổi giao ban, tập 
huấn, nhằm nâng cao nhận thức cho toàn 
thể cán bộ, công nhân viên về ý thức trách 
nhiệm BVMT; Tham vấn ý kiến của các 
ngành liên quan, nhà cung cấp, khách 
hàng, cộng đồng dân cư và các chuyên gia 
hoạt động trong lĩnh vực môi trường để 
chia sẻ thông tin cũng như hoàn thiện hơn 
nữa chính sách về môi trường của Công ty. 

Với những kết quả đạt được, Công ty 
TNHH Nhà nước một thành viên khoáng 
sản Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có những 
đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát 
triển bền vững tỉnh và đất nước. 
 phạM thị MAi Linh

Thừa Thiên - Huế quyết tâm 
thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng xanh và bền vững

 V Xây dựng TP Xanh - Sạch - Đẹp, hài hòa với thiên nhiên

Thừa Thiên - Huế là 
vùng đất văn hiến, 
có bề dày lịch sử, 

văn hóa đặc sắc và truyền 
thống cách mạng; có hai 
di sản văn hóa vật thể và 
phi vật thể được UNESCO 
công nhận là di sản văn hóa 
thế giới. Thừa Thiên - Huế 
còn có Vườn quốc gia Bạch 
Mã, hệ đầm phá Tam Giang 
- Cầu Hai được xem là đầm 
phá lớn nhất Đông Nam 
Á với hệ sinh quyển và đa 
dạng sinh học phong phú. 
Đây là địa phương hội đủ 
các điều kiện để thực hiện 
chiến lược phát triển xanh 
và bền vững.

Từ năm 2005, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế đã xác 
định phát triển kinh tế theo 
hướng tăng trưởng xanh 
và bền vững với trọng tâm 
là chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế từ công nghiệp - dịch vụ 
- nông nghiệp sang dịch 
vụ - công nghiệp - nông 

nghiệp. Từ định hướng đó, 
tỉnh đã vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo các chủ trương của 
Trung ương để đề ra nhiều 
chủ trương, chính sách phù 
hợp với tình hình thực tiễn 
địa phương nhằm phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và 
bền vững. 

Trong năm qua, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế bình 
quân của tỉnh đạt 9%/năm, 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tiến bộ: Dịch 
vụ chiếm gần 56% tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP); 
công nghiệp chiếm trên 
34%; nông nghiệp giảm 
còn dưới 10%. Theo đó, các 
ngành dịch vụ tập trung 
ưu tiên phát triển du lịch, 
các dịch vụ có thế mạnh và 
giá trị gia tăng cao. Công 
nghiệp phát triển theo 
hướng hiện đại, thân thiện 
với môi trường; các doanh 
nghiệp có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường đều 
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dựng và phát triển Thừa 
Thiên - Huế theo hướng 
“Di sản, văn hóa, sinh thái, 
cảnh quan, thân thiện với 
môi trường” với trọng tâm:

Huy động và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực để 
xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đô thị theo hướng 
“Đô thị trung tâm và các đô 
thị vệ tinh” nhằm giảm áp 
lực về giao thông; ô nhiễm 
môi trường, đất ở đô thị và 
các hệ lụy khác về xã hội. 
Kết nối giữa các đô thị là 
hệ thống giao thông, cảnh 
quan thiên nhiên và cây 
xanh; khuyến khích nhân 
dân phát triển “vườn trong 
nhà, nhà trong vườn”.

Phát triển du lịch, dịch 
vụ là ngành kinh tế mũi 
nhọn. Huế là vùng đất có 
hai di sản văn hóa thế giới; 
có nhiều loại hình nghệ 
thuật, lễ hội truyền thống, 
cùng với văn hóa ẩm thực, 
kiến trúc, y phục cổ truyền 
và làng nghề truyền thống 
mang đậm bản sắc văn 
hóa Huế; nhiều di tích lịch 
sử, cách mạng; kết hợp hài 
hòa với cảnh quan thiên 
nhiên; môi trường sống 
trong lành, an toàn và thân 
thiện. Nhiều nhà nghiên 
cứu trong nước và quốc 
tế đã nhận định: “Thiên 
nhiên Huế, cảnh vật Huế, 
con người Huế, tiếng nói 
Huế, phong cách Huế, tất 
cả đã tạo nên một bản sắc 
dân tộc, bản sắc văn hóa 
Huế độc đáo, hiếm vùng 
đất nào có được”. Những 
nét văn hóa, lịch sử độc đáo 
và khác biệt đó sẽ tạo điều 
kiện để Thừa Thiên - Huế 
phát triển nhiều loại hình 
du lịch, dịch vụ chất lượng 
cao.

Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực và trình độ 

khoa học - công nghệ nhằm 
nâng cao sức cạnh tranh và 
hiệu quả của kinh tế. Xây 
dựng các cơ chế, chính 
sách để thu hút, sử dụng 
nhân tài, đặc biệt, phát huy 
vai trò của đông đảo đội 
ngũ trí thức, giáo sư, phó 
giáo sư, các nhà khoa học 
để tham gia hoạch định 
và phản biện các chính 
sách phát triển kinh tế - xã 
hội; đồng thời, tăng cường 
đầu tư theo chiều sâu đối 
với các yếu tố nguồn lực, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, tạo tiền đề cho tăng 
trưởng kinh tế nhanh và 
bền vững.

Tăng cường mở rộng 
quan hệ đối ngoại, hợp tác 
quốc tế để học tập kinh 
nghiệm và tranh thủ sự 
giúp đỡ của bạn bè quốc 
tế, nhất là đối với các nước 
phát triển trong tiếp cận 
công nghệ mới, huy động 
nguồn lực cho giảm phát 
thải khí nhà kính, thích 
ứng với biến đổi khí hậu 
và BVMT... Đồng thời, chủ 
động phối hợp với các Bộ, 
ngành Trung ương và các 
tỉnh, TP trong cả nước để 
trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm về tăng trưởng 
xanh và bền vững.

Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của 
người dân, cộng đồng về 
phát triển xanh và bền 
vững; sử dụng năng lượng, 
tài nguyên thiên nhiên tiết 
kiệm và hiệu quả, gắn với 
BVMT, ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Triển khai 
xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị và nông thôn 
gắn với bảo vệ cảnh quan, 
môi trường Xanh - Sạch - 
Đẹpn

 Lê thị phượng

được di dời vào các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp và làng nghề; đồng 
thời, đầu tư công nghệ tiên tiến, hạn 
chế ảnh hưởng đến môi trường; chú 
trọng thu hút các ngành công nghiệp 
có giá trị gia tăng cao, công nghiệp 
công nghệ cao, gắn với thường xuyên 
thanh tra, kiểm tra việc xả thải, xử lý 
nước thải và môi trường tại các khu 
công nghiệp.

Bên cạnh đó, nông nghiệp được 
quan tâm đầu tư phát triển toàn diện 
gắn với giảm nghèo bền vững; chú 
trọng phát huy lợi thế của tỉnh có bờ 
biển dài 128 km và 22 nghìn ha đầm 
phá để phát triển nuôi trồng, đánh 
bắt, chế biến thủy, hải sản gắn với 
BVMT và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; 
tỷ trọng lao động trong nông nghiệp 
giảm xuống còn 35%; độ che phủ 
rừng đạt trên 57%; số xã đạt chuẩn 
nông thôn mới trên 21%. 

Kết cấu hạ tầng được tập trung 
đầu tư đồng bộ theo mô hình đô thị 
trung tâm kết nối với các đô thị vệ 
tinh. Trong đó, TP. Huế với vai trò 
là đô thị trung tâm, được đầu tư xây 
dựng theo hướng Xanh - Sạch - Đẹp, 
hài hòa với thiên nhiên, thân thiện 
với môi trường; gắn kết giữa văn hóa 
với du lịch; bảo tồn và phát triển. Với 
những nỗ lực phấn đấu, TP. Huế đã 
trở thành TP Festival đặc trưng của 
Việt Nam và được công nhận TP 
văn hóa ASEAN, TP bền vững môi 
trường của ASEAN và gần đây là TP 
xanh quốc gia.

Tuy nhiên, trong quá trình phát 
triển, Thừa Thiên - Huế cũng gặp 
không ít khó khăn trong phát triển 
kinh tế, mâu thuẫn giữa bảo tồn và 
phát triển, song vẫn bảo tồn nguyên 
vẹn các giá trị di sản văn hóa; giữ 
được môi trường Xanh - Sạch - Đẹp; 
chất lượng và môi trường sống được 
nâng lên rõ rệt.

Giải quyết hài hòa mâu thuẫn 
giữa bảo tồn và phát triển cũng như 
giữa phát triển nhanh và bền vững là 
một thách thức đối với Thừa Thiên - 
Huế. Kiên trì thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng xanh và bền vững, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định xây 
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 l Đánh giá công nghệ 
các bon thấp tại Việt Nam

Ngày 27/9/2016, tại Hà Nội, 
Cục Khí tượng thủy văn 

và Biến đổi khí hậu phối hợp 
với Cơ quan Hợp tác quốc tế 
Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội 
thảo tham vấn “Đánh giá công 
nghệ các bon thấp - thực hiện 
Báo cáo đóng góp do quốc gia 
tự quyết định (INDC) của Việt 
Nam”.

Tháng 9/2015, Chính phủ Việt 
Nam đã trình INDC lên Ban thư 
ký Công ước khí hậu toàn cầu. Báo 
cáo kỹ thuật INDC đã đề xuất thực 
hiện 45 phương án giảm nhẹ phát 
thải hoặc hấp phụ khí nhà kính 
(KNK) trong 4 lĩnh vực: Năng 
lượng; nông nghiệp; sử dụng đất, 
thay đổi sử dụng đất; lâm nghiệp 
và chất thải. Hiện, JICA đang phối 
hợp với Việt Nam xây dựng danh 
mục công nghệ giảm phát thải 
KNK phù hợp để thực hiện các 
phương án đề xuất trong Báo cáo 
kỹ thuật INDC. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
thảo luận về việc chuẩn bị thực 
hiện INDC theo Thỏa thuận Pari 
tại Việt Nam, phương thức đánh 
giá công nghệ các bon thấp, hợp 
tác quốc tế trong đổi mới công 
nghệ và kinh nghiệm thực hiện 
hoạt động đánh giá nhu cầu công 
nghệ giảm nhẹ phát thải KNK từ 
Thái Lan, Inđônêxia…
 giáng hương

 l Việt Nam và EU đẩy 
mạnh hợp tác về biến đổi 
khí hậu 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện 
là một trong những lĩnh vực 

hợp tác quan trọng giữa EU và 
Việt Nam. Các quốc gia thành viên 
EU đang triển khai nhiều dự án tại 
Việt Nam trong các lĩnh vực: Nông 
nghiệp bền vững, năng lượng 
xanh, quản lý tài nguyên rừng, xử 
lý nguồn nước. Trong đó, Hà Lan 
có 2 dự án đang thực hiện nhằm 
giúp TP. Hồ Chí Minh quản lý 
nguồn nước sạch và Đại học Cần 
Thơ nghiên cứu về quản lý đất đai, 
quản lý nguồn nước. Đức cũng 
đóng góp hơn 20% nhằm phát 
triển điện khí hóa tại Việt Nam và 
hỗ trợ Nhà máy điện gió do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
vận hành. Nhà máy có công suất 
24 MW, phục vụ nhu cầu về điện 
cho 150.000 dân và giúp giảm 
28.000 m3 CO2 mỗi năm…

Đặc biệt, BĐKH là một trong 
những chủ đề được đề cập trong 
chuyến thăm Việt Nam của Tổng 
thống Pháp Francois Hollande 
mới đây. Theo đó, Pháp sẽ hỗ trợ 
các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và 
Cần Thơ trong các dự án liên quan 
đến BĐKH.
 thu hằng
Kinh tế xanh cho phát 
triển bền vững

Ngày 6/9/2016, tại Hà Nội, Hội 
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường 
Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Kinh 
tế xanh cho phát triển bền vững - 
2016” với chủ đề “Vai trò của Doanh 
nghiệp trong phát triển kinh tế gắn 
với trách nhiệm xây dựng và BVMT”. 
Diễn đàn nhằm hưởng ứng Kế hoạch 

hành động quốc gia về Tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2014 - 2016 và Chiến 
lược quốc gia về Tăng trưởng xanh 
thời kì 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2050.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận về các vấn đề 
liên quan đến tăng trưởng xanh, 
cụ thể: Khai thác và sử dụng hợp 
lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 
đất nước; bảo tồn và phát triển đa 
dạng sinh học; chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu nhằm tìm ra 
hướng đi phù hợp trong công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, 
khuyến khích các doanh nghiệp 
định hướng và phát triển kinh tế 
phù hợp với Chiến lược dài hạn 
của Việt Nam trong việc lựa chọn 
và xây dựng mô hình Kinh tế 
xanh. đứC Anh

 l Pháp hỗ trợ Hà Nội 
quản lý môi trường  
không khí

Ngày 5/9/2016, tại Hà Nội, Chủ 
tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn 
Đức Chung đã có buổi làm việc 
với Quốc vụ khanh phụ trách Phát 
triển và Pháp ngữ André Vallini 
về việc hợp tác trong lĩnh vực môi 
trường. Tại buổi làm việc, hai bên 
đã ký kết “Hợp đồng dịch vụ tư vấn 
Dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu 
đánh giá hiện trạng môi trường 
không khí trên địa bàn TP. Hà Nội” 
trị giá 120.000 euro.

Hiện, UBND TP. Hà Nội đã 
phê duyệt 20 địa điểm để lắp đặt 
Trạm quan trắc không khí của Dự 
án theo đề nghị của Sở TN&MT. 
UBND TP cũng giao Sở TN&MT 
chủ động phối hợp với Cơ quan 
Phát triển Pháp và các chuyên gia 
kỹ thuật Pháp thực hiện công tác 
khảo sát, đánh giá hiện trạng môi 
trường không khí trên cơ sở 20 
địa điểm đã được UBND TP chấp 
thuận. 

 Duy bạCh
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Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải  
giai đoạn 2016 - 2020
tRần ánh Dương 
Bộ Giao thông vận tải

Nhằm chủ động phát triển giao thông 
vận tải (GTVT) theo hướng đồng 
bộ, bền vững, thân thiện với môi 

trường, giảm phát thải khí nhà kính (KNK), 
ngày 11/5/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban 
hành Quyết định số 1456/QĐ-BGTVT về Kế 
hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
(BĐKH) và Tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 
2016 - 2020.

Với trọng tâm phát triển GTVT theo 
hướng bền vững, thân thiện môi trường, giảm 
phát thải KNK, Kế hoạch hành động hướng tới 
mục tiêu: Lồng ghép ứng phó với BĐKH và 
TTX trong cập nhật, xây dựng mới 100% chiến 
lược, quy hoạch phát triển GTVT; Tích hợp 
thực hiện phù hợp các giải pháp nâng cao khả 
năng chống chịu BĐKH trong dự án đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng GTVT, đặc biệt tại khu 
vực miền núi phía Bắc, ven biển miền Trung và 
đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời thúc đẩy 
sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và 
phương tiện, thiết bị, công nghệ có hiệu suất 
năng lượng cao trong GTVT. Đến năm 2020, 
có 5 - 20% số xe buýt và xe taxi sử dụng nhiên 
liệu khí thiên nhiên nén (CNG), khí dầu mỏ 
hóa lỏng (LPG) và năng lượng mặt trời; nâng 
cao, mở rộng áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải 
đối với phương tiện giao thông cơ giới; Xây 
dựng năng lực quản lý, kiểm kê phát thải khí 
nhà kính từ các hoạt động GTVT.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Kế hoạch 
hành động đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp: 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT 
theo hướng nâng cao tính chống chịu BĐKH và 
giảm ô nhiễm môi trường

Rà soát đưa mục tiêu, giải pháp ứng phó với 
BĐKH và TTX trong cập nhật, xây dựng mới 
các chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT cấp 
ngành, lĩnh vực, vùng và cấp tỉnh/TP.

 Trong đó, tập trung phát triển hệ thống 
GTVT có trọng điểm, kết nối với các trung tâm 
kinh tế và các khu vực sản xuất tập trung hàng 
hóa quy mô lớn, thông qua đầu tư vào hạ tầng 

giao thông với công nghệ, kỹ 
thuật hiện đại; tăng cường 
đầu tư hệ thống đường quốc 
lộ, đường bộ cao tốc, mạng 
lưới giao thông đường thủy 
nội địa, đường sắt, hàng hải 
và hàng không gắn với mục 
tiêu tiết kiệm năng lượng, có 
hiệu quả kinh tế - môi trường 
cao, có khả năng chống chịu 
BĐKH, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Nâng cao hiệu quả công 
tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ 
tầng giao thông bằng việc đẩy 
mạnh tái chế, sử dụng vật liệu 
tại chỗ, tận thu vật liệu, giảm ô 
nhiễm môi trường trong duy 
tu, bảo trì kết cấu hạ tầng. 

Đầu tư, nâng cấp hệ thống 
cảng cạn (ICD) đáp ứng nhu 
cầu trung chuyển hàng hóa 
xuất, nhập khẩu; tăng cường 
năng lực thông qua cho 
các cảng biển; tổ chức vận 
chuyển container một cách 
hợp lý nhằm giảm chi phí vận 
chuyển, góp phần đảm bảo an 
toàn giao thông, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường.

Quản lý hoạt động vận tải 
theo hướng phát thải thấp, sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả

Tổ chức triển khai 5 đề 
án tái cơ cấu cho 5 lĩnh vực 
vận tải đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa, hàng hải 
và hàng không nhằm nâng cao 
hiệu quả khai thác và tiết kiệm 
nhiên liệu, có mức phát thải 
thấp. Đồng thời, tiếp tục thúc 
đẩy phát triển vận tải hành 
khách công cộng bằng xe buýt 
tại các đô thị; đẩy nhanh tiến 
độ đầu tư và đưa vào khai 
thác các tuyến xe buýt nhanh, 
đường sắt đô thị tại Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh; Rà soát, 
hoàn thiện quy hoạch mạng 
lưới tuyến vận tải hành khách 
cố định liên tỉnh, đảm bảo kết 
nối với từng vùng, từng địa 
phương, nâng cao hiệu quả 
trong vận tải hành khách.

Thực hiện đề án phát triển 
dịch vụ logistic nhằm tối ưu 
hóa thời gian và chi phí vận 
tải, giảm tiêu hao nhiên liệu; 
phát triển hoạt động của các 
sàn giao dịch vận tải nhằm 
kết nối mạng lưới vận tải; tiếp 
cận, ứng dụng công nghệ giao 
thông thông minh, công nghệ 

 V Nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống GTVT tiết kiệm 
nhiên liệu, có mức phát thải thấp 
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vận tải xanh, giảm phát thải KNK trong 
lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

Xây dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch hành động giảm phát thải khí 
CO2 trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng; từng bước chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết để thực hiện cơ chế thị trường 
phát thải KNK theo quy định của ICAO.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thân 
thiện môi trường; khuyến khích sử dụng 
các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch trong GTVT

Nâng cao việc ứng dụng khoa học 
công nghệ trong xây dựng, bảo trì kết 
cấu hạ tầng, điều hành và khai thác vận 
tải góp phần tăng năng suất, chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảm phát 
thải KNK, TTX trong GTVT. 

Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy 
trình, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng 
kết cấu hạ tầng giao thông chống chịu 
BĐKH, trong đó chú trọng sử dụng 
vật liệu địa phương, thân thiện với môi 
trường. Xây dựng, ban hành và áp dụng 
mức tiêu thụ nhiên liệu cho một số loại 
phương tiện phù hợp với điều kiện thực 
tế; thực hiện dán nhãn năng lượng đối 
với phương tiện giao thông cơ giới theo 
lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt.

Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh 
học, nhiên liệu sạch (CNG, LPG...) đối 
với phương tiện giao thông cơ giới; 
rà soát, từng bước loại bỏ công nghệ, 
phương tiện, thiết bị kém hiệu quả, 
không thân thiện với khí hậu.

Tổ chức thí điểm và triển khai nhân 
rộng ứng dụng năng lượng tái tạo, công 
nghệ ít tiêu tốn năng lượng (pin năng 
lượng mặt trời, đèn led...) vào các hạng 
mục chiếu sáng, báo hiệu giao thông và 
các hạng mục tiêu tốn năng lượng khác 
thuộc dự án bảo trì, đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng GTVT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
kiểm soát khí thải phương tiện giao thông 
cơ giới

Triển khai đồng bộ các giải pháp 
quản lý chất lượng phương tiện nhằm 
duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện, 
đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của các loại 
phương tiện giao thông.

Tổ chức triển khai áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải mức 3, 4, 5 
đối với xe mô tô hai bánh, xe 
ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu mới; nâng cao mức tiêu 
chuẩn khí thải đối với xe ô tô 
đang lưu hành, xe cơ giới đã 
qua sử dụng nhập khẩu; từng 
bước thực hiện kiểm soát khí 
thải đối với xe mô tô, xe gắn 
máy tham gia giao thông tại 
các thành phố lớn.

Thực thi các quy định 
của Phụ lục VI Công ước 
MARPOL về ngăn ngừa ô 
nhiễm không khí do tàu gây 
ra đối với tàu biển hoạt động 
tuyến quốc tế và nghiên cứu 
áp dụng đối với tàu biển hoạt 
động tuyến nội địa.

Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho các tổ chức, cá 
nhân về BĐKH, TTX trong 
GTVT

Xây dựng, thực hiện, đa 
dạng hóa các chương trình, 
các hình thức tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của tổ 
chức, cá nhân về BĐKH, TTX 
và sử dụng phương tiện, thiết 
bị thân thiện với môi trường 
trong các hoạt động GTVT; 
tuyên truyền phổ biến thông 
tin đến các doanh nghiệp vận 
tải, lái xe và người tham gia 
giao thông về các giải pháp 
giảm nhẹ BĐKH như: hạn chế 
phương tiện cá nhân, lái xe 
sinh thái, vận tải xanh...

Mặt khác, tổ chức các khóa 
đào tạo, tập huấn cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
trong ngành để trao đổi kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực, 
trình độ quản lý về BĐKH, 
TTX trong GTVT.

Tăng cường hợp tác quốc 
tế và đa dạng hóa nguồn lực 
để triển khai các hoạt động về 
BĐKH, TTX trong GTVT

Ký kết, gia nhập, thực 
hiện các điều ước quốc tế, các 
chương trình hợp tác quốc tế 

về BĐKH, TTX, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trong GTVT.

Bên cạnh đó, tăng cường 
tham gia các các diễn đàn, hội 
nghị, hội thảo và phối hợp với 
các tổ chức quốc tế để nâng 
cao năng lực quản lý về BĐKH, 
TTX, xây dựng năng lực đo đạc 
- báo cáo - thẩm định (MRV) 
và nghiên cứu, triển khai các 
hành động giảm nhẹ BĐKH 
phù hợp với điều kiện quốc gia 
(NAMA) trong GTVT.

Sử dụng hiệu quả nguồn 
ngân sách nhà nước (sự nghiệp 
khoa học công nghệ, sự nghiệp 
môi trường, vốn Chương trình 
mục tiêu ứng phó với BĐKH 
và TTX...) trong nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ và xây dựng, thực 
hiện các nhiệm vụ ưu tiên về 
BĐKH, TTX.

Chủ động tiếp cận và tranh 
thủ tối đa các nguồn lực ưu đãi 
về BĐKH, TTX từ các tổ chức 
tài chính và nhà tài trợ quốc tế; 
Khuyến khích các tổ chức tài 
chính, các doanh nghiệp đầu 
tư nguồn lực để thực hiện các 
nội dung của Kế hoạch hành 
động.

Để tổ chức triển khai Kế 
hoạch hành động ứng phó với 
BĐKH và TTX của Bộ GTVT 
giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu 
quả, Bộ trưởng Bộ GTVT đã 
giao các cơ quan, đơn vị căn 
cứ theo chức năng, nhiệm vụ 
có trách nhiệm tổ chức triển 
khai phù hợp các nhiệm vụ và 
giải pháp của Kế hoạch hành 
động, trong đó Vụ Môi trường 
là đầu mối về công tác BĐKH, 
TTX, điều phối việc tổ chức 
thực hiện Kế hoạch hành động 
và có trách nhiệm hướng dẫn, 
tham mưu và chủ trì phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ của Kế 
hoạch hành độngn
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Một số chính sách công nghệ xanh của 
Hàn Quốc từ năm 2008 đến nay

2020 đã được công bố dưới thời 
Tổng thống Lee Myung-bak). 
Tuyên bố này thể hiện nỗ lực rất 
lớn của Chính quyền mới nhằm 
theo đuổi các mục tiêu xanh mà 
Hàn Quốc từng công bố với thế 
giới. Chính vì vậy, Tuyên bố đã 
nhận được sự hưởng ứng tích 
cực từ người dân và cộng động 
quốc tế, đồng thời, nhiều nhà 
nghiên cứu đã cho rằng, thời kỳ 
của bà Park Geun-hye sẽ mở ra 
một kỷ nguyên mới (Kỷ nguyên 
TTX 2.0).

Nền tảng để duy trì những 
định hướng phát triển này, 
trong đó có định phướng về 
CNX, chính là hoạt động của 
Ủy ban TTX, trước đây trực 
thuộc Tổng thống, nay trực 
thuộc Thủ tướng Hàn Quốc. 
Giáo sư Lee Seung-hoon - Chủ 
tịch Ủy ban cho biết: Ủy ban 
sẽ theo đuổi mạnh mẽ Chiến 
lược TTX của Chính phủ tiền 
nhiệm; trong đó sẽ tập trung 
chủ yếu vào việc sáng tạo, 
thương mại hóa, sản xuất và 
xuất khẩu các CNX, cũng như 
các sản phẩm và quy trình liên 
quan.

Ngoài ra, có thể nhận 
thấy các chính sách về CNX 
ngày càng đi vào chiều sâu 
và mang tính tập trung hơn. 
Trong Danh sách 75 ứng cử 
viên về công nghệ, Hàn Quốc 
đã lựa chọn 27 CNX tiêu biểu 
để tập trung phát triển (phân 
loại theo kỳ hạn và mức độ tập 
trung). Từ 27 công nghệ này 
chọn ra 10 CNX và năm 2014, 
Hàn Quốc tiếp tục lựa chọn 6 
CNX hàng đầu để ưu tiên phát 
triển. Với phương pháp đầu tư 
tập trung và chuyên sâu này 
trong tương lai, Hàn Quốc sẽ 
có nhiều khả năng rút ngắn 
khoảng cách về trình độ công 
nghệ với các nước phát triển.

Như vậy, trong thời gian 
qua, đã có nhiều thay đổi về 
chính sách CNX và những thay 
đổi này là cần thiết, phù hợp 
với quá trình phát triển. Thời 
kỳ Tổng thống Lee Myung-
bak có thể được coi là thời kỳ 
nền tảng - tạo lập các cơ sở 
về mặt pháp lý (Luật TTX, ít 
các bon), thành lập cơ quan 
điều hành trong nước (Ủy 
ban TTX), thành lập tổ chức 

 V Hàn Quốc khẳng định CNX là trọng tâm của  
Tầm nhìn quốc gia về TTX

Công nghệ xanh (CNX) nhận được sự 
quan tâm đặc biệt của Chính phủ Hàn 
Quốc từ năm 2008 khi Tổng thống Lee 

Myung-bak công bố Tầm nhìn quốc gia về 
Tăng trưởng xanh (TTX), ít các bon. 

Theo Ủy ban TTX của Hàn Quốc, "...TTX 
sẽ BVMT và tạo nên những ngành công nghiệp 
mới cũng như những việc làm mới nhờ vào 
CNX và năng lượng sạch (như năng lượng mặt 
trời, gió, thủy triều/sóng/đại dương, thủy điện) 
để thay thế nhiên liệu hóa thạch (như dầu mỏ và 
than đá)". Trong Luật khung về TTX, ít các bon 
của Hàn Quốc, TTX được định nghĩa như sau: 
"TTX là tăng trưởng đạt được sự hài hòa giữa 
kinh tế và môi trường, bằng việc tiết kiệm và 
sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên nhằm 
giảm thiểu biến đổi khí hậu (BĐKH) và suy 
thoái môi trường; đồng thời phát triển nghiên 
cứu năng lượng sạch và CNX để đảm bảo động 
lực tăng trưởng mới và tạo ra những việc làm 
mới...". Qua đó, Hàn Quốc đã khẳng định CNX 
chính là trọng tâm của tầm nhìn quốc gia về 
TTX và phát triển CNX nhằm hướng tới mục 
tiêu tạo ra các động cơ tăng trưởng mới.

Năm 2009, Hàn Quốc đã thiết lập Chính 
sách toàn diện phát triển nghiên cứu CNX. Từ 
đó đến nay, vai trò của CNX trong phát triển 
kinh tế của Hàn Quốc luôn được đề cao, đồng 
thời, các chính sách đối với CNX ngày càng trở 
nên hoàn thiện.

Theo đó, từ năm 2008 đến nay, các chính sách 
về CNX có nhiều thay đổi, kế thừa và củng cố, 
cải thiện những điểm còn thiếu sót của thời kỳ 
trước. Xét về mô hình tăng trưởng, Hàn Quốc đã 
chuyển đổi từ mô hình TTX, ít các bon (thời kỳ 
Tổng thống Lee Myung-bak đứng đầu) sang tầm 
nhìn “Kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc” 
với mô hình Nền kinh tế sáng tạo (thời kỳ do 
Tổng thống Park Geun-hye đứng đầu), tuy nhiên, 
những giá trị cốt lõi và định hướng phát triển theo 
một mô hình kinh tế xanh, thân thiện với môi 
trường, coi trọng vai trò của CNX, năng lượng 
sạch và duy trì những mục tiêu giảm phát thải của 
Chính phủ Hàn Quốc không thay đổi. Một minh 
chứng gần đây cho thấy, chính quyền của bà Park 
Geun-hye đã đưa ra tuyên bố Mục tiêu giảm phát 
thải khí nhà kính vào năm 2030 là 37% so với kịch 
bản BaU (tiếp nối mục tiêu giảm 30% vào năm 
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những thay đổi về chính sách đối với CnX của hàn quốc:
8/2008

Công bố tầm nhìn TTX, ít các bon
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng

Đề xuất tầm nhìn “TTX, ít các bon” là mô hình phát triển quốc gia

1/2009
Thiết lập chính sách toàn diện phát triển nghiên cứu CNX

Ủy ban Khoa học công nghệ quốc gia

Xúc tiến kết hợp CNX, mở rộng nghiên cứu cơ bản, xanh hóa các ngành 
công nghiệp hiện có, khai thác động cơ tăng trưởng tương lai, xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho CNX (lựa chọn 27 CNX cốt lõi)

5/2009
Thiết lập chiến lược phát triển & thương mại hóa CNX cốt lõi

Ủy ban TTX

Công nghệ nguồn năng lượng, nâng cao hiệu suất, xanh hóa nền công 
nghiệp - không gian, BVMT - tuần hoàn tài nguyên (phân loại 27 CNX cốt 
lõi theo kỳ hạn và độ tập trung)

7/2009
Thiết lập Kế hoạch 5 năm về TTX

Ủy ban TTX

Thích ứng với BĐKH, độc lập năng lượng, tạo động cơ tăng trưởng mới, 
cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường hình ảnh quốc gia

2/2010
Lựa chọn 10 CNX cốt lõi

Ủy ban TTX

Pin thứ cấp thế hệ mới, PC xanh, LED, pin mặt trời hiệu quả cao, ô tô xanh, 
lưới điện thông minh, lò phản ứng nước nhẹ mô hình mới, pin nhiên liệu, 
thu thập các bon, xử lý nước tiên tiến

8/2011
Kế hoạch cơ bản về Phát triển bền vững lần thứ 2

Hội đồng liên Bộ

Tăng cường tính bền vững của TN&MT, thích ứng và thiết lập hệ thống ứng 
phó với BĐKH, nâng cao công bằng xã hội và sức khỏe của nhân dân, nâng 
cao tính bền vững của cấu trúc nền kinh tế và công nghiệp

12/2012
Kế hoạch nuôi dưỡng công nghệ môi trường và công nghiệp môi 

trường lần thứ 3
Hội đồng thẩm định Khoa học công nghệ quốc gia

Chiến lược phát triển công nghệ môi trường, chiến lược nuôi dưỡng công 
nghiệp môi trường, chiến lược phát triển liên kết công nghệ và công 
nghiệp môi trường (5 mục tiêu, 16 công nghệ cốt lõi)

2/2013
Nhiệm vụ quốc gia của Chính phủ 

Hội đồng liên Bộ

Đề xuất tầm nhìn “Kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc” là mô hình 
phát triển quốc gia

6/2013
Kế hoạch thực thi nền kinh tế sáng tạo

Hội đồng liên Bộ

Tăng cường vai trò của nền kinh tế sáng tạo, tạo ra động lực tăng trưởng, 
khai thác công nghệ mới - thị trường mới, tăng cường năng lực đổi mới 
công nghệ thông tin và truyền thông…

2/2014
Kế hoạch 3 năm về Cải cách kinh tế

Hội đồng liên Bộ

Nền kinh tế ổn định, năng động; nền kinh tế cân bằng giữa xuất khẩu và 
nhu cầu trong nước

6/2014
Kế hoạch 5 năm về TTX lần thứ 2

Ủy ban TTX

Cấu trúc kinh tế - xã hội ít các bon, thực hiện nền kinh tế sáng tạo thông 
qua việc kết hợp CNX với công nghệ truyền thông - thông tin…

7/2014
Chiến lược phát triển công nghệ cốt lõi ứng phó với BĐKH

Bộ Khoa học, sáng tạo tương lai
Lựa chọn 6 CNX cốt lõi

 V Nguồn: Sách trắng về chính sách CNX (Trung tâm CNX 2014)

hoạt động quốc tế (Viện TTX toàn cầu), đưa ra 
những Kế hoạch 5 năm và tầm nhìn 60 năm,… 
để xây dựng nền móng cho quá trình phát triển 
CNX. Đến thời kỳ Tổng thống Park Geun-hye, 
dựa vào nền tảng sẵn có, việc phát triển CNX sẽ 
chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng thí điểm 
và mở rộng sang thương mại hóa, sản xuất và 
xuất khẩu. Ví dụ như hệ thống thử nghiệm Lưới 
điện thông minh được xây dựng năm 2009 tại 
đảo Jeju đã áp dụng các tiến bộ của công nghệ 
thông tin vào mạng điện lưới vốn có. Với những 
nghiên cứu đã thu được, tới đây, Hàn Quốc mở 
rộng các thử nghiệm này. Thử nghiệm đầu tiên 
sẽ diễn ra tại thành phố lớn, sau đó sẽ tiếp tục 
được mở rộng ra khắp cả nước. Như vậy, CNX 
sẽ phát triển theo hướng “từ phòng thí nghiệm 
đi vào thực tiễn cuộc sống”.

Hiện nay, phát triển CNX 
đang là xu thế toàn cầu và hứa 
hẹn một thị trường rộng mở, đầy 
triển vọng trong tương lai. Xét từ 
bối cảnh quốc tế và trong nước, 
Hàn Quốc đã chủ động tích cực 
tham gia vào cuộc đua CNX với 
mong muốn tìm động lực mới 
làm đòn bẩy cho sự phát triển 
kinh tế trong giai đoạn tới. Nỗ lực 
này của Hàn Quốc không chỉ góp 
phần phát triển nền kinh tế quốc 
gia mà còn thể hiện trách nhiệm 
của một đất nước đối với những 
nguy cơ mang tính toàn cầu. 

Về mặt chính sách, trong 
vòng chưa đầy 10 năm, Chính 

phủ Hàn Quốc đã tạo ra một 
nền tảng chính sách và pháp 
lý tương đối đầy đủ làm căn cứ 
cho những định hướng phát 
triển sau này. Mỗi một giai đoạn 
phát triển, Hàn Quốc đều lập 
ra những kế hoạch từ ngắn hạn 
đến trung hạn và dài hạn, cùng 
các mục tiêu cụ thể làm thước 
đo để đánh giá kết quả cũng như 
đưa ra những điều chỉnh khi cần 
thiết. Việc xây dựng đường lối 
chính sách như vậy chắc chắn sẽ 
tạo điều kiện cho CNX của Hàn 
Quốc ngày một phát triển trong 
tương lain

 Lương hồng hạnh
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Tăng cường hợp tác về bảo vệ môi trường
và biến đổi khí hậu giữa các nước ASEAN

Trong những năm qua, ASEAN luôn coi 
trọng BVMT, sử dụng, quản lý bền vững 
các nguồn tài nguyên phục vụ các mục 

tiêu phát triển kinh tế lâu dài và ổn định. Đặc 
biệt, Hội nghị cấp cao ASEAN 27 là sự kiện quan 
trọng nhất trong năm 2015. Tại Hội nghị, các nhà 
lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur 
2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN. Đây 
là văn bản pháp lý quan trọng khẳng định cam 
kết của các nước thành viên đối với Hiến chương 
ASEAN, phản ánh mong muốn và ý chí tập thể 
nhằm chung sống trong một khu vực hòa bình, 
an ninh và ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững, 
thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội… Việc thành 
lập Cộng đồng ASEAN đánh dấu một bước ngoặt 
lịch sử trong quá trình phát triển của ASEAN, 
phản ánh sự lớn mạnh của ASEAN sau gần 48 
năm hình thành, phát triển và vươn lên trở thành 
một cộng đồng liên kết chặt chẽ trên cả ba trụ cột 
là chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội 
với vị thế ngày càng cao ở khu vực và thế giới. 

Cũng tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN 
đã ký Tuyên bố về Chương trình nghị sự ASEAN 
về bền vững môi trường và biến đổi khí hậu 
(BĐKH) sau năm 2015.

Tuyên bố đã đánh giá cao những kết quả đạt 
được từ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN 
lần thứ 13 được tổ chức tại TP. Hà Nội, Việt Nam; 
Lễ kỷ niệm Năm Môi trường ASEAN (AEY) 
2015 với chủ đề “Trao quyền cho thanh niên 
vì một Cộng đồng ASEAN Xanh”, Lễ trao Giải 
thưởng Trường học sinh thái ASEAN lần thứ 2 
tại Nay Pyi Taw, Mianma; Lễ trao Giải thưởng 
TP bền vững môi trường ASEAN (ESC) lần thứ 
3 và Chứng chỉ công nhận TP không khí sạch, 
nước sạch và đất sạch ASEAN lần thứ 2 được 
tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường 
ASEAN phi chính thức lần thứ 15 (IAMME) 
tại Viêng Chăn, CHDCND Lào. Đồng thời, ghi 
nhận những thành tựu của Dự án Phục hồi và sử 
dụng bền vững đất than bùn khu vực Đông Nam 
Á (2009 - 2014) và Dự án Quản lý bền vững đất 
than bùn khu vực Đông Nam Á (2010 - 2015), 
góp phần triển khai Chiến lược ASEAN về quản 
lý đất than bùn.

Bên cạnh đó, Tuyên bố khẳng định cam 
kết tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy 
Chương trình nghị sự phát triển bền vững thông 

qua việc đạt được các mục tiêu 
phát triển đã được quốc tế 
công nhận, bao gồm: Chương 
trình nghị sự phát triển sau 
năm 2015 và Mục tiêu Phát 
triển Bền vững (SDG); ủng 
hộ các nỗ lực toàn cầu để giải 
quyết vấn đề BĐKH tại Công 
ước khung Liên hợp quốc về 
BĐKH (UNFCCC) và vấn đề 
bảo tồn ĐDSH tại Công ước 
ĐDSH (CBD), cụ thể, hoàn 
thành Kế hoạch chiến lược về 
ĐDSH 2011-2020 và Mục tiêu 
ĐDSH Aichi. Cùng với đó, 
Tuyên bố ghi nhận tầm quan 
trọng của Báo cáo Hiện trạng 
môi trường ASEAN, xem đây 
là khuôn khổ thúc đẩy tính 
bền vững môi trường, hỗ trợ 
quá trình ra quyết định của 
các cơ quan ban/ngành, Chính 
phủ và các bên liên quan. 

Tuy nhiên, Tuyên bố cũng 
nêu ra những thách thức đối 
với việc sử dụng ngày càng 
nhiều các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, chất lượng môi 
trường suy giảm và tác động 
tiêu cực của BĐKH tới phát 
triển kinh tế - xã hội, sức 
khỏe con người và môi trường 
trong khu vực. Sự phát triển 

kinh tế cùng với việc góp phần 
phát triển bền vững và xóa 
đói giảm nghèo trong khu vực 
đặt ra những thách thức mới 
trong việc giải quyết những 
mối quan ngại về mô hình sản 
xuất, tiêu thụ không bền vững, 
an ninh lương thực và năng 
lượng khu vực; hiện tượng 
nóng lên toàn cầu; ô nhiễm 
xuyên biên giới, hạn chế 
nguồn cung ứng nước sạch; 
tổn thất ĐDSH; ô nhiễm hóa 
chất và chất thải và suy giảm 
môi trường ven biển…

Nhằm giải quyết hiệu quả 
những thách thức về các vấn 
đề môi trường, giảm thiểu 
BĐKH, Tuyên bố nhấn mạnh 
việc tăng cường hợp tác khu 
vực và quốc tế; giáo dục môi 
trường và nhận thức cộng 
đồng; đồng thời, ghi nhận vai 
trò quan trọng của ASEAN 
trong việc giải quyết các thách 
thức đe dọa bền vững môi 
trường.

Đặc biệt, Kế hoạch tổng 
thể xây dựng Cộng đồng 
ASEAN sau năm 2015 khẳng 
định mục tiêu, các nước 
ASEAN quản lý hóa chất, 
tất cả các loại chất thải theo 

 V Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố Kuala Lumpur 
về việc thành lập Cộng đồng ASEAN, tại Malaixia,  
ngày 22/11/2015
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hướng thân thiện môi trường, phù hợp với các 
khuôn khổ, thỏa thuận quốc tế đã ký kết và giảm 
thiểu đáng kể sự phát thải các chất đó vào không 
khí, nước, đất nhằm giảm tác động tiêu cực đối 
với môi trường và sức khỏe con người tại khu vực 
ASEAN.

Tuyên bố cũng đề ra các hành động cụ thể, 
xác định biện pháp như thực hiện các quyết 
định của Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị 
Bộ trưởng Môi trường ASEAN để đảm bảo tính 
gắn kết, minh bạch, liên tục và hiệu quả trong 
việc thể hiện quan điểm chung của ASEAN tại 
các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Công ước 
khung Liên hợp quốc về BĐKH (UNFCCC), 
Công ước Liên hợp quốc về ĐDSH và các công 
ước quốc tế liên quan đến hóa chất (Basel, Rốt-
tec-dam, Stốckhôm và Minamata), cũng như hệ 
thống đã được quốc tế công nhận như Hệ thống 
hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa 
chất (GHS); Tiếp tục thiết lập sự cân bằng giữa 
tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và bền vững 
môi trường, đồng thời triển khai hiệu quả và kịp 
thời các hoạt động liên quan đến bền vững môi 
trường trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn 
hóa - Xã hội ASEAN nhằm hướng tới một Cộng 
đồng ASEAN xanh và sạch.

Ngoài ra, để hiện thực hóa Tầm nhìn Công đồng 
ASEAN sau năm 2015, các nước ASEAN đẩy mạnh 
việc xây dựng và triển khai Chương trình ASEAN 
về Quản lý bền vững hệ sinh thái đất than bùn (2014 
- 2020) nhằm giảm thiểu ô nhiễm khói mù xuyên 
biên giới trong khu vực ASEAN thông qua các nỗ 
lực chung: Thường xuyên quan trắc điều kiện thời 
tiết và thổ nhưỡng; thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa như đã cam kết trong Hiệp 
định ASEAN về Ô nhiễm khói 
mù xuyên biên giới (AATHP); 
thúc đẩy nỗ lực của các nước 
thành viên ASEAN nhằm đảm 
bảo áp dụng kỹ thuật không 
đốt trong khai hoang; triển khai 
hiệu quả Kế hoạch chiến lược về 
ĐDSH 2011-2020 và Mục tiêu 
Aichi về ĐDSH; gia tăng hiệu 
quả của các hỗ trợ từ Quỹ Môi 
trường toàn cầu và các nguồn tài 
trợ khác nhằm thực hiện Chiến 
lược và Kế hoạch hành động 
quốc gia về ĐDSH (NBSAPs).

Ứng phó với BĐKH, một bộ 
phận quan trọng của hợp tác môi 
trường, cùng với xu hướng chung 
toàn cầu, đã trở thành ưu tiên của 
ASEAN và trong quan hệ với các 
Đối tác đối thoại của ASEAN. 
Theo đó, ASEAN khuyến khích 
các nước thành viên giải quyết 
thách thức BĐKH thông qua 
thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu, chính sách phù hợp cũng 
như các hỗ trợ về chuyên môn, kỹ 
thuật, công nghệ và tài chính, đặc 
biệt là triển khai Kế hoạch Hành 
động ASEAN về liên kết ứng phó 
với BĐKH, thúc đẩy đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển công 
nghệ thân thiện khí hậu phù hợp 
với các ưu tiên quốc gia.

Cùng với đó, các nước 
ASEAN thúc đẩy quản lý tài 
nguyên nước bền vững thông 
qua cơ chế Quản lý tổng hợp 
tài nguyên nước (IWRM), 
Quản lý tổng hợp lưu vực sông 
(IRBM) và các sáng kiến hợp 
tác nguồn nước xuyên biên 
giới khu vực ASEAN, tăng 
cường nỗ lực thực hiện Kế 
hoạch hành động chiến lược 
ASEAN mới về Quản lý tài 
nguyên nước được xây dựng 
phù hợp với Tầm nhìn Cộng 
đồng ASEAN sau năm 2015; 
Tiến hành các hoạt động đơn 
phương và tập thể để giải quyết 
các thảm họa liên quan đến 
nước tại khu vực Đông Nam Á.

Nhằm thúc đẩy nhận thức 
cộng đồng về tầm quan trọng 
của phát triển bền vững và thực 
hành bền vững về môi trường, 
ASEAN cũng tăng cường thực 
hiện Kế hoạch Giáo dục môi 
trường ASEAN (AEEAP) 
2014-2018; Lồng ghép giáo 
dục môi trường (EE) và giáo 
dục phát triển bền vững (ESD) 
vào các môn học, tài liệu và các 
chương trình giảng dạy; tăng 
cường nhận thức cộng đồng về 
tầm quan trọng của phát triển 
bển vững và các thực tiễn về 
bền vững môi trường. 

Đồng thời, các nước 
ASEAN sẽ tăng cường điều 
phối, hợp tác giữa các nước 
thành viên với các tổ chức đối 
tác, nhằm chia sẻ và trao đổi 
thông tin, kiến thức về các vấn 
đề đô thị bền vững, mở rộng 
các TP bền vững về môi trường 
khu vực ASEAN; huy động hỗ 
trợ tài chính và hợp tác để tăng 
cường năng lực cho các nước 
thành viên hướng tới bền vững 
về môi trường, khả năng chống 
chịu khí hậu, đóng góp tối đa 
vào việc giải quyết hiệu quả các 
vấn đề môi trường, BĐKH ở 
cấp độ quốc gia và khu vực…
 hồng nhung

 V Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
được nhận Giải thưởng môi trường ASEAN năm 2015
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Khai thác thế mạnh và phát triển du lịch 
sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

đỗ Lê thị Minh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) là một bộ phận 
của châu thổ sông Mê Công, 

gồm 13 tỉnh, TP (An Giang, Bến Tre, 
Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng 
Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long 
An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh 
và Vĩnh Long) với diện tích khoảng 
40.000 km2, dân số gần 18 triệu 
người. ĐBSCL có cảnh quan sinh 
thái đặc trưng là đồng bằng và biển 
đảo, một vùng sông nước hữu tình, 
cây trái bốn mùa trĩu quả, kết hợp với 
truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. 
Với những đặc trưng riêng, ngành du 
lịch ĐBSCL đã xác định phát triển 
loại hình du lịch sông nước, sinh thái 
và miệt vườn.

tiềM năng phát 
tRiển Du LịCh Sinh 
thái (DLSt) CủA 
đbSCL

ĐBSCL có tiềm năng về 
DLST với 2 nhánh sông chính 
là sông Tiền và sông Hậu, hệ 
thống kênh rạch chằng chịt, 
giao thoa cùng núi rừng, biển 
đảo đã hình thành một vùng 
sinh thái đa dạng, tạo nên 
những cảnh quan đặc sắc, 
hùng vĩ. Đó là rừng dừa Bến 
Tre; Tràm Chim Tam Nông, 
làng nghề hoa kiểng Sa Đéc 
(Đồng Tháp); chợ nổi Cần Thơ 
- Tiền Giang với các loại trái 
cây; biển đảo Hà Tiên và Phú 

Quốc (Kiên Giang); rừng đước 
Năm Căn, đất mũi Cà Mau…

Trong Chiến lược phát 
triển du lịch Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 cũng nêu rõ sản phẩm đặc 
trưng của ĐBSCL là: “DLST, 
khai thác các giá trị văn hóa 
sông nước, miệt vườn, nghỉ 
dưỡng, sinh thái biển, đảo…”. 
Theo đó, Đề án Phát triển du 
lịch khu vực ĐBSCL đến năm 
2020 đã chia thành 4 cụm du 
lịch, trong đó, cụm trung tâm 
gồm TP. Cần Thơ, An Giang, 
Kiên Giang và Hậu Giang với 
sản phẩm nổi trội là du lịch 
tham quan vùng sông nước, 

 V Phát triển DLST miệt vườn ở ĐBSCL
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du lịch lễ hội, du lịch với mục đích thương mại, 
nghỉ dưỡng biển cao cấp. Cụm bán đảo Cà Mau 
gồm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng với 
các sản phẩm du lịch là tham quan điểm cực 
Nam của Tổ quốc, DLST tại các khu rừng ngập 
mặn và du lịch văn hóa, lễ hội gắn với văn hóa 
dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Cụm duyên hải 
phía Đông gồm các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, 
Vĩnh Long và Trà Vinh với các sản phẩm chủ 
đạo như du lịch sông nước, miệt vườn, nghỉ 
tại nhà dân, tham quan làng nghề, di tích lịch 
sử cách mạng. Cụm Đồng Tháp Mười gồm hai 
tỉnh Long An và Đồng Tháp với các sản phẩm 
du lịch đặc trưng là DLST tại các khu rừng đặc 
dụng ngập nước nội địa Đồng Tháp Mười.

tập tRung đầu tư phát tRiển 
DLSt

Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, 
năm 2014, toàn vùng ĐBSCL đã đón hơn 22,4 
triệu lượt khách du lịch, tăng 8,3% so với năm 
2013, doanh thu du lịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng, 
tăng gần 24%. Dự báo số lượng du khách đến 
với ĐBSCL sẽ tăng trong những năm tới vì có 
nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, nhiều tuyến 
hàng không được mở mới…

Hiện nay, các loại hình du lịch của vùng 
ĐBSCL khá đa dạng và phong phú, bao gồm: 
DLST ở các sinh cảnh hệ sinh thái đất ngập 
nước điển hình; du lịch sông nước gắn với làng 
nghề, trải nghiệm cuộc sống người dân; du lịch 
văn hóa gắn với lễ hội tâm linh; du lịch nghỉ 
dưỡng biển - đảo gắn với thể thao và du lịch 
gắn với cửa khẩu. Trong những loại hình du 
lịch trên thì DLST được ưu tiên phát triển dựa 
trên yếu tố thiên nhiên và nền văn hóa đậm đà 
bản sắc văn minh lúa nước. DLST cũng đáp 
ứng được xu thế “toàn cầu” về du lịch của khu 
vực và quốc tế, là hướng tiếp cận phát triển bền 
vững, góp phần BVMT và ứng phó với biến đổi 
khí hậu ở vùng ĐBSCL. 

Có thể thấy, phát triển 
DLST ở ĐBSCL không thể 
tách rời các dự án phát triển 
du lịch miệt vườn. Du lịch 
miệt vườn cung cấp sản phẩm 
du lịch cho du khách dựa trên 
nền tảng các vườn cây ăn trái 
tập trung, có quy mô tương 
đối lớn và gắn với cảnh quan 
sông nước. Những địa phương 
có điều kiện phát triển du lịch 
miệt vườn chủ yếu tập trung ở 
Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến 
Tre - nơi gắn liền với những 
địa danh nổi tiếng như cồn 
Thới Sơn, cù lao An Bình, cồn 
Phụng, cồn Tân Phong, cồn 
Ngũ Hiệp… với những dãy cù 
lao trù phú bốn mùa cây trái 
chạy dần ra tận biển Đông, 
hay những miệt vườn xanh 
mướt nằm ôm lấy hai bờ hữu, 
tả ngạn sông Tiền. 

Trên thực tế, các địa 
phương ở ĐBSCL đã liên kết 
tạo thành tuyến DLST cộng 
đồng với nhiều sản phẩm đặc 
trưng như thưởng thức các 
loại trái cây đặc sản, đi đò trên 
kênh rạch, nghe đờn ca tài 
tử, trải nghiệm ẩm thực dân 
dã, sản phẩm làng nghề thủ 
công mỹ nghệ, tìm hiểu văn 
hóa truyền thống của người 
dân vùng sông nước Nam 
bộ, các dịch vụ tát mương bắt 
cá, tham quan cù lao bằng 
xe thô sơ… Tuy nhiên, trong 
quá trình phát triển DLST, 
ĐBSCL đang đối diện với 
những vấn đề ô nhiễm môi 

trường từ hoạt động du lịch, 
cũng như công tác vệ sinh 
môi trường phục vụ du lịch, 
suy giảm tài nguyên và sự tác 
động của biến đổi khí hậu. 
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng 
nông thôn như đường sá, 
nước ngọt, nước sạch phục 
vụ du lịch còn thiếu; các sản 
phẩm du lịch chủ yếu dựa vào 
thiên nhiên, khai thác những 
gì sẵn có mà thiếu sự đầu tư 
dài hạn, liên kết; đầu tư phát 
triển hạ tầng du lịch, nguồn 
nhân lực du lịch và cơ chế 
điều phối, liên kết vùng, liên 
kết chuỗi giá trị ngành du lịch 
còn hạn chế.

DLST là loại hình du lịch 
đặc thù nhằm hướng tới mục 
tiêu chính là giáo dục ý thức 
BVMT, bảo vệ thiên nhiên 
cho con người. Để DLST 
ĐBSCL phát triển mạnh, 
trong thời gian tới, ngành 
du lịch của ĐBSCL cần đầu 
tư cơ sở hạ tầng, tôn tạo, bảo 
tồn cảnh quan và tài nguyên 
thiên nhiên. Đồng thời, đa 
dạng hóa các sản phẩm dịch 
vụ du lịch, không ngừng đổi 
mới các loại hình nhằm tạo 
sự hấp dẫn cho du khách. 
Bên cạnh đó, đào tạo đội ngũ 
làm du lịch chuyên nghiệp, có 
chuyên môn giỏi, tâm huyết 
với nghề để phát triển các sản 
phẩm du lịch đặc sắc, thực 
hiện chiến lược phát triển 
du lịch của vùng trong tương 
lain

 V Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm tham quan đặc sắc ở Cần Thơ
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Kiến thức truyền thống của người Tày trong 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Lạng Sơn
nguyễn thAnh thủy, CAO thị thAnh ngA
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tỉnh Lạng Sơn có 7 dân tộc sinh sống, 
trong đó người Tày chiếm 35,92%, còn 
lại là người Nùng, Kinh, Dao, Hoa, 

Sán Chay và H’Mông. Với những thuận lợi 
của cảnh quan vùng thung lũng nên từ xưa 
đến nay, người Tày đã khai thác đất đai thành 
ruộng trồng lúa nước. Tuy nhiên, để đảm 
bảo lương thực cho gia đình, người Tày đã 
thay đổi giống lúa, hoàn thiện hệ thống tưới 
nước nhằm thâm canh tăng vụ và làm thêm 
nương rẫy. Đặc biệt, người Tày còn tận dụng 
nguồn nước để “dẫn thủy nhập điền” bằng 
cách làm hệ thống mương. Vì vậy, người Tày 
đã hình thành nên những kiến thức truyền 
thống (KTTT) phong phú, đa dạng, đặc biệt là 
những tri thức trong việc bảo vệ đất, giữ nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Kttt CủA người tày  
tROng bảO Vệ tn&Mt 

Bảo vệ tài nguyên đất: Trải qua nhiều thế 
hệ, người Tày đã tích lũy kinh nghiệm trong 
việc bảo vệ độ màu mỡ cho đất trồng lúa. Đối 

với ruộng trũng, người Tày 
làm tăng độ mùn cho đất 
ruộng bằng cách cày ải trước 
khi trồng lúa, sau đó rải phân 
xanh trên ruộng và dùng trâu 
bừa đều. Họ ủ phân xanh bằng 
lá xoan và cây mọc hoang. Ở 
những chân ruộng sâu, đất 
chua, người Tày bón thúc 
bằng vôi để khử chua. Còn với 
ruộng bậc thang, làm bờ ruộng 
khoảng 30 - 40 cm, trồng cỏ 
lên trên. Bờ cỏ có tác dụng 
bảo vệ đất, khi trời mưa to 
không bị sạt lở. Đối với ruộng 
cạn, người Tày trồng những 
cây vừa chịu được hạn, vừa 
giữ được độ ẩm cho đất như 
sắn, ngô, đậu nành. Đối với 
đất vườn, người Tày triển khai 
các mô hình kết hợp trồng cây 
ăn quả, lấy gỗ và công nghiệp, 
mang lại kinh tế cao. 

Ngoài ra, họ còn áp dụng 
phương pháp hỏa canh để 
khai thác đất rừng làm rẫy, 
bằng cách đốt cây cỏ và lá 
khô thành tro, tạo thành 
nguồn dinh dưỡng cho đất. 
Để đốt nương, rẫy không gây 
cháy rừng, người Tày đã phát 
quang một đường biên xung 
quanh, có chiều rộng từ 2 - 3 
m ngăn cách không cho lửa 
cháy vào rừng. Về phòng trừ 
sâu bệnh, người Tày dùng lá 
xoan băm nhỏ, trộn với tro 
bếp để rải đều ra ruộng, hoặc 
dùng nước măng chua trộn 
với bã trầu vảy vào lúa khi có 
sâu bệnh, không dùng thuốc 
hóa học. 

Bảo vệ tài nguyên nước: 
Theo quan niệm của người 
Tày, nguồn nước sạch rất 
quan trọng, vì vậy, họ dùng 
các ống tre để dẫn nước 
nhằm tiết kiệm và không làm 
ô nhiễm nguồn nước. Đối 
với nước sinh hoạt hàng ngày 
phục vụ nhu cầu của cuộc 
sống, do liên quan trực tiếp 
đến sức khỏe người dân nên 
người Tày chọn những khe 
nước lớn từ đầu nguồn hoặc 
từ trên cao dẫn về gia đình.

Nước dùng để sản xuất 
nông nghiệp, người Tày đắp 
đập ngăn nước tạo thành phai 
nước, rồi họ khơi những con 
mương, con lạch nhỏ chạy 
ven sườn đồi dẫn nước vào 
ruộng. Bên cạnh đó, họ còn 
đưa nước lên ruộng cao bằng 
cách làm guồng nước và chặn 
dòng chảy của các con suối để 
dòng chảy mạnh hơn.

BVMT và tài nguyên rừng 
thông qua hương ước thôn, 

 V Họp bầu các tổ làm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ rừng theo hương ước tại  
thôn bản Lễ, xã Xuân Lễ (Lạng Sơn)
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bản: Qua quá trình sống gắn bó lâu đời với 
núi rừng, người Tày đã tích lũy được các kiến 
thức, kinh nghiệm bảo vệ tài nguyên rừng và 
môi trường thể hiện trong các hương ước. 
Bản hương ước có 2 phần: Trách nghiệm của 
người dân đối với BVMT; chế tài xử phạt nếu 
không tuân thủ các quy định về BVMT. 

Theo đó, hương ước định rõ trách nhiệm 
của người dân trong việc bảo vệ và khai thác 
rừng như: Không chăn thả gia súc vào rừng, 
săn, bắt, bẫy… động vật trong rừng; Trong mùa 
hanh khô, các cá nhân, hộ gia đình và chủ rừng 
chủ động làm đường băng cản lửa những khu 
vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng ở khu rừng 
tự nhiên, rừng trồng; Việc canh tác nương rẫy 
trong rừng, ven rừng phải tuân thủ hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát của trưởng thôn, cán bộ lâm 
nghiệp và kiểm lâm trên địa bàn; Khi chủ rừng 
khai thác rừng đã đến tuổi khai thác thì phải 
làm đơn xin phép khai thác và thống kê số cây, 
diện tích, khối lượng cần chặt hạ, trình cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác. Về 
BVMT, các hộ gia đình không được xả rác, phế 
thải, nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. 
Các hộ gia đình ở trên địa bàn thôn phải có 
công trình vệ sinh (hố tiêu, nhà xí) sạch sẽ, kín 
đáo. Giếng, bể nước, nhà tắm… hợp vệ sinh. 
Xác chết động vật phải được chôn lấp, không 
vứt bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.

Đối với chế tài xử phạt, 
hương ước quy định rõ các 
hình phạt bắt buộc đối với 
hành vi vi phạm “Nếu cá 
nhân, hộ gia đình, tổ chức 
nào vi phạm về bảo vệ rừng 
và môi trường sẽ bị phê bình, 
nhắc nhở trước cuộc họp 
toàn dân và lập biên bản gửi 
cấp có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật. Vi 
phạm lần đầu và lỗi nhẹ bị 
phê bình, nhắc nhở; Vi phạm 
từ lần thứ hai trở lên, trên 
cơ sở thảo luận thống nhất 
trong tập thể cộng đồng, bị 
kiểm điểm trước hội nghị 
nhân dân, không được bình 
xét công nhận “Gia đình văn 
hóa” (nếu là hộ gia đình) và 
phải đóng góp vào quỹ chung 
của thôn tối đa 40.000 đồng 
hoặc phạt lao động như phát 
quang đường làng, ngõ xóm, 
dọn vệ sinh nhà văn hóa 
thôn…”. Như vậy, hương ước 
quy định 2 hình phạt: Theo 
quy định của thôn và quy 
định của pháp luật. 

đề Xuất  
Một Số giải pháp 

Sử dụng KTTT trong 
việc quản lý tài nguyên thiên 
nhiên của người Tày đã mang 
lại hiệu quả trong công tác 
BVMT. Ngày nay, mặc dù 
khoa học kỹ thuật phát triển, 
bê tông hóa kênh mương đến 
từng thôn bản, nhưng KTTT 
của người Tày trong việc sử 
dụng và quản lý tài nguyên 
thiên nhiên vẫn giữ được giá 
trị. Điều này không những 
góp phần quan trọng trong 
đời sống hàng ngày của đồng 
bào mà còn đóng góp tích 
cực trong việc thực hiện pháp 
luật của nhà nước về bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên ở các 
tỉnh miền núi. 

Để giúp người dân cải 
thiện đời sống, đồng thời tham 
gia bảo vệ rừng, BVMT dựa 
vào những KTTT, cần có các 
giải pháp để hỗ trợ phát triển 
cho người dân, cụ thể: Tiếp 
tục nghiên cứu và tư liệu hóa 
các kiến thức sử dụng, quản 
lý tài nguyên rừng để lồng 
ghép những KTTT phù hợp 
trong các hoạt động nhằm đạt 
mục tiêu bảo tồn bền vững; 
Khuyến khích và phát huy cơ 
chế quản lý hiện tại của thôn, 
xây dựng hương ước thôn bản 
và lưu giữ thành văn bản; Xây 
dựng mô hình nông, lâm kết 
hợp, khoanh nuôi bảo vệ và 
khai thác bền vững các loài 
thực vật lâm sản ngoài gỗ 
dựa trên việc vận dụng kiến 
thức bản địa có sự kết hợp 
với kiến thức khoa học hiện 
đại; Kết hợp tuyên truyền giáo 
dục, nâng cao nhận thức của 
người Tày trong việc sử dụng 
hợp lý và quản lý bền vững 
tài nguyên rừng; Khôi phục 
và phát triển nghề thủ công, 
tạo thêm nguồn thu nhập cho 
người dân từ các sản phẩm 
văn hóa truyền thống…n

 V Bà Hà Thị Lỵ (thôn Khe Mò, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập) là người sở hữu 
nhiều bài thuốc quý từ thảo mộc địa phương
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Tăng cường công tác bảo tồn các 
loài thú đặc hữu của khu vực rừng  
phòng hộ Động Châu - khe Nước Trong
nguyễn hà
Tổng cục Lâm nghiệp

Khu vực rừng phòng hộ Động Châu - 
khe Nước Trong có diện tích 20.000 ha 
thuộc xã Kim Thủy (Lệ Thủy, Quảng 

Bình) được ví như một mái nhà xanh của hàng 
vạn cư dân sinh sống ở lưu vực sông Kiến Giang 
và Long Đại. Bên cạnh những giá trị về đa dạng 
sinh học (ĐDSH), rừng Động Châu - khe Nước 
Trong còn đóng vai trò quan trọng trong công 
tác phòng hộ đầu nguồn và được Tổ chức Bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế xác định là vùng ĐDSH 
trọng điểm nối giữa Việt Nam và Lào.

những giá tRị đDSh
Theo số liệu điều tra khu hệ động, thực vật 

của Viện Điều tra quy hoạch rừng năm 1992, các 
nhà khoa học ghi nhận, khu vực rừng phòng hộ 
Động Châu - khe Nước Trong có 241 loài động 
vật có xương sống thuộc 77 họ và 21 bộ, trong đó 
có 26 loài thuộc nhóm quý hiếm, nằm trong Sách 
đỏ của Việt Nam và thế giới. Gần đây, các nhà 
khoa học còn phát hiện sự phân bố của loài sao 

la và nhiều loài thú quý hiếm 
khác ở khu vực rừng này. Đặc 
biệt, đã nghi nhận một số loài 
như trĩ sao, khướu đầu xám, 
khướu mỏ dài, chích chạch má 
xám, mang lớn, mang Trường 
Sơn, thỏ vằn, vượn đen má 
trắng, chà vá chân nâu, voọc 
Hà Tĩnh, ếch cây Trường Sơn... 
đã cho thấy giá trị ĐDSH đặc 
biệt ở khu vực này.

Ngoài ra, Khu vực rừng 
phòng hộ Động Châu - khe 
Nước Trong còn là nơi sinh 
sống của một số loài chim 
có vùng phân bố hẹp thuộc 
vùng chim quan trọng của dãy 
Trường Sơn, trong đó có một 
số loài chim bị đe dọa toàn cầu 
như trĩ sao, các loài gà lôi, gà 
tiền… 

Về hệ thực vật, đã thống 
kê được 987 loài, 539 chi thuộc 
141 họ trong 5 ngành thực 
vật bậc cao. Trong số các loài 
được ghi nhận có 54 loài thực 
vật quý hiếm nằm trong Sách 
đỏ Việt Nam 2007 và Danh lục 
đỏ thế giới (IUCN 2009). Các 
chuyên gia đánh giá, khu vực 
rừng phòng hộ Động Châu- 
khe Nước Trong là một trong 
số ít khu vực ở miền Trung 
hiện còn lưu giữ được diện 
tích rừng ẩm thường xanh 
trên đất thấp ít bị tác động. 

tăng Cường Công 
táC bảO tồn CáC 
LOài thú quý hiếM, 
đặC hữu 

Hiện nay, diện tích rừng 
phòng hộ Động Châu - khe 
Nước Trong đang bị thu 
hẹp do người dân dùng làm 
đất canh tác, nên nhiều loài 
động, thực vật nguy cấp, bị 
đe dọa tuyệt chủng không 
chỉ cấp độ quốc gia mà còn 
mang tính toàn cầu. Đặc biệt, 
có hai loài đang bị đe dọa ở 
mức độ rất nguy cấp là sao 
la - loài thú móng guốc được 
phát hiện năm 1992 và gà lôi 
lam mào trắng, loài chim đặc 
hữu chỉ có ở miền Trung. 
Nhằm bảo tồn những giá 
trị của rừng phòng hộ Động 
Châu - khe Nước Trong, Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh Quảng 
Bình đã đề nghị UBND tỉnh 
thúc đẩy việc thành lập Khu 
bảo tồn thiên nhiên cho khu 
vực này. 

 V Rừng phòng hộ đầu nguồn ở khu vực Động Châu - khe Nước Trong (Quảng Bình) 
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Trước mắt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối 
hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt 
(thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam) thực hiện Dự án “Bảo vệ ĐDSH 
và tăng cường các dịch vụ sinh thái của rừng 
Động Châu - khe Nước Trong”. Đây là Dự án 
nằm trong các lĩnh vực ưu tiên của Chương 
trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ 
của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài 
giai đoạn 2013 - 2017 của tỉnh Quảng Bình. 
Dự án đã thuê 800 ha rừng tại Tiểu khu 528 
thuộc khu vực rừng phòng hộ Động Châu - 
khe Nước Trong, với thời hạn 30 năm. Mục 
đích nhằm quản lý theo mô hình “khu rừng 
hy vọng” đã được một số nước trên thế giới 
thực hiện. Nghĩa là kết hợp giữa nghiên cứu 
khoa học với bảo tồn; khu rừng được bảo vệ 
theo mô hình rừng đặc dụng, đồng thời hỗ 
trợ các hoạt động tăng cường bảo vệ rừng 
và ngăn chặn hiện tượng bẫy, bắt động vật 
hoang dã, trên toàn bộ diện tích rừng trong 
khu vực. Khi triển khai Dự án, các bên liên 
quan đã nghiên cứu các loài động, thực vật 
hoang dã quý hiếm để phục vụ công tác bảo 
tồn, đặc biệt là loài gà lôi lam mào trắng và 
sao la; tiến hành đặt bẫy ảnh tự động ghi lại 
hình ảnh các loài động vật có trong khu vực; 
điều tra, khảo sát, giám sát biến động của các 
loài động, thực vật ngoài thực địa, theo dõi 
số lượng loài và số lượng cá thể của loài để 
có biện pháp bảo tồn phù hợp. Ngoài ra, Dự 
án hỗ trợ Ban quản lý rừng phòng hộ Động 
Châu - khe Nước Trong trang thiết bị, tập 
huấn nghiệp vụ, kinh phí phục vụ tuần tra, 
quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, Dự án cũng 
hỗ trợ sinh kế cho người dân ở khu vực lân 
cận thuộc xã Kim Thủy để giảm thiểu áp lực 
vào rừng như trồng mây dưới tán rừng, chăn 
nuôi...

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý và bảo vệ rừng bền 
vững, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình 
đề ra một số giải pháp cần thực hiện như: 
Kiện toàn hệ thống các trạm bảo vệ, tổ tuần 
tra rừng; Xây dựng Phương án quản lý bảo 
vệ rừng, giảm tình trạng chặt phá rừng và 
phòng cháy, chữa cháy rừng; Lập sơ đồ tuyến 
tuần tra rừng tự nhiên đối với các Trạm 
Kiểm lâm đảm bảo khép kín đến từng lô, 
khoảnh rừng; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của người dân về BVMT, phổ 
biến kiến thức, kỹ năng quản lý hiệu quả tài 
nguyên rừng…n

Báo động về tình trạng 
ô nhiễm nước gia tăng ở 
châu Á, châu Phi và  
châu Mỹ La tinh

Theo Báo cáo mới đây 
của Chương trình Môi 
trường Liên hợp quốc 

(UNEP) về chất lượng nước 
thế giới, tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước mặt đang ở mức 
báo động tại châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ La tinh, đe dọa 
đời sống người dân, gây thiệt 
hại kinh tế cho các quốc gia.

UNEP cảnh báo, hơn 300 
triệu người ở 3 châu lục trên 
đang có nguy cơ mắc các bệnh 
dịch tả và thương hàn do tình 
trạng ô nhiễm nguồn nước. 
Nguồn nước phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất nông nghiệp 
ngày càng suy giảm do lượng 
chất thải công nghiệp không 
qua xử lý thải ra các sông, hồ. 
Trao đổi về vấn đề này, Phụ 
trách Chương trình Khoa 
học của UNEP Jacqueline 
McGlade cho biết, lượng nước 
chưa qua xử lý thải vào các 
sông, hồ ngày càng nhiều đã 
trở thành vấn đề lo ngại hiện 
nay, nguyên nhân là do sự gia 
tăng dân số và phát triển kinh 
tế nhanh tại châu Á, châu Phi 
và châu Mỹ La tinh. 

Ông Jaqueline McGlade 
cho rằng, việc khôi phục 
những dòng sông bị ô nhiễm 
nghiêm trọng và ngăn chặn 
các dòng sông tiếp tục bị ô 
nhiễm sẽ thành công nếu các 
nước trên thế giới cùng hành 
động để BVMT nước. 

Báo cáo của UNEP đã chỉ 
ra rằng, trong giai đoạn 1990 
- 2010, môi trường nước của 
hơn 50% các dòng sông ở 3 

châu lục bị ô nhiễm vi sinh 
vật và ô nhiễm hữu cơ, đồng 
thời, nước bị nhiễm mặn 
cũng tăng gần 1/3. Khoảng 
¼ các con sông ở châu Mỹ 
Latinh, 10 - 25% sông ở châu 
Phi và 50% các con sông ở 
châu Á bị ảnh hưởng bởi ô 
nhiễm vi sinh vật, phần lớn 
là do việc xả nước thải, chất 
thải, rác thải sinh hoạt chưa 
qua xử lý ra sông. Đặc biệt, 
tại nhiều quốc gia, 90% người 
dân sử dụng nước mặt bị ô 
nhiễm để phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt hoặc cho mục đích 
tưới tiêu và bơi lội, tạo mối đe 
dọa lớn đến sức khỏe. Theo 
thống kê trong Báo cáo của 
UNEP, trung bình mỗi năm 
có khoảng 3,4 triệu người 
chết tại 3 châu lục do các bệnh 
liên quan đến vi sinh vật gây 
bệnh có trong nước mặt như 
dịch tả, thương hàn, bại liệt, 
tiêu chảy, viêm gan… và ước 
tính khoảng 25 triệu người ở 
châu Mỹ Latinh, 164 triệu ở 
châu Phi, 134 triệu người ở 
châu Á có nguy cơ lây nhiễm 
các bệnh trên.

Ngoài ra, nguồn nước 
mặt ở 3 châu lục hiện đang 
bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm 
trọng do nước thải, chất 
thải sinh hoạt, công nghiệp, 
nông nghiệp từ các khu công 
nghiệp, đô thị, nhà máy… với 
nhiều loại chất hữu cơ phức 
tạp, độc hại, ảnh hưởng đến 
các loại thủy sinh. Bên cạnh 
đó, nước thải từ các hoạt 
động khai khoáng, hệ thống 
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thủy lợi cùng với hiện tượng xâm nhập mặn 
cũng làm gia tăng độ mặn trong nước sông. 
Từ năm 1990 - 2010, 1/3 số dòng sông ở 3 
châu lục xảy ra tình trạng nước bị nhiễm 
mặn.

Đặc biệt, ở các ao, hồ, sông và kênh 
dẫn nước thải, vấn đề ô nhiễm dinh dưỡng 
đang làm cho chất lượng nước thay đổi theo 
chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến hệ sinh 
thái. Một trong những hậu quả chính của 
vấn đề này là hiện tượng phú dưỡng, xảy ra 
khi dư thừa các chất dinh dưỡng trong môi 
trường nước, thông thường là hàm lượng 
nitơ (N) lớn hơn 500µg/l và phốtpho (P) 
lớn hơn 20μg/l. Sự dư thừa các chất dinh 
dưỡng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các loài 
tảo, rong, rêu, thực vật phù du trong nước, 
dẫn đến thiếu dưỡng khí, cạn kiệt ôxy hòa 
tan, giảm số lượng cá thể cá và các quần thể 
động vật khác. Theo Báo cáo của UNEP, 
23/25 hồ lớn của thế giới có hàm lượng 
phốt pho lớn, chủ yếu là từ các nguồn như 
phân bón, chất thải chăn nuôi, chất thải 
sinh hoạt. Hầu hết các hồ lớn ở châu Mỹ 
Latinh và châu Phi hiện có hàm lượng phốt 
pho cao hơn so với năm 1990.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng nêu rõ, để 
giải quyết vấn đề trên, các quốc gia cần 
tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp 
sau: Tăng cường thực hiện quan trắc môi 

trường nước, đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển, nhằm 
đánh giá chính xác thực trạng 
môi trường nước, đồng thời, 
mở rộng phạm vi quan trắc 
môi trường nước (liên vùng, 
liên quốc gia); Đánh giá chất 
lượng nước một cách toàn 
diện ở cấp quốc gia và quốc 
tế để xác định các điểm ô 
nhiễm, từ đó triển khai các 
hành động ưu tiên giải quyết 
vấn đề ô nhiễm nước trên 
toàn cầu; Nghiên cứu, lựa 
chọn phương thức quản lý và 
giải pháp kỹ thuật mới (gồm 
cả việc sử dụng các phương 
pháp xử lý nước thải truyền 
thống, áp dụng các giải pháp 
quản lý và kỹ thuật để quản 
lý chất lượng nước); Thiết lập 
khung pháp lý, quy định thể 
chế về BVMT nước, góp phần 
thúc đẩy công tác quản lý, 
kiểm soát ô nhiễm nước; Xử 
lý nước thải đạt tiêu chuẩn 
cho phép trước khi thải ra 
sông, hồ; Tái chế nước thải 
phục vụ tưới tiêu và bảo vệ 
các hệ sinh thái…

Ông Jacqueline McGlade 
nhấn mạnh: “Trước tình trạng 
ô nhiễm nước ở các sông, hồ 
tại 3 châu: Á, Phi, Mỹ La tinh 
ngày càng gia tăng, sẽ phải mất 
nhiều kinh phí để làm sạch 
nguồn nước bị ô nhiễm, nhưng 
nếu các quốc gia cùng quản lý 
môi trường nước hiệu quả, 
bao gồm cả việc phòng ngừa ô 
nhiễm thì sẽ tiết kiệm được chi 
phí xử lý ô nhiễm. Đã đến lúc 
chúng ta phải sử dụng những 
công cụ quản lý môi trường để 
ngăn chặn tình trạng ô nhiễm 
nước đang gia tăng, vì sức khỏe 
con người và sự phát triển bền 
vững thế giới”. 

Việc giải quyết các thách 
thức toàn cầu liên quan đến 
chất lượng nước cần được kết 
nối chặt chẽ với nhiều vấn đề ưu 
tiên khác của đời sống xã hội. 
Báo cáo của UNEP cho thấy, 
thách thức của việc bảo vệ chất 
lượng nước được đan xen với 
nhiều mục tiêu khác của xã hội 
(cung cấp thực phẩm, phát triển 
kinh tế và vệ sinh an toàn…).
 p. tâM (Theo UNEP)

 V Hàng triệu người dân ở châu Phi không được tiếp cận với nước sạch 













l LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Viện được thành lập theo Quyết định số 4641/
GD-ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 
24/10/1996. Năm 2001, Viện trở thành đơn vị 
thành viên của ĐHQG TP.HCM theo Quyết 
định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại ĐHQG 
thành phố Hồ Chí Minh.

l CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực MT&TN;
- Đào tạo sau đại học các chuyên ngành MT&TN;
- Thực hiện các dịch vụ về tư vấn và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực MT&TN;
- Trạm Quan trắc môi trường quốc gia - Trạm 
đất liền số 3.

l THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2006; 
Huân chương Lao động hạng 2 vào năm 2011;
- Giải thưởng Thiên nhiên môi trường bền vững 
năm 2013; Chứng nhận doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ thiên nhiên 
môi trường  năm 2014, 2015;
- Cờ thi đua năm học 2014 - 2015 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo;
- Tập thế Lao động xuất sắc ĐHQG 5 năm liền 
(2010 - 2015),..

l HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Nghiên cứu khoa học: Viện đã đóng góp tích cực cho 
công tác BVMT các tỉnh phía Nam, đặc biệt là  lưu vực 
sông Sài Gòn - Đồng Nai, vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam, TP. HCM và ĐBSCL. Hàng năm, Viện thực hiện 
khoảng 30 đề tài và 50 bài báo được đăng ở các cấp;
Hợp tác quốc tế: Viện đã có mối quan hệ hợp tác lâu 
dài với các nước Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, 
Singapore,... tập trung vào hợp tác nghiên cứu, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở vật chất ;

Đào tạo: Viện có 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 4 
chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, hiện có 300 học viên 
cao học và 37 nghiên cứu sinh; 
Chuyển giao công nghệ: Hoạt động dịch vụ tư vấn và 
chuyển giao công nghệ của Viện luôn đáp ứng nhu 
cầu của xã hội trong công tác BVMT như xử lý nước 
cấp, nước thải, khí thải, xử lý CTR, chất thải nguy 
hại, ÐTM... Doanh thu những năm gần đây khoảng 
30 - 40 tỷ đồng/năm.

l Cơ Cấu Tổ CHỨC

l NHâN Sự
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