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Hàn Quốc và đề xuất giải pháp áp dụng tại Việt Nam

GIẢI PHÁP & CÔNG NGHỆ XANH 

[44] PHẠM CÔNG ĐẢO:  
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NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật  
tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 9/1/2017, tại Hà Nội, Bộ 
TN&MT đã tổ chức Hội nghị 

trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 
và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 
2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 
Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ 
đạo.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ 
TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, năm 
2016, công tác quản lý nhà nước về 
TN&MT có những chuyển biến tích 
cực, nhiều điểm nóng về môi trường 
được giải quyết triệt để… góp phần 
quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ 
mô, thúc đẩy đất nước phát triển theo 
hướng bền vững. 

Thể chế, chính sách, pháp luật về 
TN&MT tiếp tục được hoàn thiện. Bộ 
đã trình Chính phủ Dự án Luật Đo 
đạc và bản đồ, ban hành 14 Nghị định; 
Phối hợp ban hành theo thẩm quyền 
50 thông tư, 8 thông tư liên tịch; Tăng 
cường tính công khai minh bạch, thiết 
lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn 
lực TN&MT giữa các thành phần kinh 
tế phù hợp với cơ chế thị trường. Các 
Sở TN&MT cũng thực hiện tốt công 
tác tham mưu xây dựng, trình UBND 
tỉnh, TP ban hành các văn bản theo 

thẩm quyền, phù hợp với quy 
định của pháp luật và điều 
kiện thực tế của địa phương.

Công tác thanh, kiểm tra 
đi vào trọng tâm, trọng điểm, 
toàn ngành đã tiến hành 1.816 
cuộc thanh, kiểm tra, xử phạt 
vi phạm hành chính 60,86 tỷ 
đồng, thu hồi 5.348 ha đất và 
59 tỷ đồng; Tổ chức tiếp gần 
7.000 lượt công dân; Tiếp 
nhận gần 11.500 lượt đơn 
thư (hơn 7.500 đủ điều kiện); 
Có văn bản hướng dẫn hoặc 
chuyển cơ quan thẩm quyền 
giải quyết 5.600 đơn thư, đạt 
75% số vụ việc thuộc thẩm 
quyền.

Tổ chức bộ máy của 
ngành ngày càng kiện toàn 
theo hướng tinh gọn, hiệu 
quả; Đổi mới công tác chỉ 
đạo điều hành, tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương, gắn trách 
nhiệm người đứng đầu với 
nhiệm vụ của đơn vị và hoàn 
thành quy hoạch các đơn vị 
sự nghiệp công lập. Các địa 
phương đã tập trung rà soát, 

kiện toàn cơ quan TN&MT 
các cấp, hiện đã có 42 tỉnh, TP 
ban hành chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở TN&MT theo 
Thông tư liên tịch số 50/2014/
TTLT-BTNMT-BNV của Bộ 
TN&MT và Bộ Nội vụ; 52 
tỉnh, TP thành lập Văn phòng 
đăng ký đất đai.

Cải cách hành chính 
(CCHC) có nhiều chuyển 
biến tích cực, việc hoàn thiện 
thể chế đều gắn với nội dung 
Nghị quyết số 19/2016/NQ-
CP và Nghị quyết số 35/NQ-
CP của Chính phủ; Loại bỏ 
các quy định về điều kiện kinh 
doanh không còn phù hợp; 
Hoàn thành việc sửa đổi, rút 
ngắn từ 2 - 20 ngày đối với các 
thủ tục cấp giấy chứng nhận 
và đăng ký biến động; Triển 
khai thử nghiệm hệ thống 
thông tin cung cấp 15 dịch vụ 
công trực tuyến tại Bộ; Nhiều 
địa phương thực hiện cải cách, 
rút ngắn thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính so với quy 
định…

Vấn đề hợp tác, hội nhập 
quốc tế được đẩy mạnh trên 
tất cả các lĩnh vực quản lý, 
nhằm huy động nguồn lực, 
kinh nghiệm cho công tác 
quản lý tài nguyên, BVMT, 
ứng phó với BĐKH; Thay mặt 
Chính phủ ký kết Thỏa thuận 
Pari về BĐKH và trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế 
hoạch thực hiện Thỏa thuận; 
Vận động các tổ chức quốc 
tế tài trợ Việt Nam 215 triệu 
USD để triển khai các nhiệm 
vụ ứng phó với BĐKH.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại 
Hội nghị
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đã ban hành các văn bản hướng dẫn 
chi tiết thi hành Luật BVMT; Trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ 
thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; 
Tập trung xử lý sự cố môi trường 
biển 4 tỉnh miền Trung; Hoàn thành 
các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt 
để đối với 395/439 cơ sở cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
theo Quyết định số 64/QĐ-TTg 
và 171/435 cơ sở theo Quyết định 
số 1788/QĐ-TTg. Toàn ngành đã 
tiến hành 559 cuộc thanh, kiểm tra 
về môi trường đối với hơn 2.500 tổ 
chức, trong đó có 3 đoàn thanh tra 
chuyên đề về các cơ sở có nguồn thải 
lớn ra sông, biển.

Tuy nhiên, công tác quản lý về 
TN&MT vẫn tồn tại một số hạn 
chế nhất định, việc sử dụng các 
nguồn tài nguyên chưa thực sự hiệu 
quả; Suy thoái tài nguyên diễn ra 
nhanh dưới tác động của BĐKH và 
hoạt động sản xuất, sinh hoạt thiếu 
bền vững; Ô nhiễm môi trường có 
chiều hướng gia tăng, nhiều khu, 
cụm công nghiệp chưa được đầu tư 
xây dựng hạ tầng BVMT; An ninh 
nguồn nước đang phải đối mặt với 
những thách thức lớn do các quốc 
gia ở thượng nguồn phát triển các 
công trình thủy điện; BĐKH diễn ra 
nhanh hơn so với dự báo, các hiện 
tượng thời tiết cực đoan ngày càng 
phức tạp, khó lường; Khiếu nại, tố 
cáo gây bức xúc trong nhân dân… 

Nhằm tạo đà cho việc hoàn 
thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 
2016 - 2020, trong năm 2017 
và những năm tiếp theo, ngành 
TN&MT sẽ tăng cường sự phối 
hợp giữa Trung ương và địa 
phương để giải quyết kịp thời các 
vấn đề phát sinh từ thực tiễn; Huy 
động sự tham gia của cả hệ thống 
chính trị, phối hợp hiệu quả với 
MTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên trong việc nâng cao vai 
trò giám sát của nhân dân; Kiện 
toàn bộ máy, tổ chức của ngành, 
trong đó phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, trách nhiệm, cơ chế 

phối hợp của các cơ quan; Đẩy 
mạnh CCHC, gắn cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) với 
hoàn thiện thể chế, chính sách 
pháp luật, lấy người dân làm 
đối tượng phục vụ. Đồng thời, 
tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản 
lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát 
TTHC để rút ngắn thời gian 
luân chuyển hồ sơ, tiết kiệm chi 
phí; Đổi mới công tác nghiên 
cứu khoa học và công nghệ, gắn 
nghiên cứu với chuyển giao, 
thực hiện cơ chế đấu thầu đặt 
hàng; Hội nhập và mở rộng hợp 
tác quốc tế nhằm trao đổi, học 
hỏi kinh nghiệm, huy động các 
nguồn lực tri thức, công nghệ, 
tài chính… hỗ trợ cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về TN&MT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 
Đình Dũng biểu dương những 
kết quả đã đạt được của ngành 
TN&MT trong năm 2016. Trên cơ 
sở phân tích những mặt còn hạn 
chế, Phó Thủ tướng cho rằng, trong 
năm 2017 và những năm tiếp theo, 
ngành TN&MT cần tiếp tục hoàn 
thiện thể chế, chính sách; Rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung kịp thời những 
Luật đã trình Quốc hội; Phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan rà soát 
các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
về tài nguyên nước, đất đai, khoáng 

sản… gắn với công tác ứng phó với 
BĐKH và tái cấu trúc ngành kinh 
tế; Đẩy mạnh thanh, kiểm tra và xử 
lý nghiêm những cán bộ, công chức 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 
người dân, doanh nghiệp; Nâng 
cao chất lượng các dự án khai thác, 
chất lượng công tác thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
đối với các dự án đầu tư xây dựng, 
nhằm sử dụng hợp lý các nguồn 
tài nguyên. Về dự án của Công ty 
TNHH Hưng nghiệp Fomosa Hà 
Tĩnh, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ 
TN&MT tiếp tục kiểm soát và chỉ 
cho phép hoạt động khi Công ty 
đã đầu tư các công nghệ sản xuất, 
xử lý, quản lý môi trường. Cùng 
với đó, phải quản lý, xử lý nghiêm 
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 
Tiến hành tổng rà soát các nguồn 
thải ra sông, biển và các đô thị lớn, 
kiểm soát chặt chẽ các hành vi xả 
thải, các hoạt động có nguy cơ gây 
ô nhiễm nguồn nước; Xây dựng đề 
án chống ô nhiễm môi trường ở 
các đô thị…

Phó Thủ tướng tin tưởng, với 
truyền thống của ngành TN&MT, 
trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, 
sự phối hợp hiệu quả với các Bộ, 
ngành, địa phương và sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, nhân 
dân, ngành TN&MT sẽ vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 BÙI HẰNG

 V Toàn cảnh Hội nghị
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Tăng cường giám sát việc thực thi  
pháp luật về bảo vệ môi trường
Năm 2016 là năm có ý nghĩa bản lề, 
quyết định sự thành công đối với việc 
hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho 
giai đoạn 2016 - 2020, là năm tiếp tục 
tổ chức triển khai Luật BVMT năm 2014. 
Với sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể 
Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và sự 
nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, sự phối hợp, 
hỗ trợ của các Bộ, ngành, cơ quan liên 
quan, năm 2016, công tác quản lý nhà 
nước về BVMT tiếp tục có những chuyển 
biến tích cực, đóng góp quan trọng 
vào những thành công chung của toàn 
ngành TN&MT.

Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi 
trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công 

tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 
năm 2017. Hội nghị là dịp để Tổng cục Môi 
trường nhìn nhận, đánh giá những kết quả 
đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế 
trong công tác BVMT năm qua, từ đó xác định 
phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017.

Xác định công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn triển khai Luật 
BVMT năm 2014 tiếp tục là công tác trọng 
tâm, Tổng cục đã khẩn trương chỉ đạo các đơn 
vị trực thuộc xây dựng văn bản pháp luật. Đến 
nay đã có 1 Nghị định, 5 Thông tư, 1 Đề án được 
ban hành; 6 văn bản trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, ban hành trong tổng số 12 văn bản quy 
phạm pháp luật và 7 Đề án được giao. Các văn 
bản pháp luật bám sát chủ trương đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tăng cường tính công khai, 
minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà 
nước, người dân và doanh nghiệp, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả quản lý. 

Trong năm qua, trên toàn quốc xảy ra 
khoảng 50 vụ ô nhiễm môi trường gây bức 
xúc trong dư luận như sự cố môi trường biển 
miền Trung; ô nhiễm trên sông Bưởi (Thanh 
Hóa, Hòa Bình), hồ Tây (Hà Nội); ô nhiễm môi 
trường tại Dự án khai thác chế biến khoáng 
sản Núi Pháo (Thái Nguyên), Công ty Cổ phần 
DAP Đình Vũ (Hải Phòng)... Trước thực trạng 

trên, Tổng cục đã chủ động 
phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương kịp thời nắm bắt 
thông tin, tình hình diễn biến 
vụ việc nhằm theo dõi, giám 
sát, kiểm tra, xử lý. Qua đó, 
Tổng cục đã từng bước xây 
dựng và hoàn thiện quy trình 
xử lý các vấn đề môi trường 
nóng, bức xúc, nổi cộm theo 
chức năng và phạm vi xử lý 
của từng đơn vị. Đồng thời rút 
ra các bài học kinh nghiệm, 
phân tích các tồn tại, hạn chế, 
nguyên nhân và đề xuất các 
giải pháp để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về BVMT, bảo đảm phát 
triển bền vững đất nước.

Để kiểm soát các dự án, 
nguồn thải lớn, có nguy cơ gây 
sự cố môi trường, Tổng cục 
đã tiến hành thống kê, rà soát, 
tổng hợp các nguồn thải ra 
biển và cửa sông ven biển có 
khối lượng từ 1.000m3/ngày.
đêm trở lên tại 26 tỉnh/thành 
phố ven biển, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ thải 
ra sông, biển có khối lượng 
nước thải từ 200m3/ngày.đêm 

trở lên trên phạm vi cả nước 
để làm cơ sở xây dựng kế 
hoạch thanh tra diện rộng về 
môi trường. Kết quả, đã thống 
kê, rà soát được trên 1.300 cơ 
sở; phối hợp với Thanh tra Bộ 
tổ chức 03 Đoàn thanh tra 
diện rộng trên địa bàn 23 tỉnh, 
thành phố với 137 tổ chức 
được thanh tra.

Bên cạnh đó, Tổng cục đẩy 
mạnh tiến độ xử lý triệt để các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng theo Quyết 
định số 1788/QĐ - TTg. Đến 
nay, đã có 171/435 cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng cơ bản đã hoàn thành 
xử lý triệt để, tăng 24 cơ sở so 
với năm 2015. Đồng thời, hầu 
hết các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng theo 
Quyết định số 1788/QĐ - TTg 
đều phải thực hiện ngay các 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường trong thời gian xử 
lý triệt để theo đúng chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ. 
Qua đó, góp phần giảm thiểu 
tác động ô nhiễm môi trường 
tới cộng đồng.

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị
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Tổng cục đã phối hợp cùng các Bộ, ngành 
liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch mạng 
lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 
2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; theo dõi 
và đánh giá hoạt động quan trắc của các Trung 
tâm, trạm quan trắc môi trường trên phạm vi 
cả nước. Đặc biệt, đã duy trì hoạt động quan 
trắc, đánh giá chất lượng nước biển, hệ sinh 
thái khu vực miền Trung (các tỉnh từ Thanh 
Hóa đến Thừa Thiên - Huế), tổ chức Hội đồng 
khoa học độc lập để đánh giá kết quả và tổ chức 
Hội thảo công bố kết quả đánh giá cho người 
dân trên cả nước; Hoàn thiện và công bố Báo 
cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 
2010 - 2015.

Đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, 
Tổng cục đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân 
loại đất ngập nước; xây dựng Chương trình bảo 
tồn rùa cạn và rùa nước ngọt nguy cấp, quý 
hiếm và Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo 
tồn các loài linh trưởng của Việt Nam đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030… Tổng cục đã 
trình Ban Thư ký Hiệp ước ASEAN công nhận 
VQG Bái Tử Long là Vườn di sản ASEAN; phối 
hợp với chuyên gia hoàn thiện hồ sơ đề cử khu 
Ramsar cho Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập 
nước Vân Long.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các 
hoạt động của Tổng cục còn một số hạn chế 
như việc triển khai, thực thi các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 chưa đồng 
bộ, kịp thời; còn tình trạng xử lý một số văn 
bản chậm so với tiến độ đề ra; năng lực tổ chức 
các hoạt động phối hợp trong các đơn vị trực 
thuộc còn chưa đáp ứng yêu cầu; các hoạt động 
liên quan đến chức năng kiểm tra, đôn đốc việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
về BVMT tại các địa phương còn hạn chế…

Để nâng cao hiệu quả, 
hiệu lực quản lý trong công 
tác BVMT, Tổng cục đã đề ra 
định hướng công tác trong 
năm 2017 với các nội dung: 
Tổ chức triển khai có hiệu quả 
Nghị quyết số 24-NQ/TW 
ngày 03/6/2013 của Ban chấp 
hành Trung ương khóa XI về 
chủ động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tăng cường quản 
lý tài nguyên và BVMT; Nghị 
quyết số 41-NQ/TW ngày 
15/11/2014 của Bộ Chính 
trị về BVMT trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước...; Tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, định mức 
kinh tế - kỹ thuật về BVMT; 
Rà soát, đề xuất các nội dung 
sửa đổi, bổ sung các nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật 
BVMT năm 2014 nhằm khắc 
phục những bất cập hiện nay, 
nhất là các quy định về những 
công cụ, biện pháp quản lý 
nhà nước, biện pháp kiểm soát 
kỹ thuật, giám sát hoạt động 
xả thải của doanh nghiệp. 
Đồng thời tăng cường hiệu 
quả của công tác thanh tra, 
kiểm tra về BVMT; chủ động 
phát hiện và xử lý kịp thời, có 
tính răn đe đối với các hành vi 
vi phạm pháp luật về BVMT; 
Đổi mới và nâng cao chất 

lượng công tác thẩm định báo 
cáo đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi 
trường; 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 
BVMT; Tăng cường công tác 
kiểm tra, đánh giá tình hình 
quản lý chất thải nguy hại trên 
phạm vi cả nước; Tăng cường 
kết nối giữa Trung ương và địa 
phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT 
Võ Tuấn Nhân ghi nhận và 
đánh giá cao kết quả Tổng 
cục Môi trường đã đạt được. 
Đồng thời đề nghị, thời gian 
tới, Tổng cục cần xây dựng kế 
hoạch BVMT cụ thể, chi tiết, 
trong đó tập trung vào một 
số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp 
tục tập trung xây dựng, hoàn 
hiện hệ thống chính sách, 
pháp luật về BVMT cũng như 
việc tổ chức triển khai pháp 
luật trên thực tế, đặc biệt là 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật BVMT năm 2014; 
Nâng cao chất lượng của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; Tiếp tục tăng cường cải 
cách hành chính, hướng về địa 
phương và cơ sở; Tăng cường 
hiệu quả công tác thanh tra, 
kiểm tra, có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cấp, các ngành; 
Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, 
ngành, địa phương triển khai 
có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-
TTg ngày 31/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 
về BVMT; Tiếp tục đẩy mạnh 
xã hội hóa, huy động sức mạnh 
tổng hợp của các tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và 
cộng đồng vào công tác BVMT 
nói chung và giám sát thực thi 
pháp luật về BVMT nói riêng.
 N.HẰNG

 V Toàn cảnh Hội nghị
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20 năm Việt Nam hợp tác với ASEAN  
về môi trường

Ngày 6/1/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Môi 
trường tổ chức Hội thảo Tổng kết chặng 

đường 20 năm hợp tác ASEAN về môi trường 
của Việt Nam. 

Việt Nam chính thức trở thành thành viên 
thứ 7 của ASEAN vào ngày 28/7/1995, nhưng 
bắt đầu tham gia hợp tác về môi trường từ năm 
1996. Tháng 2/1996, Tổ chức các quan chức cấp 
cao về môi trường của Việt Nam (ASOEN Việt 
Nam) được thành lập và hình thành các nhóm 
công tác thuộc ASOEN Việt Nam. Ngay sau khi 
thành lập, ASOEN Việt Nam đã nhanh chóng 
hòa nhập và tích cực tham gia vào tất cả các 
hoạt động, diễn đàn môi trường trong ASEAN. 

Nhìn lại chặng đường 20 năm hợp tác 
với ASEAN về môi trường, Tổng cục trưởng 
Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh, Việt Nam ngày 
càng khẳng định vai trò và vị thế của mình 
trong lĩnh vực môi trường, tạo hình ảnh một 
nước Việt Nam đang đổi mới, phát triển năng 
động, có trách nhiệm, đồng thời là một đối 
tác tin cậy trong ASEAN và cộng đồng quốc 
tế. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã tham gia 
tích cực và hiệu quả, thực hiện tốt trách nhiệm 
và nghĩa vụ quốc gia trong mọi hoạt động có 
liên quan, bao gồm các nhóm công tác về môi 
trường của ASEAN (các TP bền vững môi 
trường, môi trường biển và đới bờ, biến đổi 
khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài 
nguyên nước...); tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
diễn đàn, cuộc gặp các cấp với nhiều hình thức 
song phương, đa phương. 

Thông qua hợp tác với 
ASEAN, bạn bè trong và 
ngoài khu vực hiểu rõ hơn 
đường lối đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam, đồng 
thời, Việt Nam có điều kiện 
để học tập và chia sẻ kinh 
nghiệm, tiếp cận các tiến bộ 
khoa học - công nghệ, nâng 
cao năng lực cũng như chủ 
động nêu các sáng kiến để 
thúc đẩy hợp tác. Đến nay, 
Việt Nam đã đề xuất hơn 10 
sáng kiến hợp tác với ASEAN 
về môi trường, 7 dự án mà 
Việt Nam là đầu mối thực 
hiện, tham gia 4/30 các TP 
bền vững về môi trường trong 
ASEAN, 6/30 vườn quốc gia 
được công nhận là vườn di 
sản ASEAN... 

Tại Hội thảo, các đại biểu 
đã đánh giá những kết quả 
hợp tác, tồn tại, hạn chế và 
đề xuất giải pháp để nâng 
cao hiệu quả hợp tác với 
ASEAN trong thời gian tới. 
Với sự thành lập Cộng đồng 
ASEAN từ cuối năm 2015, 
tiến trình hợp tác ASEAN 
được chuyển sang một giai 
đoạn hợp tác mới, mở ra 

nhiều cơ hội, nhưng cũng 
không ít thách thức đòi hỏi 
các nước thành viên phải nỗ 
lực hơn để đóng góp vào nỗ 
lực chung của Cộng đồng 
thực hiện các cam kết toàn 
cầu trong BVMT và ứng phó 
với biến đổi khí hậu, thực 
hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững của thế giới. Trong 
tình hình đó, Việt Nam cần 
xây dựng một Chiến lược hay 
Kế hoạch hành động tham 
gia hợp tác ASEAN về môi 
trường phù hợp trong từng 
giai đoạn và kịp thời hỗ trợ 
các chiến lược phát triển của 
đất nước, phù hợp với bối 
cảnh phát triển của thế giới 
và ASEAN; Tăng cường năng 
lực cho Văn phòng ASOEN 
Việt Nam để đảm nhiệm tốt 
việc điều phối chung mọi 
hoạt động hợp tác ASEAN 
về môi trường; Chủ động 
xây dựng và đề xuất sáng 
kiến mang lại lợi ích cho khu 
vực, đất nước, bên cạnh việc 
tích cực thực hiện các sáng 
kiến do khu vực, đối tác của 
ASEAN đề xuất.
 HƯƠNG TRẦN

 V Toàn cảnh Hội thảo 



9Số 1/2017

SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

10 sự kiện/hoạt động môi trường  
nổi bật năm 2016
Năm 2016 đánh dấu nhiều vấn đề môi trường nổi lên của đất nước, đặt ra cho công tác quản lý nhà 
nước về BVMT thêm những trọng trách. Điểm lại 10 sự kiện/hoạt động môi trường cũng là dịp để 
nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác 
BVMT, từ đó xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017. Dưới đây là 10 sự kiện/
hoạt động môi trường nổi bật năm 2016 do Tạp chí Môi trường bình chọn.

1Vấn đề môi trường được Quốc hội và 
Chính phủ đặc biệt quan tâm

 Trong những tháng đầu năm 2016, 
tình trạng vi phạm pháp luật BVMT đang ngày 
càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự cố môi 
trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng 
lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tại 
phiên chất vấn kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 
XIV, môi trường là vấn đề được các đại biểu 
Quốc hội và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm 
với các nội dung về chương trình, giải pháp 
khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề, khu 
đô thị, lưu vực sông; việc xử lý môi trường sau 
sự cố Formosa; giải pháp để người dân tham gia 
giám sát các vấn đề môi trường; kịch bản, giải 
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), 
nước biển dâng, xâm nhập mặn…

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của 
công tác BVMT, lần đầu tiên Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc về BVMT được tổ chức vào 
tháng 8/2016. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: 
“Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng 
tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu 
tư. Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước 
mắt mà đánh đổi môi trường. Không cho phép 

đầu tư các dự án, các loại hình 
sản xuất ô nhiễm môi trường, 
công nghệ sản xuất lạc hậu, 
nhất là dự án tiềm ẩn nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường, 
sự cố môi trường ở các vùng 
nhạy cảm”. Đây được xem là 
Hội nghị có quy mô lớn nhất, 
có ý nghĩa thời sự trong lĩnh 
vực môi trường. Hội nghị do 
Thủ tướng Chính phủ chủ trì, 
cùng 3 Phó Thủ tướng và đại 
diện các cơ quan Trung ương, 
địa phương trên cả nước... thể 
hiện sự quan tâm của toàn 
xã hội và quyết tâm cao của 
Chính phủ nhằm cải thiện 
môi trường nước ta. 

Nhằm cung cấp cho các 
đại biểu Quốc hội những góc 
nhìn đa chiều về công tác 
BVMT, Bộ TN&MT đã phối 
hợp với Báo Đại biểu nhân dân 
tổ chức lần đầu tiên Diễn đàn 
“BVMT - những vấn đề cấp 
bách”. Tại Diễn đàn, Bộ trưởng 

Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh 
“Vấn đề môi trường đang chịu 
nhiều tác động lớn và đã đến 
lúc, ngưỡng của hệ sinh thái, 
ngưỡng của môi trường không 
thể chịu tác động thêm”. Bộ 
trưởng cũng đưa ra một số 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành 
và kiến nghị với Quốc hội tiếp 
tục quan tâm đến công tác 
BVMT; tăng cường hoạt động 
giám sát chuyên đề về BVMT, 
đồng thời chỉ đạo rà soát, sửa 
đổi các luật về môi trường…

2Ban hành Chỉ thị số 
25/CT-TTg về một số 
nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách BVMT; Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và 
hải đảo chính thức có hiệu lực

Năm 2016 là năm đầu tiên 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII. 
Việc ban hành Chỉ thị số 25/
CT-TTg về một số nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách về BVMT 
có ý nghĩa quan trọng nhằm 
đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, 
trách nhiệm, thực hiện đồng 
bộ giữa chủ trương chính sách 
pháp luật, hiện thực hóa Nghị 
quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước 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. Ngay sau khi Chỉ 
thị được ban hành, một số Bộ 
ngành (TN&MT, Giao thông 
vận tải, Công thương, Xây 

 V Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác 
BVMT ngày 24/8/2016
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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. 

Tại Hội nghị quốc tế cấp 
cao lần thứ ba về phòng, chống 
buôn bán trái phép động vật, 
thực vật hoang dã, Chính phủ 
Việt Nam đã cam kết với cộng 
đồng quốc tế là sẽ kiểm soát 
chặt chẽ thị trường trong nước 
và xóa bỏ các điểm buôn bán 
bất hợp pháp các loài động 
vật hoang dã, đồng thời tăng 
cường thực thi pháp luật và 
hợp tác xuyên biên giới. Đây 
là lần đầu tiên Hội nghị được 
tổ chức tại Việt Nam, thể hiện 
quyết tâm của Việt Nam trong 
thực hiện có trách nhiệm cao 
các cam kết quốc tế về đấu 
tranh chống buôn bán trái 
pháp luật ĐVHD và được cộng 
đồng thế giới đánh giá cao, góp 
phần nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế.

4Việt Nam tham gia ký 
kết thỏa thuận Pari về 
BĐKH

Việt Nam tham gia ký kết 
Thỏa thuận Pari về BĐKH, 
thể hiện quyết tâm của Chính 
phủ Việt Nam trong việc ứng 
phó với BĐKH toàn cầu. Thỏa 
thuận Pari có ý nghĩa lịch sử, 
làm cơ sở để thế giới chung tay 

thực hiện hiệu quả các hành 
động ứng phó với BĐKH, góp 
phần bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà 
chung của các thế hệ hôm nay 
và mai sau. Nếu như năm 2015 
ghi dấu ấn với việc 200 quốc 
gia nhất trí tham gia Hiệp định 
về chống BĐKH tại Hội nghị 
của Liên hợp quốc về chống 
BĐKH (COP 21) tại Pari, 
Pháp, thì năm 2016 được nhìn 
nhận là năm thành công trong 
việc thúc đẩy việc hiện thực 
hóa Hiệp định Pari cùng nhiều 
thỏa thuận khác.

5Chủ động tham gia 
các hoạt động hợp tác  
quốc tế

Ngay từ đầu năm 2016, các 
hoạt động hợp tác đa phương 
và song phương về BVMT đã 
được tổ chức triển khai thực 
hiện có hiệu quả. Việt Nam đã 
chủ động và tích cực tham gia 

dựng…) và địa phương (Long An, Bình Dương, 
Phú Thọ…) đã ban hành Kế hoạch hành động về 
BVMT nhằm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg, 
thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhất là cấp cơ sở. 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 và 
chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, làm nền 
tảng cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên 
và BVMT biển, hải đảo. Để tăng cường hiệu 
quả công tác quản lý, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, 
sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây 
dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về TN&MT biển 
làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương ven 
biển lập kế hoạch khai thác, sử dụng các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên biển và ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

3Kiên quyết đấu tranh với tình trạng 
buôn bán trái phép các loài động thực 
vật hoang dã

Nhận thức tầm quan trọng của đa dạng sinh 
học và vai trò của các loài động vật, thực vật 
hoang dã đối với con người, Thủ tướng Chính 
phủ 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 trái 
pháp luật. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rà soát, kiểm 
tra, xử lý nghiêm các hoạt động buôn bán ngà 
voi, sừng tê giác trái pháp luật; tập trung kiểm tra 

 V Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 
phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế về chống 
buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực 
vật hoang dã

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
ký kết Thỏa thuận Pari

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà cắt băng khai mạc 
khu triển lãm của Việt Nam tại Pollutec 2016
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MTTQVN Trần Thanh Mẫn 
đã ký kết Chương trình phối 
hợp thực hiện nhiệm vụ trong 
lĩnh vực TN&MT giai đoạn 
2016 - 2020 với các nội dung 
chính: Tiếp tục phối hợp tuyên 
truyền các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về quản lý, sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, BVMT, ứng phó với 
BĐKH; Xây dựng mới và nhân 
rộng các mô hình, điển hình 
của cộng đồng dân cư, các tổ 
chức tôn giáo tham gia BVMT, 
ứng phó với BĐKH, nước 
biển dâng; Phối hợp kiểm tra, 
giám sát và phản biện xã hội 
việc triển khai thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên, 
BVMT…

7Thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về 
BVMT đối với cơ sở có 

nguồn thải lớn (200m3/ngày, 
đêm)

Bộ TN&MT đã tổ chức 
thanh tra việc chấp hành pháp 
luật về BVMT và tài nguyên 
nước đối với các dự án có 
nguồn thải lớn (từ 200 m3/
ngày, đêm trở lên, có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường biển, 

lưu vực sông) trên địa bàn các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương để đánh giá một 
cách toàn diện công tác quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực 
BVMT và tài nguyên nước. 
Trên cơ sở đó, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện các 
chế định pháp luật nhằm tăng 
cường công tác quản lý nhà 
nước về BVMT trong quá trình 
thẩm định, xét duyệt và thực 
hiện dự án đầu tư. Đồng thời, 
tăng cường sự phối hợp giữa 
các cơ quan, tổ chức ở Trung 
ương và địa phương trong việc 
phòng ngừa, phát hiện, xử lý 
đối với các tổ chức hoạt động 
sản xuất, kinh doanh có xả thải 
ra môi trường…

8Tháng hành động vì 
môi trường với việc 
đổi mới các hoạt động 

truyền thông
Nhằm tăng cường hiệu 

quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa 
trên diện rộng, góp phần nâng 
cao nhận thức về BVMT cho 
toàn xã hội, từ năm 2016, Bộ 
TN&MT thực hiện chủ trương 
đổi mới hình thức tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới. Theo đó, 
đã có khoảng 600 lễ mít tinh, ra 
quân làm vệ sinh môi trường ở 
các cấp với số người tham dự 
hưởng ứng lên đến 2.000.000 
người; hơn 1 triệu cây xanh 
được chăm sóc và trồng mới; 
gần 250.000 tấn rác thải được 
thu gom xử lý, gần 24.000 km 
đường xá, cống rãnh được làm 
vệ sinh; tổ chức gần 20.000 
khóa tập huấn, đào tạo, phổ 
biến tuyên truyền về BVMT. 
Tháng hành động vì môi 
trường đã huy động sự tham 
gia của cả hệ thống chính trị, tổ 
chức cộng đồng và mỗi người 
dân, tạo dấu ấn lớn trong công 
tác BVMT trên cả nước.

các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN 
về môi trường; tổ chức thành công Hội nghị 
Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học; Hội nghị các nhà Lãnh đạo 
ASEAN+3 về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững; 
Cuộc họp đối thoại chính sách về môi trường 
giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia Triển lãm 
quốc tế về thiết bị, công nghệ và dịch vụ môi 
trường lần thứ 27 (Pollutec 2016); Hội nghị Tăng 
trưởng xanh toàn cầu; Hội nghị các bên tham 
gia Công ước Đa dạng sinh học... Tính đến hết 
tháng 12/2016, có hơn 40 chương trình, dự án 
lớn về BVMT đang được tích cực thực hiện với 
các đối tác chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thụy Sỹ, Đan Mạch, Thụy Điển... và các cơ quan, 
tổ chức quốc tế như GEF, WB, ADB, UNDP, 
UNEP, EU, ACB… trong các lĩnh vực chính là 
bảo tồn đa dạng sinh học, hóa chất và chất thải, 
kiểm soát ô nhiễm không khí, nước thải.

6Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc 
Việt Nam trong BVMT

Bộ TN&MT phối hợp với Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) 
Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương 
trình phối hợp giai đoạn 2012 - 2016 và ký kết 
Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020. 
Chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng, 
nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể nhân dân 
trong lĩnh vực TN&MT, đặc biệt là vai trò giám 
sát của nhân dân.

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà 
và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ 

 V Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn 
và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký kết chương trình phối hợp
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9Công bố báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia giai 
đoạn 2011-2015

Bộ TN&MT tổ chức công bố 
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc 
gia giai đoạn 2011-2015. Báo cáo 
được xây dựng nhằm đánh giá hiện 
trạng môi trường Việt Nam, nguyên 
nhân, các nguồn tác động chính lên 
môi trường, diễn biến chất lượng 
môi trường đất, nước, không khí và 
đa dạng sinh học. Báo cáo cũng tập 
trung phân tích thực trạng công tác 
quản lý môi trường, từ đó đề xuất 
những định hướng, giải pháp phù 
hợp cho giai đoạn tiếp theo. Báo 
cáo có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt 
trong bối cảnh Việt Nam đang tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển 
đổi mô hình phát triển theo hướng 
phát thải các bon thấp, xanh và bền 
vững, song cũng nổi lên nhiều vấn 
đề môi trường bức xúc, xảy ra một 
số sự cố môi trường nghiêm trọng, 
ảnh hưởng lớn đến đời sống của 
nhân dân.

10Xảy ra nhiều sự cố môi 
trường nghiêm trọng

Sự cố môi trường 
biển miền Trung là sự cố nghiêm 
trọng nhất, lần đầu tiên xảy ra trên 
diện rộng ở nước ta. Ngay sau khi 
sự cố xảy ra, Chính phủ và các cơ 
quan chức năng đã vào cuộc quyết 

liệt, tiến hành xác định nguyên nhân 
và buộc Công ty Formosa Hà Tĩnh 
nhận trách nhiệm về việc gây ra sự 
cố và bồi thường thiệt hại kinh tế cho 
người dân. Với chức năng quản lý 
nhà nước về TN&MT, Bộ TN&MT 
đã phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, giám sát toàn diện 
các hoạt động xả thải của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh và yêu cầu Công 
ty thực hiện nghiêm các cam kết môi 
trường, xây dựng kế hoạch tổng thể, 
chi tiết về thực hiện BVMT. Đây là 
bài học đắt giá, hết sức thấm thía về 
việc lựa chọn các dự án đầu tư, kiên 
quyết không đánh đổi môi trường và 
cuộc sống người dân để lấy lợi ích 
kinh tế. 

Sau sự cố ô nhiễm môi trường 
biển miền Trung là ô nhiễm sông 
Bưởi (thuộc địa bàn 2 tỉnh Thanh 
Hóa và Hòa Bình), hồ Tây (Hà Nội) 

làm cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ, 
gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất và đời sống 
của người dân. Bên cạnh đó là các vụ 
việc về môi trường được dư luận đặc 
biệt quan tâm như xây dựng trái phép 
tại Vườn quốc gia Ba Vì; ô nhiễm môi 
trường tại Dự án khai thác chế biến 
khoáng sản Núi Pháo (Thái Nguyên), 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân… Có 
thể nói, năm 2016 xảy ra liên tiếp 
những sự cố môi trường có tính chất 
nghiêm trọng trên địa bàn cả nước, đặt 
ra cho công tác quản lý nhà nước về 
BVMT những thách thức. Qua đó, cơ 
quan quản lý nhà nước về BVMT đã 
rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất 
các giải pháp trước mắt và lâu dài để 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý, bảo đảm phát triển bền vững 
đất nước.

 V Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm và xin lỗi Chính phủ và nhân dân 
Việt Nam về việc gây ra sự cố môi trường biển miền Trung

 V Lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
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NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI (2/2):

Đất ngập nước giúp giảm nhẹ thiên tai

Nhằm khẳng định vai trò, 
giá trị của các vùng đất 
ngập nước trước áp lực 

của tự nhiên trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu toàn cầu, năm 2017, 
Ban Thư ký Công ước Ramsar đã 
đưa ra chủ đề của Ngày Đất ngập 
nước là "Đất ngập nước giúp giảm 
nhẹ thiên tai" để nâng cao nhận 
thức và nhấn mạnh vai trò cốt lõi 
của các vùng đất ngập nước trong 
việc giảm thiểu tác động của thời 
tiết cực đoan (lũ lụt, hạn hán, 
lốc xoáy) đến cộng đồng và giúp 
nâng cao khả năng ứng phó. 

Năm 1989, Việt Nam đã 
chính thức tham gia Công ước về 
các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế (Ramsar) và 
là quốc gia đầu tiên trong khu 
vực Đông Nam Á, quốc gia thứ 
50 của thế giới cam kết bảo tồn và 
phát triển bền vững các vùng đất 
ngập nước. Thực hiện một trong 
những trách nhiệm và nghĩa vụ 
của quốc gia thành viên Công 
ước Ramsar, Việt Nam đã đề cử 
công nhận thành công 8 khu 
Ramsar (Xuân Thủy, Bầu Sấu, Ba 
Bể, Tràm Chim, Cà Mau, Côn 
Đảo, U Minh Thượng, Láng Sen) 
và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
Ngày Đất ngập nước thế giới 2/2 
hàng năm cùng với việc triển khai 
nhiều hoạt động về bảo tồn đất 
ngập nước trên toàn quốc.

Để hưởng ứng Ngày Đất ngập 
nước tại Việt Nam, Bộ TN&MT 
đã có Công văn đề nghị các cơ 
quan phối hợp với các cơ quan 
truyền thông đại chúng phổ biến, 
tuyên truyền về tầm quan trọng 
của các vùng đất ngập nước trong 
giảm nhẹ tác hại của thiên tai 
và kêu gọi cộng đồng cùng cam 
kết bảo tồn, phát triển bền vững 
các vùng đất ngập nước; Tổ chức 
phát động các phong trào bảo vệ 

các vùng đất ngập nước; 
bảo tồn và sử dụng khôn 
khéo tài nguyên đất 
ngập nước; làm sạch môi 
trường trên các vùng đất 
ngập nước và sinh cảnh 
liên kết; Lồng ghép nội 
dung về bảo tồn và sử 
dụng bền vững đất ngập 
nước vào các kế hoạch 
hoạt động ở cơ quan và 
địa phương. Ngoài ra, 
tùy theo điều kiện cụ 
thể, tiến hành các hoạt 
động truyền thông thích 
hợp, tổ chức lễ kỷ niệm 
Ngày Đất ngập nước thế 
giới năm 2017; tổ chức 
các cuộc thi, triển lãm, 

xây dựng phim phóng sự 
về chủ đề đất ngập nước 
giúp giảm thiểu rủi ro 
thiên tai và ứng phó với 
thời tiết cực đoan; treo 
áp phích, tranh cổ động, 
in tờ rơi và các hoạt 
động tuyên truyền khác 
tại cơ quan, địa phương 
để cùng cam kết bảo tồn 
và sử dụng khôn khéo 
đất ngập nước. Dự kiến, 
Lễ mít tinh quốc gia kỷ 
niệm Ngày Đất ngập 
nước sẽ được tổ chức 
vào đầu tháng 2/2017, 
tại huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình.
 NAM VIỆT
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 V Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị  
trong công tác BVMT 

Những định hướng lớn, nhiệm vụ  
trọng tâm về bảo vệ môi trường năm 2017
TS. NGUYỄN VĂN TÀI
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

1Năm 2016 vừa qua diễn ra nhiều sự kiện 
môi trường lớn, tuy nhiên cũng xảy ra các 
sự cố, vụ việc môi trường trên diện rộng. 

Sự cố môi trường xảy ra trên vùng biển các tỉnh 
miền Trung, cùng với hơn 50 vụ việc, sự cố ô 
nhiễm môi trường tại nhiều địa phương đã 
nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về một giai đoạn 
hết sức khó khăn, thách thức trong công tác 
BVMT. Mô hình tăng trưởng thiếu bền vững, 
chỉ chú trọng phát triển kinh tế mà chưa quan 
tâm đúng mức, thậm chí bỏ qua vấn đề môi 

trường ở nhiều địa phương 
trong thời gian dài đã làm tích 
tụ nhiều vấn đề và tạo áp lực 
lên môi trường. Nhiều loại 
hình sản xuất với công nghệ 
lạc hậu đã gây ô nhiễm môi 
trường; các công trình, biện 
pháp BVMT không đáp ứng 
yêu cầu; trong khi năng lực 
quản lý môi trường của Nhà 
nước và doanh nghiệp còn 
bất cập, điều kiện, nguồn lực 
BVMT còn hạn chế.

Năm 2016 cũng thể hiện 
nỗ lực, quyết tâm BVMT của 
cả hệ thống chính trị. Với sự 
đấu tranh kiên quyết, Công 
ty Formosa Hà Tĩnh đã cúi 
đầu nhận trách nhiệm gây 
ra sự cố môi trường và bồi 
thường thiệt hại cho người 
dân ven biển. Với sự phối 
hợp chặt chẽ, nhịp nhàng 
giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước và nhà khoa học đã tổ 
chức điều tra, đánh giá hiện 

trạng môi trường biển miền 
Trung và kịp thời cảnh báo, 
thông báo về chất lượng nước 
biển đến toàn thể nhân dân 
trong cả nước; đồng thời rà 
soát các nguồn thải lớn ra 
sông, ra biển và triển khai các 
đợt thanh tra trên diện rộng 
về môi trường và tài nguyên 
nước. Đặc biệt, Chính phủ đã 
tổ chức Hội nghị trực tuyến 
lớn nhất trong lịch sử để đánh 
giá, nhìn nhận các thách thức 
đặt ra và thống nhất các hành 
động cấp bách về BVMT. 
Ngay sau khi Hội nghị diễn 
ra, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Chỉ thị số 25/CT-
TTg về một số nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách về BVMT. 
Sau các sự cố về môi trường, 
cả hệ thống chính trị đã có 
những thay đổi cơ bản và có 
những nỗ lực, quyết tâm lớn 
về BVMT. Đây là những tiền 
quan trọng đối với công tác 
BVMT, phát triển bền vững 
đất nước trong thời gian tới.

2Bước sang năm 2017 với 
dự báo còn nhiều khó 
khăn, thách thức, đòi hỏi 

toàn ngành môi trường cần có 
nhiều nỗ lực, cố gắng để tạo 
bước chuyển biến mới trong 
công tác BVMT. Để triển khai 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải 
pháp cấp bách về BVMT theo 
Chỉ thị số 25 của Thủ tướng 
Chính phủ, cần tập trung thực 
hiện các nhóm nhiệm vụ, giải 
pháp sau:

- Rà soát, bổ sung hoàn 
hiện hệ thống chính sách, 
pháp luật về BVMT, trong đó 
tập trung rà soát Luật BVMT 
năm 2014 và các luật có liên 
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quan; sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật BVMT; rà soát, hoàn thiện 
hệ thống quy chuẩn về môi trường; xây dựng 
quy chế ứng phó sự cố môi trường; triển khai 
xây dựng quy hoạch BVMT giai đoạn 2021 – 
2030; xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc các dự án 
đầu tư dựa trên loại hình sản xuất, công nghệ 
sản xuất và mức độ nhạy cảm về môi trường 
của nơi xây dựng dự án; nghiên cứu, xây 
dựng cơ chế đột phá trong huy động nguồn 
lực đầu tư cho BVMT, đặc biệt là cơ chế huy 
động nguồn lực trên nguyên tắc "Người gây ô 
nhiễm phải trả tiền”, "Người hưởng lợi từ môi 
trường phải trả chi phí” để tập trung đầu tư 
trở lại cho BVMT...

- Rà soát báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, công trình, biện pháp BVMT của các 
dự án, nguồn thải lớn; thiết lập cơ chế kiểm 
tra, giám sát với sự kết hợp chặt chẽ giữa 
Trung ương và địa phương đối với các dự 
án, nguồn thải có nguy cơ cao gây ra sự cố, 
ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Rà soát 
quy hoạch, năng lực, công nghệ, các yêu cầu 
về BVMT của các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp rác 
thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và chất 
thải nguy hại trên phạm vi cả nước.

- Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác thanh tra, kiểm tra, có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tập trung 
vào các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, 
các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố 
môi trường, khu vực nhạy cảm về môi trường, 
trong đó tập trung vào các đối tượng có lưu 
lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên, 

các đối tượng do Bộ TN&MT 
phê duyệt ĐTM, các cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng đã quá thời hạn hoàn 
thành xử lý triệt để ô nhiễm 
môi trường; xử lý nghiêm các 
cơ sở có hành vi vi phạm, đặc 
biệt là hành vi xả thải gây ô 
nhiễm môi trường.

- Tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến thông tin, 
kiến thức tạo bước chuyển 
biến mới trong nhận thức 
chung về những khó khăn, 
thách thức BVMT giai đoạn 
phát triển hiện nay; sự thống 
nhất trong ý chí, hành động, 
trách nhiệm và nỗ lực của các 
cấp, các ngành để kiểm soát 
ô nhiễm, BVMT; xây dựng 
năng lực quan trắc, cảnh báo 
về môi trường, tập trung vào 
các vùng kinh tế trọng điểm, 
khu vực tập trung nhiều 
nguồn thải, khu vực nhạy 
cảm về môi trường.

- Kiện toàn tổ chức bộ 
máy, nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ quản lý nhà nước 
về BVMT ở Trung ương và 
địa phương, nhất là cấp quận, 
huyện, phường, xã nhằm đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới; tăng cường 

phối hợp giữa các Bộ, ngành, 
kết nối giữa Trung ương và 
địa phương, phối kết hợp 
giữa tổ chức quản lý cấp quốc 
gia với quản lý cấp vùng, theo 
địa bàn, lãnh thổ và sự thống 
nhất trong quản lý nhà nước 
về BVMT. 

- Tiếp tục tăng cường cải 
cách hành chính, nhất là cải 
cách quy trình, thủ tục hành 
chính, hướng về địa phương 
và cơ sở; quán triệt thực hiện 
chủ trương xây dựng Chính 
phủ phục vụ và kiến tạo phát 
triển, kỷ luật, kỷ cương trong 
thực thi chức trách, nhiệm 
vụ; kết hợp tăng cường quản 
lý nhà nước về môi trường với 
việc tạo điều kiện thuận lợi, 
hỗ trợ để doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh và BVMT. 

- Tăng cường chế độ 
thông tin, báo cáo và đánh 
giá kết quả, phân hạng về môi 
trường để kết nối hệ thống 
trong công tác BVMT; thực 
hiện đối thoại giữa cơ quan 
môi trường Trung ương và 
địa phương, giữa cơ quan 
quản lý nhà nước với cộng 
đồng doanh nghiệp và người 
dân về BVMT. 

3Năm mới đang đến, các 
vấn đề về môi trường 
đang đặt ra cho công 

tác quản lý những trọng 
trách mới, nhưng với sự 
quan tâm chỉ đạo của Đảng, 
Chính phủ, sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, các 
ngành, các cấp, cùng với ý 
thức trách nhiệm và sự nỗ 
lực, cố gắng của cơ quan 
quản lý môi trưởng ở Trung 
ương và địa phương, năm 
2017 sẽ là năm tạo ra những 
chuyển biến mới, đạt được 
nhiều kết quả, thành công 
mới, tạo niềm tin và tiền đề 
cho sự phát triển bền vững 
trong thời gian tớin

 V Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo về môi trường
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Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia 
quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
hợp lý và bảo vệ môi trường
Chương trình phối hợp các giai đoạn 
2004 - 2011 và 2012 - 2016 giữa Bộ 
TN&MT với Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đã 
huy động được sức mạnh của toàn dân 
tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên hợp lý và BVMT, ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BĐKH). Các hoạt động 
phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ 
Trung ương đến các địa phương và đạt 
được nhiều kết quả quan trọng. Nhân 
dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Tạp chí Môi 
trường có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch 
UBTƯ MTTQVN Lê Bá Trình về kết quả 
Chương trình này.

9Xin ông cho biết một số kết quả chính 
Chương trình phối hợp giai đoạn 2012 - 2016 
cũng như nội dung Chương trình phối hợp 
giai đoạn 2016 - 2020 giữa Bộ TN&MT và 
UBTƯMTTQVN?

Ông Lê Bá Trình: Sau 5 năm tổ chức 
triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 
số 20 giữa Ban Thường trực MTTQVN và Bộ 
TN&MT, về cơ bản đã bám sát các nội dung 
nhiệm vụ đề ra. 

Từ năm 2012 đến nay, UB MTTQVN các 
cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức 
thành viên và ngành TN&MT xây dựng và 
nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng 
dân cư BVMT, với các chủ đề “Khu dân cư tự 
quản BVMT”, “Khu dân cư thực hiện hài hòa 
xóa đói giảm nghèo và BVMT”; xây dựng mới 
các mô hình khu dân cư phòng ngừa và ứng 
phó với BĐKH, nước biển dâng, khai thác và sử 
dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phát triển đa 
dạng sinh học. Đồng thời, phát huy vai trò của 
các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân 
(cán bộ hưu trí, trưởng tộc, chức sắc tôn giáo...) 
góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia 
công tác tự quản môi trường.

Bên cạnh kinh phí xây dựng mô hình điểm 
do UBTƯ MTTQVN hỗ trợ, Sở TN&MT các 
tỉnh/TP đã quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để 

Ban Công tác Mặt trận khu 
dân cư triển khai nhiệm vụ. 
Nhiều địa phương có điều 
kiện để mua sắm trang thiết bị 
thu gom rác thải, tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, làm 
bảng tin, khẩu hiệu, họp sơ, 
tổng kết khen thưởng…Kết 
quả này đã góp phần rất tích 
cực trong việc hoàn thành các 
tiêu chí về môi trường của các 
địa phương đạt chuẩn nông 
thôn mới.

Kế thừa và phát huy kết 
quả thực hiện Chương trình 
phối hợp giai đoạn 2012 - 
2016, Chương trình phối 
hợp giai đoạn 2016 - 2020 
tập trung vào những nhiệm 
vụ chính: Tuyên truyền, vận 
động, nâng cao nhận thức 
của mỗi người dân, từng 
gia đình, cộng đồng dân cư, 
các tổ chức tôn giáo, doanh 
nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực hiện nghiêm các 
chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước về 
quản lý, sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên hợp lý và BVMT, 

ứng phó với BĐKH. Tiếp tục 
xây dựng mới và nhân rộng 
các mô hình, điển hình của 
cộng đồng dân cư, các tổ chức 
tôn giáo tham gia BVMT, ứng 
phó với BĐKH. Vận động 
nhân dân phát huy quyền làm 
chủ, tích cực, tự giác tham 
gia xây dựng và thực hiện các 
quy ước, hương ước của cộng 
đồng dân cư hướng vào công 
tác BVMT; Phối hợp kiểm 
tra, giám sát và phản biện xã 
hội việc triển khai thực hiện 
chính sách, pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên… Trong đó, tập trung 
giám sát việc xử lý chất thải 
công nghiệp, nông nghiệp, từ 
sinh hoạt của hộ gia đình, khu 
dân cư...; Biên soạn tài liệu, 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức và năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ...
9Sau 5 năm triển khai, 
những kinh nghiệm gì được 
rút ra để triển khai giai đoạn 
mới, thưa ông?

Ông Lê Bá Trình: Qua 5 
năm triển khai Chương trình 

 V Ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN 
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phối hợp có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:
Một là, địa phương nào thực hiện nghiêm 

nhiệm vụ BVMT thành một tiêu chuẩn thi đua 
trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”), kết hợp 
BVMT với việc xây dựng xã, phường, thị trấn 
văn hóa; xã nông thôn mới, đô thị văn minh, 
bình xét công nhận gia đình văn hóa và khu 
dân cư văn hóa hàng năm thì môi trường ở đó 
được bảo đảm.

Hai là, thường xuyên cung cấp tài liệu, tổ 
chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận, các đoàn thể 
các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân 
cư; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tiến hành sơ, 
tổng kết nhân rộng mô hình điểm, điển hình về 
BVMT ở các địa phương là yêu cầu thiết yếu cần 
được thực hiện để hoàn thành tốt các nội dung, 
nhiệm vụ phối hợp.

Ba là, công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô 
hình đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và 
phát triển phong trào; trong đó cần chú trọng 
đến việc chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm 
để tập trung làm chuyển biến nhận thức và 
hành động của cán bộ và nhân dân; biết phát 
huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy 
tín và tính tự quản ở cộng đồng dân cư.

Bốn là, do tính đặc thù về tổ chức của 
MTTQVN và ngành TN&MT nên nơi nào linh 
hoạt, sáng tạo trong phối hợp triển khai công 
việc thì mới đạt kết quả cụ thể.
9Trong năm qua, UB MTTQVN các cấp đã 
triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 
giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN, Bộ 
TN&MT và các tôn giáo về BVMT và ứng 
phó với BĐKH, xin ông cho biết hiệu quả của 
Chương trình này?

Ông Lê Bá Trình: Tại Hội nghị “Phát huy 
vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT và ứng 

phó với BĐKH” tổ chức ở Huế 
tháng 12/2015, Chương trình 
phối hợp giữa Ban Thường 
trực UBTƯ MTTQVN, Bộ 
TN&MT và các tôn giáo đã 
được ký kết với 40 tổ chức tôn 
giáo của 14 tôn giáo trong cả 
nước. Ban Chỉ đạo Trung ương 
gồm Lãnh đạo của UBTƯ 
MTTQVN, Bộ TN&MT và 
người đứng đầu của 14 tôn 
giáo đã được thành lập để triển 
khai Chương trình. 

Trên cơ sở đó, đến nay 
đã có 45/63 tỉnh, TP trong 
cả nước ký kết Chương trình 
phối hợp. Ban Chỉ đạo Trung 
ương đã triển khai xây dựng 
các mô hình thí điểm các tôn 
giáo tham gia BVMT và ứng 
phó với BĐKH tại 3 miền: TP. 
Hồ Chí Minh (miền Nam); 
Thừa Thiên - Huế (miền 
Trung) và Hà Nội (miền Bắc). 
Ở các địa phương, trong mỗi 
tôn giáo đều triển khai thực 
hiện Chương trình phối hợp 
một cách cụ thể, sáng tạo. Có 
thể khẳng định, thông qua 
việc thực hiện Chương trình, 
chức sắc, tín đồ và các tổ chức 
tôn giáo đã tích cực phát huy 
vai trò, trách nhiệm của mình 
cùng toàn dân tham gia thực 
hiện nhiệm vụ BVMT và ứng 
phó với BĐKH.
9Thưa ông, MTTQVN có 
hoạt động cụ thể gì nhằm 
tạo những chuyển biến mạnh 
mẽ tới toàn dân về công tác 

BVMT và sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên trong 
năm 2017?

Ông Lê Bá Trình: Trên 
cơ sở các Chương trình 
phối hợp giữa Ban Thường 
trực UBTƯ MTTQVN và 
Bộ TN&MT, năm 2017 UB 
MTTQVN các cấp sẽ triển 
khai nhiều công việc để huy 
động các tầng lớp nhân dân 
tham gia BVMT và ứng phó 
với BĐKH, tập trung vào 
những hoạt động sau: 

Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền những chủ 
trương, chính sách, pháp 
luật về BVMT và ứng phó 
với BĐKH, góp phần nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
và thống nhất hành động về 
nhiệm vụ này trong các tầng 
lớp nhân dân. 

Tiếp tục triển khai xây 
dựng các mô hình khu dân cư 
BVMT và ứng phó với BĐKH 
phù hợp với điều kiện của từng 
vùng, miền, thành thị, nông 
thôn, nơi có đông đồng bào dân 
tộc thiểu số, đồng bào là tín đồ 
các tôn giáo. Trong đó, tập trung 
vào nhiệm vụ làm chuyển biến, 
thay đổi nhận thức và hành 
động trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh, tổ chức cuộc sống 
hằng ngày như: Thực hiện việc 
chôn cất người đã qua đời theo 
phương pháp tiến bộ, khoa học, 
bảo đảm môi trường.

UB MTTQVN phối hợp 
với ngành TN&MT tổ chức 
giám sát việc xử lý những vụ 
việc gây ô nhiễm môi trường 
đang gây bức xúc của xã hội 
như: chất thải trong sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp, 
sinh hoạt của hộ gia đình, khu 
dân cư… góp phần thúc đẩy 
các ngành, các cấp, toàn xã hội 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
BVMT và ứng phó với BĐKH 
của nước ta hiện nay.
9Xin cảm ơn ông!

PHẠM ĐÌNH TUYÊN  
(Thực hiện)

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký 
UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn ký kết Chương trình phối hợp
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Tập trung các nguồn lực nhằm giải quyết 
hiệu quả công tác bảo vệ môi trường lưu 
vực sông Nhuệ - sông Đáy

Đây là chia sẻ của ông Phạm Đình Nghị 
- tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực (LV) 
sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV (2017 
- 2018), Chủ tịch UNBD tỉnh Nam Định tại 
Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với Tạp 
chí Môi trường về một số nhiệm vụ giải 
pháp, trọng tâm trong công tác BVMT LV 
sông Nhuệ - sông Đáy thời gian tới.

9Xin ông cho biết một số kết quả triển khai Đề 
án BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy trên toàn LV 
nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng trong giai 
đoạn 2015 - 2016?

Ông Phạm Đình Nghị: Trong giai đoạn 2015 
- 2016, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban, Đề 
án BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy đã được triển 
khai tích cực. Theo đó, các tỉnh/TP thuộc LV đã 
triển khai công tác thống kê, điều tra nguồn thải 
xả trực tiếp ra LV sông Nhuệ - sông Đáy, nhờ đó 
đã phần nào kiểm soát nguồn thải, khắc phục và 
cải thiện chất lượng nước trên LV sông. Bên cạnh 
đó, nhiều chương trình, dự án đã được triển khai 
như: Dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ - 
sông Đáy tại tỉnh Hòa Bình; Mô hình xử lý môi 
trường làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình 
và TP. Hà Nội; Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải y tế cho bệnh viện tại các tỉnh, TP trên 
LV sông Nhuệ - sông Đáy; Đặc biệt tại TP. Hà 
Nội nhiều công trình xử lý rác thải (XLRT), nước 
thải bằng công nghệ tiên tiến được đầu tư xây 
dựng (Nhà máy xử lý và tái chế rác Hợp Thanh, 
xã hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, công suất 1.500 

tấn/ngày); Trạm xử lý nước 
thải Trúc Bạch với công suất 
2.300 m3 ngày, đêm; Trạm xử 
lý nước thải cụm làng nghề tại 
xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức; Nhà máy XLNT Yên Xá, 
công suất 270.000m3 ngày, 
đêm… Đây là những chuyển 
biến tích cực trong công tác 
BVMT LV sông Nhuệ - sông 
Đáy trong thời gian qua. 

Ngoài ra, các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật và nâng cao 
nhận thức cho tổ chức, doanh 
nghiệp và cộng đồng được tăng 
cường với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng tạo sự chủ 
động trong công tác BVMT. 
Cùng với đó, các địa phương 
đã có sự hợp tác chặt chẽ trong 
việc trao đổi chuyên môn và 
học hỏi kinh nghiệm để triển 
khai các công tác BVMT có 
hiệu quả. Một số địa phương 
đã chủ động đề xuất các vấn đề 
môi trường cấp bách liên vùng, 
liên tỉnh để kịp thời giải quyết, 
khắc phục. 

Tại tỉnh Nam Định, trong 
giai đoạn năm 2015 - 2016, 
công tác BVMT LV sông 
Nhuệ - sông Đáy được quan 
tâm thực hiện, với 10 văn bản 
quy phạm pháp luật được 
ban hành như: Nghị quyết 
08/2015/NQ -HĐND về mức 
thu phí vệ sinh; Quyết định 
717/QĐ-UBND và 758/QĐ-
UBND ban hành danh mục 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 
24/KH -UBND triển khai 
thực hiện Luật BVMT năm 
2014 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật…

UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
đơn vị liên quan thực hiện các 
thủ tục xử lý các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng 
theo Quyết định số 64/2203/
QĐ-TTg, Quyết định số 1788/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, đến nay đã cơ bản hoàn 
thành. Công tác thanh tra, kiểm 
tra, xử lý vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực BVMT được tăng 
cường. Qua thanh, kiểm tra đã 
xử phạt nhiều đơn vị vi phạm, 
yêu cầu có biện pháp khắc phục 
theo quy định, góp phần từng 
bước đảm bảo môi trường trên 
địa bàn tỉnh…

Các hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
cộng đồng về BVMT LV trên 
địa bàn tỉnh được Sở TN&MT 
phối hợp với các tổ chức, đoàn 
thể thực hiện thông qua các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
quốc tế về Đa dạng sinh học, 
Ngày Môi trường thế giới; Tuần 
lễ Biển và Hải đảo Việt Nam…. 
Sở TN&MT đã ký kết các 
chương trình phối hợp hành 
động về BVMT với các tổ chức 
chính trị - xã hội nhằm phát 
huy vai trò của các cấp Hội, hội 
viên và từng gia đình trong việc 
tham gia BVMT, xây dựng nếp 
sống văn minh vì sự phát triển 
môi trường bền vững.
9 Để ngăn chặn các nguồn 
thải gây ô nhiễm môi trường 
trên LV sông, tỉnh Nam Định 
đã triển khai những giải pháp 
gì, thưa ông? 

Ông Phạm Đình Nghị: 
Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các 
Sở, ngành, địa phương, đơn vị 
liên quan thực hiện đồng bộ 
các giải pháp sau: 

 V Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch Ủy ban 
BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV, 
Chủ tịch UNBD tỉnh Nam Định
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Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên 
quan xây dựng các quy hoạch có liên quan, có 
giải pháp, lộ trình thực hiện công tác BVMT, xử 
lý ô nhiễm môi trường, nhất là các điểm nóng 
về môi trường.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế 
hoạch số 64/KH-UBND, ngày 10/10/2013 về 
việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể BVMT 
làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 
2030. Theo đó, các Sở, ban, ngành, địa phương 
thực hiện các giải pháp, từng bước khắc phục ô 
nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề.

Công tác xử lý rác thải (XLRT) đã được 
UBND các huyện/TP tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo, có giải pháp XLRT theo hướng sử dụng 
lò đốt rác, nghiên cứu xây dựng khu xử lý rác 
cho khu vực. Giao Sở TN&MT, Sở KH&CN có 
hướng dẫn các huyện/TP về tiêu chuẩn lò đốt 
rác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu 
XLRT; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân 
dân nâng cao ý thức BVMT…

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan khi thu 
hút, thực hiện các thủ tục đầu tư, nhất là các 
dự án lớn, vấn đề môi trường đặt lên hàng đầu. 
Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc 
công tác đánh giá tác động môi trường theo 
quy định; Tổ chức kiểm tra việc triển khai đầu 
tư xây dựng hạng mục xử lý môi trường, đảm 
bảo tuân thủ theo dự án, phương án xử lý môi 
trường đã được duyệt; Thường xuyên thanh, 
kiểm tra, quan trắc theo quy định việc xử lý 
môi trường khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt 
động; Kịp thời báo cáo, có phương án giải quyết 
khi việc xử lý môi trường không đảm bảo quy 
định.
9 Là một trong những thành viên của Ủy ban 
BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy, ông có những 
đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong 
công tác BVMT trên địa bàn tỉnh trong giai 
đoạn vừa qua?

Ông Phạm Đình Nghị: Về thuận lợi, công 
tác BVMT nói chung cũng như BVMT LV sông 
Nhuệ - sông Đáy nói riêng được sự quan tâm 
của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 
ương. Hệ thống cơ chế, chính sách trong công 
tác BVMT từng bước được xây dựng, hoàn 
thiện từ Trung ương đến địa phương, là cơ sở 
để thúc đẩy BVMT.

Công tác BVMT LV sông trên địa bàn Nam 
Định được sự giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc 
biệt là người dân nên việc thực hiện triển khai 
các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, bước 

đầu đạt được những hiệu quả 
nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện, công tác quản lý môi 
trường tại địa phương vẫn còn 
một số khó khăn nhất định. 
Nhận thức, ý thức BVMT của 
một bộ phận nhân dân, doanh 
nghiệp còn hạn chế, chưa 
nghiêm túc, tự giác chấp hành 
Luật BVMT năm 2014 và các 
quy định liên quan. Kinh phí 
chưa đáp ứng được yêu cầu 
thực hiện các nhiêm vụ của 
công tác BVMT. Việc trao đổi 
thông tin, phối hợp giải quyết 
về ô nhiễm môi trường giữa các 
địa phương và với Trung ương 
có nhiều cải thiện nhưng chưa 
đáp ứng yêu cầu đề ra. Công 
tác xã hội hóa trong công tác 
BVMT tại tỉnh Nam Định còn 
chậm, nhất là trong việc huy 
động nguồn lực xã hội đầu tư 
xây dựng công trình thu gom, 
xử lý chất thải. Đội ngũ cán bộ 
làm công tác BVMT đã từng 
bước được kiện toàn, song chưa 
tương xứng với yêu cầu, nhiệm 
vụ thực tế tại địa phương.
9Với cương vị là Chủ tịch Ủy 
ban BVMT LV sông Nhuệ - 
sông Đáy nhiệm kỳ IV (2017 
- 2018), ông có đề xuất, kiến 
nghị gì để nâng cao hiệu lực 
quản lý BVMT LV sông Nhuệ 
- sông Đáy trong thời gian tới?

Ông Phạm Đình Nghị: Thứ 
nhất, đề nghị các Bộ, ngành liên 
quan, đặc biệt là Bộ TN&MT 

đề xuất các cơ chế, chính sách 
báo cáo Chính phủ tạo thuận 
lợi cho việc BVMT nói chung 
và các LV sông Nhuệ - sông 
Đáy nói riêng, đảm bảo nguồn 
lực để triển khai thực hiện tốt 
Đề án tổng thể BVMT LV sông 
Nhuệ - sông Đáy.

Thứ hai, các tỉnh/TP rà 
soát, bổ sung các quy hoạch còn 
thiếu, điều chỉnh các quy hoạch 
không còn phù hợp, quản lý, chỉ 
đạo tổ chức thực hiện tốt các 
quy hoạch liên quan đến công 
tác BVMT LV sông Nhuệ - 
sông Đáy. Đồng thời, chủ động 
rà soát, xây dựng kế hoạch triển 
khai Đề án trong giai đoạn 2017 
- 2018, định hướng đến năm 
2020 và đề xuất các giải pháp 
tổ chức thực hiện để đạt được 
mục tiêu của Đề án đề ra.

Thứ ba, Bộ TN&MT đặc 
biệt là Tổng cục Môi trường với 
chức năng là cơ quan thường 
trực phát huy vai trò chỉ đạo, 
điều phối và kết nối các hoạt 
động của các Bộ, ngành liên 
quan với các tỉnh, TP trên LV 
sông Nhuệ - sông Đáy một cách 
nhịp nhàng và hiệu quả. 

Thứ tư, Bộ Tài chính, Bộ 
KH&ĐT tiếp tục ủng hộ, tạo 
điều kiện xây dựng cơ chế 
chính sách, thu hút đầu tư 
trong và ngoài nước cho các dự 
án BVMT ở các tỉnh/TP thuộc 
LV sông Nhuệ - sông Đáy.
9Xin cảm ơn ông!
 CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V Công trình xử lý nước thải của Cụm công nghiệp An Xá, 
Nam Định có công suất 3.000 m3/ngày, đêm
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Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các  
cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn thải lớn
HOÀNG VĂN VY 
Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát hoạt động BVMT 
Tổng cục Môi trường 

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. 
Trong lĩnh vực môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm đẩy mạnh, với 
sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi 
pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
THANH TRA, KIỂM TRA VỀ 
BVMT 

Với chức năng và nhiệm vụ được 
giao, thời gian qua, Cục Kiểm soát 
hoạt động BVMT (KSMT) đã tham 
mưu với Lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng 
cục Môi trường xây dựng và trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính (VPHC) 
trong lĩnh vực BVMT thay thế Nghị 
định số 179/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ và tham gia xây dựng, góp ý, sửa 
đổi, bổ sung các văn bản pháp luật 
khác có liên quan.

 Trong công tác kiểm tra, thanh 
tra theo kế hoạch, Cục đã tham mưu 
Lãnh đạo Tổng cục ban hành 426 kết 
luận thanh tra về BVMT năm 2015 
trên địa bàn 11 tỉnh/TP; 138 Quyết 
định xử phạt VPHC với tổng số tiền 
là 21.933 triệu đồng và 17 Quyết định 
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
vi phạm theo quy định. Đồng thời, 
tiến hành thanh tra đối với 815 cơ sở 
trên địa bàn 32 tỉnh/TP, trong đó, chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức kiểm tra, thanh tra trên địa 
bàn 18 tỉnh/TP. Ngoài ra, Cục đã chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai 4 Đoàn thanh môi 
trường, đến nay, đã hoàn thiện, trả 
kết quả 3 Đoàn, 1 Đoàn đang lập kế 
hoạch trả kết quả. Bên cạnh đó, Cục 
đã phối hợp với Thanh tra Bộ thực 
hiện kiểm tra, thanh tra đối với các 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 
Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà 

Nội và phối hợp với các đơn 
vị thuộc Tổng cục triển khai 
2 Đoàn thanh tra đột xuất đối 
với 95 cơ sở có nguồn thải lớn 
trên địa bàn 13 tỉnh. Kết quả 
thanh tra cho thấy, 637/910 
cơ sở (chiếm tỷ lệ 70%) vi 
phạm về BVMT, dự kiến sẽ 
trình cấp có thẩm quyền xử 
phạt đối với các cơ sở vi phạm 
với số tiền phạt là hơn 132 tỷ 
đồng. 

Bên cạnh việc thanh tra 
thường xuyên, Cục đã tham 
mưu Tổng cục Môi trường, 
Bộ TN&MT tổ chức thanh 
tra, kiểm tra đột xuất đối 
với 11 cơ sở và trình Tổng 
cục ban hành quyết định 
xử phạt VPHC với số tiền 
9.892.831.200 đồng, buộc 

bồi thường thiệt hại với số 
tiền 1.404.400.000 đồng và 
500.000.000 USD. Đối với 
công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo về môi trường, tính 
đến ngày 9/12/2016, Cục đã 
tiếp nhận và xử lý 18 đơn thư 
khiếu nại, kiến nghị. Ngoài 
ra, Cục đã tiếp nhận 220 hồ 
sơ hậu kiểm, trong đó đã cấp 
Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình BVMT cho 136 dự 
án, trả hồ sơ của 30 dự án do 
không đủ điều kiện xác nhận, 
đang xử lý 54 hồ sơ theo trình 
tự quy định. 

Nhìn chung, hoạt động 
thanh tra, kiểm tra về BVMT 
đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, giúp hàng nghìn doanh 
nghiệp hoàn thiện các hồ sơ, 

 V Đoàn Thanh tra Tổng cục Môi trường kiểm tra công tác 
BVMT tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ngày 1/9/2016
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thủ tục môi trường, khắc phục các vi phạm. 
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số 
bất cập của pháp luật để điều chỉnh bổ sung 
theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền 
ban hành theo quy định của pháp luật. Đồng 
thời, hướng dẫn và phổ biến cho các đối tượng 
thanh tra, kiểm tra các văn bản quy phạm 
pháp luật về BVMT mới được ban hành. Đặc 
biệt, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, 
cá nhân vi phạm pháp luật về BVMT, phát 
hiện những yếu kém, hạn chế trong công tác 
quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh/TP. 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được 
vẫn còn một số tồn tại trong công tác BVMT, 
cụ thể: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 
cam kết BVMT ở nhiều địa phương vẫn còn 
chung chung, mang tính hình thức. Công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công 
trình BVMT sau khi báo cáo ĐTM được phê 
duyệt chưa hiệu quả. Một số địa phương chưa 
tính đến nội dung BVMT trong quá trình xem 
xét cấp giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng. 
Năng lực kiểm soát các nguồn xả thải lớn còn 
hạn chế, nhiều địa phương chưa đầu tư thiết 
bị kết nối Trạm quan trắc tự động, liên tục 
của cơ sở về Sở TN&MT theo quy định của 
Luật BVMT. Công tác cải cách thủ tục hành 
chính về BVMT tại các địa phương còn chậm, 
chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Công tác quy 
hoạch quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường chưa được xem xét 
ở tầm vĩ mô, khu vực; công nghệ xử lý chất 
thải rắn, chất thải nguy hại lạc hậu, chủ yếu là 
chôn lấp. Một số địa phương gặp khó khăn về 
kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
trong đó có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
đã được chú trọng, nhưng vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu về BVMT; vi phạm diễn ra khá phổ 
biến, tinh vi; nguồn nhân lực làm công tác 
thanh tra, kiểm tra còn thiếu và yếu về nghiệp 
vụ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để 
phát hiện vi phạm chưa được đầu tư nên khó 
khăn trong việc phát hiện vi phạm.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH 
TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ 
BVMT

Trên cơ sở rà soát danh sách đối tượng dự 
kiến thanh tra, kiểm tra, Cục KSMT sẽ tham 
mưu Lãnh đạo Tổng cục trình Bộ TN&MT 
kế hoạch thanh tra, kiểm tra về môi trường 

năm 2017 nhằm đảm bảo 
sự thống nhất, tránh chồng 
chéo, không làm ảnh hưởng 
đến đối tượng được thanh 
tra, kiểm tra, đồng thời tăng 
cường hiệu quả quản lý nhà 
nước về BVMT. Theo đó, 
Cục sẽ đề xuất tập trung 
giám sát các dự án đầu tư 
sản xuất gang, thép; nhà 
máy nhiệt điện và các dự án 
do Bộ TN&MT phê duyệt 
báo cáo ĐTM; dự án gây 
ô nhiễm môi trường hoặc 
sự cố môi trường nghiêm 
trọng như Công ty Formosa 
Hà Tĩnh; Công ty TNHH 
Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân; 
Nhà máy Nhiệt điện Duyên 
Hải... Đối với các dự án do 
UBND các tỉnh/TP trực 
thuộc Trung ương phê duyệt 
báo cáo ĐTM sẽ giao cho Sở 
TN&MT các tỉnh/TP giám 
sát và báo cáo kết quả thực 
hiện về Bộ.

Trong thời gian tới, Cục sẽ 
tiếp tục chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị liên quan triển khai 
thanh tra định kỳ và đột xuất 
việc chấp hành pháp luật về 
BVMT đối với các tổ chức sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; các 
cơ sở, khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao 
và cụm công nghiệp; đặc biệt 
tăng cường kiểm soát chặt chẽ 
các dự án, cơ sở có hoạt động 
xả thải ra sông, ra biển, các dự 
án, nguồn thải lớn, có nguy cơ 
gây sự cố môi trường; tổ chức 
giám sát tình hình thực hiện 
cam kết và khắc phục hậu quả 
vi phạm của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh. 

Bên cạnh đó, Cục sẽ triển 
khai phổ biến Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ 
về xử phạt VPHC trong lĩnh 
vực BVMT; phối hợp Thanh 
tra Bộ, các tỉnh/TP trực thuộc 

Trung ương tiến hành thanh 
tra diện rộng đối với các tổ 
chức sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ... theo Chỉ thị số 25/
CT-TTg ngày 31/8/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về một 
số nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách về BVMT. Đồng thời 
kiện toàn tổ chức bộ máy, 
nâng cao năng lực quản lý 
nhà nước ở Trung ương và địa 
phương, bổ sung chức năng 
thanh tra chuyên ngành.

Để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác thanh tra, 
kiểm tra trong thời gian tới, 
Bộ TN&MT, Tổng cục Môi 
trường triển khai những giải 
pháp cơ bản: Chỉ đạo tăng 
cường thanh tra, kiểm tra 
công tác BVMT, trong đó tập 
trung vào những loại hình 
hoạt động có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cao, các 
điểm nóng về môi trường; 
khu vực môi trường nhạy 
cảm; xử lý nghiêm các vi 
phạm về BVMT; Rà soát các 
quy định về BVMT và các văn 
bản dưới Luật để sửa đổi bổ 
sung kịp thời và xử lý những 
vướng mắc bất cập về BVMT; 
Hoàn thiện cơ chế, chính 
sách, pháp luật về BVMT 
theo hướng kiểm soát chặt 
chẽ việc thực hiện các biện 
pháp BVMT từ khi xây dựng 
đến khi đưa dự án vào vận 
hành; Nâng cao chất lượng 
thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đánh giá môi trường chiến 
lược, ĐTMT và kế hoạch 
BVMT; xây dựng, hoàn thiện 
quy trình kiểm soát chặt chẽ, 
hiệu quả các nguồn thải lớn 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường; Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về BVMT; Nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ xử lý 
chất thải hiện đại, phù hợp 
với điều kiện xử lý chất thải 
của Việt Namn
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Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, 
bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Năm 2016, Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác 
và đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân hải sản chết hàng loạt, 
khảo sát, thu thập dữ liệu mẫu vật để phục vụ việc đánh giá thiệt hại và chất lượng môi trường 
biển sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung… Để thực hiện hiệu quả công tác chuyên 
môn, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và 
Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh đã có cuộc trao đối với phóng viên Tạp chí Môi trường trước 
thềm Xuân mới.

9Ngày 1/7/2016, Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo (TN,MTB &HĐ) có hiệu lực 
thi hành, vậy Tổng cục đã triển khai hoạt động 
này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Minh: Luật TN, MTB 
&HĐ được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Để 
Luật sớm được đi vào cuộc sống, làm nền tảng 
cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và 
BVMT biển và hải đảo, thời gian qua, Tổng cục 
đã tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan 
và các địa phương có biển để xây dựng, hoàn 
thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành 
các văn bản thi hành Luật. Trong năm 2016 
có 9 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành Luật được ban hành 
(2 Nghị định của Chính phủ, 1 Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, 6 Thông tư của Bộ 
trưởng). Trong đó, nhiều quy định quan trọng 
đã được ban hành nhằm kịp thời giải quyết 
những vấn đề đang gây lúng túng trong công 
tác quản lý như thiết lập hành lang bảo vệ bờ 
biển, nhận chìm ở biển...

Trong năm, Tổng cục đã tổ chức 2 đợt tập 
huấn về Luật TN,MTB &HĐ và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật cho gần 200 cán bộ, 
công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa 
phương; phối hợp, phổ biến Luật và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật cho trên 1.000 cán bộ, 
công chức, viên chức các địa phương có biển, 
300 cán bộ, chiến sỹ của Lực lượng Cảnh sát 
biển. Từ hoạt động này, nhiều địa phương có 
biển trên cả nước đã chủ động tổ chức Hội nghị 
phổ biến pháp luật TN,MTB &HĐ đến các Sở, 
ban, ngành và địa phương ven biển như: Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Bình 
Thuận, Cà Mau. 

Thời gian tới, Tổng cục sẽ đề xuất, chuẩn bị 
cho việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác, 
sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; Chương 
trình trọng điểm điều tra cơ bản TN,MTB 

&HĐ… nhằm tiếp tục hoàn 
chỉnh đồng bộ các công cụ 
quản lý tổng hợp tài nguyên, 
BVMT biển và hải đảo. Đồng 
thời, tham mưu, giúp Bộ 
TN&MT triển khai các vấn 
đề về kiểm soát ô nhiễm môi 
trường (KSÔNMT) biển và 
hải đảo; ứng phó, khắc phục 
sự cố tràn dầu, hóa chất độc 
trên biển; quản lý việc nhận 
chìm ở biển; thiết lập, quản 
lý hệ thống quan trắc, giám 
sát tổng hợp về TN,MTB 
&HĐ; xây dựng, quản lý hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
TN,MTB &HĐ quốc gia. Đặc 
biệt, Tổng cục tham mưu giúp 
Bộ hướng dẫn kiểm tra việc 
thiết lập và bảo vệ hành lang 
bờ biển nhằm bảo vệ hệ sinh 
thái, duy trì giá trị dịch vụ 
của hệ sinh thái và cảnh quan 
vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ 
biển, ứng phó với biến đổi khí 

hậu (BĐKH), nước biển dâng; 
bảo đảm quyền lợi của người 
dân với biển.
9Xin ông cho biết, tình hình 
triển khai “Chiến lược khai 
thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên và BVMT biển đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030” (Chiến lược 1570) và 
Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược (Kế hoạch 798) tại các 
địa phương?

Ông Nguyễn Thành 
Minh: Chiến lược 1570 được 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành theo Quyết định số 
1570/QĐ-TTg, với mục tiêu 
“Hiểu rõ hơn về biển, tiềm 
năng, lợi thế, các tác động 
bất lợi từ biển; thúc đẩy khai 
thác, sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên biển 
theo hướng bền vững; gìn 
giữ chất lượng môi trường 
nước biển; duy trì chức năng 

 V Ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
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sinh thái và năng suất sinh học của các 
hệ sinh thái biển góp phần thực hiện 
thành công Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền 
vững đất nước”.

Thực hiện Chiến lược trên, Tổng cục 
Biển và Hải đảo Việt Nam đã tham mưu 
cho Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 
lược khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 (tại Quyết định số 798/
QĐ-TTg ngày 11/5/2016). Đến nay, Tổng 
cục đã tham mưu giúp Bộ TM&MT hướng 
dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan và 
địa phương có biển tổ chức thực hiện Kế 
hoạch; tổ chức các nhiệm vụ điều tra tài 
nguyên, môi trường biển thuộc phạm vi 
trách nhiệm của Bộ.

Tại các địa phương có biển, công tác 
tổ chức thực hiện Chiến lược 1570 cũng 
đã được khởi động thông qua việc đề xuất 
các dự án, nhiệm vụ phù hợp với nội dung 
của Chiến lược. Một số địa phương đã xây 
dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 1570 
như Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Phú Yên, 
Khánh Hòa.

Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ tăng 
cường hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa 
phương có biển trong việc triển khai Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược 1570.

9Xin ông cho biết, công 
tác kiểm soát tài nguyên và 
BVMT biển, hải đảo trong 
năm qua và thời gian tới?

Ông Nguyễn Thành 
Minh: Trong năm 2016, trước 
sự cố môi trường biển tại 4 
tỉnh miền Trung, Tổng cục 
đã tổ chức các đoàn quan 
trắc nước biển xa bờ tại Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế phục vụ 
việc đánh giá chất lượng môi 
trường biển tại các tỉnh nói 
trên. Đồng thời, khảo sát, nắm 
bắt tình hình việc chấp hành 
pháp luật trong quản lý, khai 
thác sử dụng TN,MTB &HĐ; 
hiện trạng môi trường biển 
tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và 
Quảng Trị; phối hợp Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển tổ chức 
các đoàn công tác đi kiểm tra, 
đánh giá việc chấp hành pháp 
luật trong quản lý khai thác sử 
dụng TN,MTB &HĐ.

Bên cạnh đó, Tổng cục 
đã triển khai các hoạt động 
liên quan đến công tác quản 
lý nhà nước đối với hoạt động 
nhận chìm ở biển, thẩm định 

hồ sơ cấp giấy phép nhận 
chìm ở biển. Hiện nay, Tổng 
cục đang giúp Bộ TN&MT 
tổ chức thẩm định hồ sơ cấp 
giấy phép nhận chìm ở biển 
cho dự án Nhiệt điện Vĩnh 
Tân 1.

Đối với việc kiểm soát tài 
nguyên và BVMT biển, hải 
đảo giai đoạn 2016 - 2020, 
Tổng cục xây dựng chương 
trình, kế hoạch cho cả giai 
đoạn với mục tiêu “Nâng cao 
hiệu quả công tác kiểm soát 
tài nguyên và BVMT biển, 
hải đảo; chủ động trong công 
tác phòng ngừa và KSÔN đối 
với các hoạt động khai thác 
sử dụng tài nguyên biển và 
hải đảo nhằm sử dụng hợp 
lý tài nguyên và BVMT biển, 
phát triển bền vững đất nước” 
cùng các nhiệm vụ cơ bản 
sau:

Hạn chế, ngăn chặn ô 
nhiễm suy thoái môi trường 
biển, bảo vệ và phát triển 
các hệ sinh thái biển. Giám 
sát chặt chẽ chất lượng môi 
trường biển, thường xuyên 
thống kê các điểm nóng ô 
nhiễm và có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường biển, xây 
dựng báo cáo hiện trạng môi 
trường biển quốc gia 5 năm 
và hàng năm. 

Tổ chức đánh giá và 
KSÔN biển, hải đảo và xác 
định các vùng ô nhiễm 
nghiêm trọng phát sinh do 
các hoạt động khai thác, sử 
dụng biển, hải đảo và các sự 
cố hoặc thiên tai trên biển. 
Tổ chức thống kê, phân loại, 
đánh giá các nguồn chất thải 
từ đất liền ra biển, phát sinh 
trên biển và hải đảo phục vụ 
việc đề xuất các giải pháp 
quản lý, ngăn ngừa, giảm 
thiểu, xử lý. Phối hợp với các 
cơ quan có liên quan đánh 
giá và KSÔN, suy thoái môi 
trường... V Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2016
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Đẩy mạnh công tác giám sát, 
cảnh báo sự cố môi trường trên 
biển và thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa, xử lý, khắc phục hậu 
quả ô nhiễm, phục hồi và cải thiện 
chất lượng môi trường biển, hải đảo 
khi được Bộ TN&MT phân công.

Phối hợp thiết lập hệ thống 
quan trắc, giám sát tổng hợp tài 
nguyên môi trường biển, hải đảo, 
để đảm bảo cung cấp đủ số liệu, 
thông tin phục vụ công tác quản 
lý, KSÔNMT biển, hải đảo, dự báo 
thời tiết, khí tượng, hải văn, cảnh 
báo thiên tai và tác động của BĐKH 
trên biển. Xây dựng kịch bản diễn 
biến tác động của BĐKH đến vùng 
bờ, đưa ra các giải pháp phù hợp 
thích ứng với BĐKH.

Tăng cường phối hợp với lực 
lượng Cảnh sát biển - Bộ Quốc 
Phòng, Cục Cảnh sát phòng, chống 
tội phạm về môi trường - Bộ Công 
an và các địa phương ven biển trong 
các hoạt động quản lý nhà nước về 
biển và hải đảo. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong dự báo thiên tai và kiểm soát 
ô nhiễm môi trường biển, hải đảo. 
Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tìm 
kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn 
dầu với các nước trong khu vực 
Biển Đông.

Tổ chức kiểm tra, giám sát các 
hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên và BVMT vùng biển, vùng 
ven biển và hải đảo. Tổ chức thanh 
tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy 
định của pháp luật về quản lý tài 
nguyên, BVMT biển, hải đảo.
9Năm 2017, Tổng cục có những 
định hướng gì nhằm nâng cao hiệu 
quả quản lý tổng hợp tài nguyên và 
BVMT biển và hải đảo, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Minh: Để 
nâng qua hiệu quả quản lý tổng 
hợp tài nguyên và BVMT biển và 
hải đảo, năm 2017 Tổng cục đã đưa 
ra các định hướng sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng 
và triển khai có hiệu quả hệ thống 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch 
phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên 

và BVMT biển và hải đảo. 
Trong đó, tập trung xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống quy định 
kỹ thuật về quản lý tổng hợp 
tài nguyên và BVMT biển 
và hải đảo; thực hiện hiệu 
quả Luật TN,MTB&HĐ; Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược 
khai thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên và BVMT biển đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Kế hoạch hành động 
thực hiện Chiến lược quản 
lý tổng hợp đới bờ Việt Nam 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; Quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng biển Việt Nam 
sau khi được phê duyệt.

Thứ hai, củng cố, kiện 
toàn tổ chức, nâng cao năng 
lực quản lý nhà nước về biển 
và hải đảo ở cấp trung ương 
và địa phương. Tổng cục tập 
trung kiện toàn tổ chức bộ 
máy cho phù hợp với nhiệm 
kỳ 2016 - 2021 của Chính 
phủ; tăng cường trao đổi, 
chia sẻ thông tin nhằm nâng 
cao hiệu quả phối hợp với các 
bộ, ngành và địa phương có 
biển trong quản lý nhà nước 
về biển và hải đảo; hướng dẫn 
nghiệp vụ các địa phương 
có biển về việc giao khu vực 
biển, thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển, xây dựng Chương 
trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ, cấp phép 
nhận chìm ở biển...

Thứ ba, tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra về 
BVMT đối với các hoạt động 
có nguy cơ và đang gây ô nhiễm 
nghiêm trọng môi trường biển, 
đặc biệt là các khu đô thị, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, cơ 
sở nuôi trồng và chế biến thủy 
sản, các hoạt động thương mại, 
dịch vụ du lịch dọc theo bờ 
biển, trên các đảo. Đồng thời, 
xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMT biển, lực lượng cảnh 

sát môi trường, bộ đội biên 
phòng và cảnh sát biển trong 
thanh tra, kiểm tra, giám sát 
các hoạt động khai thác sử 
dụng tài nguyên và BVMT 
biển, hải đảo.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt 
động hợp tác song phương và 
đa phương, tích cực tham gia 
các hoạt động trong khuôn 
khổ của các tổ chức quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên 
trên cơ sở tích cực, chủ động, 
đảm bảo an ninh quốc gia 
và phù hợp với định hướng 
hợp tác quốc tế của Việt Nam 
trong lĩnh vực biển và hải 
đảo. Bên cạnh đó, Tổng cục 
tăng cường huy động nguồn 
lực hợp tác quốc tế phục vụ 
nghiên cứu, điều tra cơ bản 
tài nguyên, BVMT biển.

Thứ năm, tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức về quản lý, bảo 
vệ và phát triển bền vững biển 
và hải đảo Việt Nam. Trong 
đó, tập trung tuyên truyền, 
phổ biến Luật TN,MTB &HĐ, 
Chiến lược 1570, Chiến lược 
quản lý tổng hợp đới bờ Việt 
Nam đến năm 2020 tầm nhìn 
đến năm 2030, Quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng biển Việt Nam 
tới các cấp, các ngành, các địa 
phương, cán bộ các cơ quan 
chức năng thực thi trên biển 
và các tầng lớp nhân dân.

Thứ sáu, thực hiện thẩm 
tra theo quy định của pháp 
luật các dịch vụ công. Tổ chức 
tiếp nhận, kiểm tra, thẩm 
định và trình Bộ TN&MT 
xem xét phê duyệt đối với các 
dịch vụ công theo quy định 
của pháp luật như: giao khu 
vực biển cho tổ chức cá nhân; 
nhận chìm đổ thải; cấp phép 
nghiên cứu khoa học trong 
vùng biển Việt Nam cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài...
9Xin cảm ơn ông!
 PHẠM TUYÊN (Thực hiện)
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Xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp
góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG  
Cục trưởng, Cục Quản lý môi trường y tế

Xây dựng cơ sở y tế (CSYT) xanh, sạch, đẹp là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Do đó, việc bảo đảm quản lý chất thải, 
vệ sinh môi trường (VSMT), cung cấp đủ nước sạch và bố trí cây xanh, thảm cỏ trong CSYT sẽ 
ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ nhân viên và 
bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh CSYT ở nước ta 
hiện còn nhiều hạn chế về cảnh quan, VSMT.

XÂY DỰNG CSYT XANH, SẠCH, ĐẸP 

Trong những năm gần đây, cùng với sự 
quan tâm của Nhà nước và Chính phủ, các 
CSYT đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, 
cải tạo và nâng cấp các công trình vệ sinh, hệ 
thống xử lý chất thải y tế (CTYT). Tuy nhiên, 
tình trạng VSMT, các công trình vệ sinh, công 
tác quản lý CTYT tại nhiều CSYT, đặc biệt là 
các bệnh viện tuyến dưới còn chưa đáp ứng 
được các tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. 

Với mục tiêu giúp các CSYT cải thiện điều 
kiện về VSMT, xử lý CTYT, tạo môi trường 
xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngày 
15/7/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 
3638/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai 
CSYT xanh, sạch, đẹp. Để Kế hoạch được triển 
khai có hiệu quả, Bộ đã ban hành Quyết định 
số 6573/QĐ-BYT về việc hướng dẫn triển khai 
CSYT xanh, sạch, đẹp nhằm giúp các CSYT 
thực hiện tốt các nội dung để đáp ứng tiêu chí 
xanh, sạch, đẹp tại đơn vị. Đồng thời giúp các 
cơ quan quản lý nhà nước làm cơ sở để kiểm 
tra, đánh giá CSYT xanh, sạch, đẹp và người 
bệnh, người nhà người bệnh cùng phối hợp, 
giám sát việc thực hiện. 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CSYT 
XANH, SẠCH, ĐẸP

Để được công nhận là cơ sở xanh, sạch, 
đẹp, thân thiện với môi trường, các CSYT phải 
đạt được các tiêu chí:

Tiêu chí xanh: CSYT phải trồng cây xanh 
trong khuôn viên hàng năm để tăng diện tích 
cây xanh; bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu 
vực phòng khám, phòng chờ, hành lang, cầu 
thang; vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt 

tỉa thường xuyên tạo cảnh 
quan xanh mát…

Tiêu chí sạch: CSYT phải 
đảm bảo có đầy đủ nước ăn, 
uống, sinh hoạt hợp vệ sinh; 
Mỗi khoa/phòng có khu vệ 
sinh riêng cho người bệnh, 
người nhà và cán bộ y tế, 
trong đó khu vệ sinh đảm bảo 
sạch sẽ, có sẵn giấy vệ sinh, xà 
phòng rửa tay; Tại các khoa 
phòng, buồng bệnh, nhà vệ 
sinh, hành lang phải đảm bảo 
thông khí, đủ ánh sáng và bố 
trí thùng rác đầy đủ…

Tiêu chí quản lý CTYT: 
CSYT phải phân loại đúng các 
loại CTYT; Có đủ túi, thùng 
đựng CTYT; Có khu lưu giữ 
các loại CTYT và thực hiện 
lưu giữ đúng quy định; Chất 
thải rắn y tế được thu gom, 
vận chuyển, xử lý theo đúng 
quy định; Hệ thống thu gom 

nước thải của cơ sở y tế kín, 
không có mùi hôi thối. Nước 
thải được xử lý đạt quy chuẩn.

Tiêu chí đẹp, thân thiện 
với môi trường: CSYT phải 
bố trí ghế ngồi, thuận tiện 
cho người bệnh và người 
nhà người bệnh. Phòng chờ 
có tranh ảnh, sách, báo, ấn 
phẩm truyền thông về chăm 
sóc, giữ gìn sức khỏe, VSMT; 
Trần nhà, tường nhà, cửa, 
cổng, hành lang, cầu thang 
được định kỳ sơn hoặc quét 
vôi sạch, đẹp; Chăn, ga gối, 
quần áo người bệnh, giường 
tủ trong các khoa, phòng sắp 
xếp gọn gàng, ngăn nắp; Cán 
bộ y tế, người bệnh và người 
nhà người bệnh mang trang 
phục cơ sở y tế theo đúng quy 
định...

Trong bộ tiêu chí trên, 
tiêu chí sạch và quản lý chất 

 V Hội thảo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cơ sở 
y tế xanh, sạch, đẹp
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CÁC CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI  
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ THIÊN TAI:

Từ chính sách đến áp 
dụng thực tế
PGS.TS. PHÙNG CHÍ SỸ
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

thải được đặc biệt quan tâm, nhằm hạn chế 
nguy cơ nhiễm khuẩn trong bệnh viện và tạo 
môi trường trong lành giúp người bệnh phục 
hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, tiêu chí xanh và đẹp 
sẽ góp phần tạo môi trường cảnh quan trong 
CSYT, đem lại sự hài lòng cho người bệnh, 
người nhà người bệnh, nhân viên y tế và cộng 
đồng. Như vậy, có thể thấy, môi trường xanh, 
sạch, đẹp là một trong những tiêu chí để đánh 
giá chất lượng CSYT hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh.

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH

Trong thời gian qua, Cục Quản lý môi 
trường y tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức 
tập huấn cho các CSYT thực hiện các nội dung 
xanh, sạch, đẹp. Trong thời gian tới, Cục cũng 
đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện. Qua đó cũng phát hiện những 
cá nhân, tập thể điển hình và đề xuất với các cơ 
quan có thẩm quyền để kịp thời khen thưởng, 
đồng thời nghiêm túc xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm. Nguồn kinh phí thực hiện Kế 
hoạch triển khai CSYT xanh, sạch, đẹp được 
bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn 
viện trợ, xã hội hóa…

Bên cạnh đó, Cục sẽ đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú 
để các CSYT nhận thấy việc xây dựng, đảm 
bảo môi trường CSYT xanh, sạch, đẹp là nhu 
cầu thiết yếu và liên quan đến sự tồn tại, phát 
triển mỗi đơn vị. Từ đó, các CSYT cần tuyên 
truyền, giải thích để người bệnh và người nhà 
người bệnh thấy được trách nhiệm tham gia 
xây dựng CSYT xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, các 
CSYT cần nghiên cứu các nội dung kế hoạch 
thực hiện CSYT xanh, sạch, đẹp để xây dựng 
các giải pháp cụ thể, phù hợp và tổ chức thực 
hiện tại đơn vịn

 V Các cán bộ y tế tham gia trồng cây tạo cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp Thời gian qua, tại Việt 

Nam đã xảy ra nhiều 
sự cố môi trường 

(SCMT) và thiên tai do hoạt 
động con người và do biến 
đổi bất thường của tự nhiên. 
Tuy nhiên, công tác phòng 
ngừa, ứng phó SCMT và 
thiên tai còn bị động, lúng 
túng; việc khắc phục hậu quả 
còn chậm, gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến phát triển kinh 
tế - xã hội (KT-XH), sức khỏe 
và đời sống nhân dân. Nhận 
thức được tầm quan trọng 
của công tác phòng ngừa, 
ứng phó và khắc phục SCMT 
và thiên tai, Quốc hội, Chính 
phủ cùng các Bộ, ngành, địa 
phương đã chỉ đạo, ban hành 
một số văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến công 
tác này.

CÁC CÔNG CỤ PHÒNG 
NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI 
SCMT VÀ THIÊN TAI

Hiện có 4 nhóm công 
cụ quản lý môi trường nói 
chung và phòng ngừa, ứng 
phó SCMT nói riêng (chính 
sách và luật pháp; kinh tế; 
kỹ thuật; giáo dục và truyền 
thông).

Công cụ chính sách và 
luật pháp: Các văn bản về 
luật quốc tế, luật quốc gia, 
các văn bản khác dưới luật, 
các kế hoạch liên quan đến 
phòng ngừa, ứng phó SCMT, 
trong đó có cả kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó sự cố 
tràn dầu, kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
tại cấp quốc gia, địa phương 
và doanh nghiệp.Hiện nay, 
trên thế giới có khoảng 300 
công ước quốc tế liên quan 
đến các vấn đề về BVMT. 

Theo Khoản 10, Điều 3 
của Luật BVMT năm 2014, 
“SCMT 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”. Cụm 
từ “SCMT” còn được đề cập 
37 lần trong đạo luật này. 
Công tác phòng ngừa SCMT 
gồm: Lập kế hoạch; Lắp đặt 
thiết bị, dụng cụ, phương 
tiện; Đào tạo, huấn luyện, 
xây dựng lực lượng tại chỗ; 
Thực hiện chế độ kiểm tra 
thường xuyên, áp dụng biện 
pháp an toàn; Có biện pháp 
loại trừ nguyên nhân gây ra 
SCMT (Khoản 1, Điều 108). 
Công tác ứng phó SCMT 
gồm: Thực hiện các biện 
pháp khẩn cấp để bảo đảm 
an toàn cho người và tài sản; 
Tổ chức cứu người, tài sản và 
kịp thời thông báo cho chính 
quyền địa phương hoặc cơ 
quan chuyên môn về BVMT 
nơi xảy ra sự cố; Huy động 
khẩn cấp nhân lực, vật lực và 
phương tiện để kịp thời ứng 
phó sự cố; Phối hợp ứng phó 
với các cơ sở, địa phương; 
Báo cáo cơ quan cấp trên 
trực tiếp để huy động lực 
lượng ứng phó (Khoản 1, 
Điều 109).
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Sự cố hóa chất là tình trạng cháy, nổ, rò 
rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy 
cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường 
(Khoản 8, Điều 4, Luật Hóa chất 2007). Sự cố 
hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây 
hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện 
rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt 
ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa 
chất (Khoản 8, Điều 4, Luật Hóa chất 2007).

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất 
thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, 
môi trường, điều kiện sống và các hoạt động 
KT-XH, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, 
sét, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do 
mưa, động đất, sóng thần và các loại thiên 
tai khác… (Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng 
chống, chống thiên tai). Như vậy, thiên tai 
được coi là SCMT gây ra do biến đổi của 
tự nhiên. Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên 
tai cũng được coi là những giải pháp phòng 
ngừa và ứng phó SCMT.

Các công cụ kinh tế: Các loại thuế, phí 
liên quan đến phòng ngừa, ứng phó SCMT. 
Ngoài ra, một số công cụ kinh tế khác có thể 
được áp dụng như giấy phép xả thải, ký quỹ 
môi trường, trợ cấp môi trường, đặt cọc hoàn 
trả. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành 
một số công cụ kinh tế liên quan đến phòng 
ngừa và ứng phó SCMT như Luật Thuế 
BVMT năm 2010, gồm 8 nhóm đối tượng: 
Xăng, dầu, mỡ nhờn; Dung dịch hydro-
chloro-fluoro-carbon (HCFC); Túi ni lông 
thuộc diện chịu thuế; Thuốc diệt cỏ; Thuốc 
trừ mối; Thuốc bảo quản lâm sản; Thuốc 
khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định về 
nộp phí BVMT đối với nước thải (Nghị định 
154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016); Quyết 
định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký 
quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt 
động khai thác khoáng sản (Quyết định số 
18/2013/QĐ-TTg). Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành công cụ trợ cấp môi trường 
thông qua Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg 
ngày 26/6/2002, thành lập, tổ chức và hoạt 
động của Quỹ BVMT Việt Nam; Quyết định 
31/2014/QĐ-TTg ngày 5/5/2014, hỗ trợ phát 
triển các dự án phát điện sử dụng chất thải 
rắn tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng 
đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-
TTg ngày 22/5/2015 quy định về thu hồi, xử 
lý sản phẩm thải bỏ làm cơ sở triển khai công 
cụ đặt cọc - hoàn trả.

Các công cụ kỹ thuật: 
Quy hoạch môi trường, 
đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động 
môi trường, giám sát môi 
trường, tái chế, tái sử dụng 
và xử lý chất thải. Trong thời 
gian qua Chính phủ đã ban 
hành một số Nghị định liên 
quan đến các công cụ kỹ 
thuật trong lĩnh vực BVMT 
nói chung, phòng ngừa, 
ứng phó SCMT nói riêng, 
bao gồm các Nghị định 
18/2015/NĐ-CP, 19/2015/
NĐ-CP và 38/2015/NĐ-CP. 
Bộ TN&MT cũng đã ban 
hành các thông tư hướng 
dẫn triển khai các công cụ 
kỹ thuật như các Thông 
tư 26/2015/TT-BTNMT, 
27/2015/BTNMT, 36/2015/
TT-BTNMT, 19/2016/TT-
BTNMT. 

Công cụ giáo dục và 
truyền thông môi trường: Các 
hoạt động giáo dục chính 
quy và không chính quy; các 
quá trình tương tác xã hội hai 
chiều nhằm giúp cho những 
người có liên quan hiểu được 
các yếu tố môi trường then 
chốt, mối quan hệ phụ thuộc 
lẫn nhau giữa chúng và cách 
tác động vào các vấn đề có 
liên quan một cách thích 

hợp để giải quyết các vấn đề 
về môi trường. Nghị định 
19/2015/TT-BTNMT quy 
định về việc cộng đồng tham 
gia vào công tác BVMT nói 
chung, phòng ngừa, ứng phó 
sự cố và thiên tai nói riêng.

THỰC HIỆN CÁC 
CÔNG CỤ PHÒNG 
NGỪA, ỨNG PHÓ 
SCMT VÀ THIÊN TAI 
TẠI VIỆT NAM 

Nhận thức rõ tầm quan 
trọng của công tác phòng 
ngừa, ứng phó SCMT và 
thiên tai, Đảng, Nhà nước 
đã ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo hướng dẫn công tác 
phòng ngừa, ứng phó sự cố 
và tìm kiếm cứu nạn. Hàng 
năm, các cơ quan, đơn vị 
tiến hành rà soát, bổ sung, 
điều chỉnh kế hoạch phòng, 
chống lụt bão, cháy nổ, cháy 
rừng và tìm kiếm cứu nạn 
phù hợp với thực tế; Đồng 
thời, tổ chức huấn luyện, 
diễn tập và làm công tác bảo 
đảm (con người, phương 
tiện kỹ thuật) chu đáo để sẵn 
sàng ứng phó kịp thời, có 
hiệu quả với các tình huống 
sự cố, thiên tai xảy ra. Khi 
xảy ra sự cố, các địa phương, 
doanh nghiệp đã thực hiện 

 V Công tác diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn  
môi trường được doanh nghiệp tích cực triển khai
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tốt phương châm “4 tại chỗ”, phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa 
phương, tạo sức mạnh tổng hợp để 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Hiện nay, hệ thống trạm tìm kiếm 
cứu nạn được đầu tư xây dựng, cải 
tạo, bố trí hợp lý trên các vùng, 
miền, nhất là trên hướng biển và các 
địa bàn trọng điểm về thiên tai…góp 
phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về 
người và tài sản, BVMT, ổn định đời 
sống nhân dân.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, 
ứng phó SCMT và thiên tai còn bị 
động, lúng túng; gây nhiều thiệt hại 
về người và tài sản; việc khắc phục 
hậu quả do sự cố và thiên tai còn 
chậm; gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
phát triển KT-XH, sức khỏe và đời 
sống nhân dân.

Nguyên nhân chủ yếu do nhận 
thức, ý thức trách nhiệm của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền các cấp còn 
chưa đầy đủ và thống nhất. Ý thức 
chấp hành pháp luật của doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh dịch vụ và người 
dân chưa cao, coi trọng lợi ích kinh tế 
trước mắt, mà coi nhẹ công tác BVMT. 
Các chính sách của Đảng và Nhà nước 
chưa được các cấp chính quyền quán 
triệt đầy đủ và cụ thể hóa kịp thời 
bằng các văn bản pháp luật. Bên cạnh 
đó, hệ thống các văn bản pháp luật đã 
ban hành còn thiếu đồng bộ, chồng 
chéo và mâu thuẫn nhau gây khó khăn 

cho công tác triển khai. Chất 
lượng lập chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, dự án triển 
khai thực hiện công tác phòng 
ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai 
còn nhiều hạn chế, bất cập; 
chưa xác định được các vấn đề 
cấp bách cần thực hiện kèm 
theo mục tiêu cần đạt, nguồn 
lực cần đáp ứng; còn thiếu sự 
phân công, phân cấp, thiếu cơ 
chế phối hợp, kiểm tra, giám 
sát, thanh tra nhằm đạt các 
mục tiêu đề ra. 

MỘT SỐ KHUYẾN 
NGHỊ NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ CÁC CÔNG 
CỤ PHÒNG NGỪA, 
ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Thứ nhất, tăng cường áp 
dụng các công cụ chính sách 
và luật pháp nhằm tiếp tục 
hoàn thiện, cụ thể hóa hệ 
thống các văn bản pháp luật 
liên quan đến công tác phòng 
ngừa, ứng phó sự cố và thiên 
tai; rà soát điều chỉnh những 
nội dung thiếu chặt chẽ, 
chưa đồng bộ, chồng chéo, 
mâu thuẫn và chưa sát với 
thực tế nhằm đáp ứng kịp 
thời yêu cầu phát triển; ban 
hành cơ chế phối hợp, phân 
công, phân cấp rõ ràng trên 

cơ sở các chức năng, nhiệm 
vụ được giao. 

Thứ hai, đẩy mạnh triển 
khai các công cụ kinh tế 
nhằm kiểm tra, giám sát, 
thanh tra các hoạt động 
phát triển KT-XH có nguy 
cơ gây ra SCMT; huy động 
đủ nguồn lực tài chính đầu 
tư, hỗ trợ cho các hoạt động 
quản lý rủi ro sự cố và thiên 
tai; xử phạt nghiêm minh các 
tổ chức, cá nhân coi trọng lợi 
ích kinh tế trước mắt, mà coi 
nhẹ công tác BVMT; yêu cầu 
các tổ chức, cá nhân để xẩy 
ra SCMT phải đền bù thỏa 
đáng đối với thiệt hại gây ra 
và chịu trách nhiệm cải tạo, 
phục hồi môi trường.

Thứ ba, tăng cường triển 
khai các công cụ kỹ thuật bao 
gồm quy hoạch môi trường, 
đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi 
trường, kế hoạch BVMT, 
phòng ngừa ứng phó sự cố 
và thiên tai; giám sát môi 
trường, tái chế, tái sử dụng 
và xử lý chất thải. Nâng cao 
chất lượng lập chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, dự án 
triển khai thực hiện công tác 
phòng ngừa, ứng phó sự cố, 
thiên tai; xác định rõ các vấn 
đề cấp bách cần thực hiện 
kèm theo mục tiêu cần đạt, 
nguồn lực cần đáp ứng, phân 
công và giám sát thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh triển 
khai các công cụ giáo dục 
và truyền thông môi trường 
nhằm nâng cao nhận thức, ý 
thức trách nhiệm của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền các 
cấp, các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ và 
người dân về công tác phòng 
ngừa, ứng phó sự cố và thiên 
tai; biến nhận thức thành các 
hành động cụ thể góp phần 
chủ động ứng phó với các sự 
cố và thiên tai khi xảy ran

 V Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai cũng là giải pháp phòng ngừa và 
ứng phó SCMT
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Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do  
công nghệ nung gốm, sứ tại làng nghề Bát Tràng
PHẠM THỊ HUẾ 
Đại học Công nghệ GTVT Hà Nội
GS. ĐẶNG KIM CHI 
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bát Tràng là một trong những làng nghề 
truyền thống sản xuất gốm, sứ lâu đời 
của nước ta. Trải qua các thời kỳ lịch sử, 

làng nghề đã cung cấp sản phẩm gốm, sứ cho 
thị trường trong nước và trên thế giới. Cùng 
với sự phát triển kinh tế, làng nghề Bát Tràng 
đang phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm 
môi trường, do sử dụng nhiên liệu ở công đoạn 
sấy và nung sản phẩm gốm, sứ, ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống người dân. 

CÔNG NGHỆ LÒ NUNG GỐM, SỨ 
Hiện nay, làng nhề Bát Tràng sử dụng công 

nghệ nung gốm, sứ gồm: Lò hộp, gas và gas tiết 
kiệm năng lượng (TKNL). Trong đó, lò hộp là 
hệ lò thủ công truyền thống sử dụng than cám 
và củi, tường được xây bằng gạch chịu lửa, bên 
ngoài là gạch đỏ. Thời gian nung sản phẩm 
khoảng 28 - 30 giờ. Như vậy, hệ lò này làm phát 
sinh lượng khí thải ra môi trường lớn (bụi, CO, 
CO2, SO2 …) và chất thải rắn (tro xỉ, phế phẩm 
nung hỏng).

Lò gas là hệ lò con thoi đảo lửa, cấu tạo 
gồm tường, vòm và cửa lò làm từ bông gốm 
cách nhiệt có khung đỡ bằng thép. Trong lò có 
xe goòng tạo thành nền lò, các sản phẩm được 
xếp lên goòng nhờ hệ thống tấm kê, trụ đỡ. 
Nhiên liệu sử dụng là khí hóa lỏng (LPG) được 
cung cấp qua hệ thống vòi đốt dưới gầm lò, 
ngọn lửa đi từ dưới lên trên và được đảo chiều 
nhờ kênh hút khói trên nền goòng kết nối với 
ống khói phía sau lò. Thời gian nung sản phẩm 
mất khoảng 16 -18 giờ tùy theo chủng loại sản 
phẩm. Do thời gian nung ít hơn so với lò hộp 
nên chất thải tạo ra đối với hệ lò này ít hơn, 
chủ yếu là khí CO2, phế phẩm và tấm kê, trụ 
đỡ hỏng.

Lò gas TKNL có cấu tạo giống như lò 
gas, được cải tiến một số bộ phận kỹ thuật để 
tiết kiệm nhiên liệu (vòi đốt, kênh dẫn khói, 
buồng xếp sản phẩm và buồng sấy tận dụng 
nhiệt). Qua vận hành cho thấy, mức tiêu hao 
nhiên liệu của lò gas TKNL thấp hơn khoảng 
20 - 30% so với lò hộp và lò gas. Bên cạnh đó, 

việc cải tạo hệ thống lọc khí 
của lò gas nhằm tiết kiệm 
nhiên liệu, làm sạch không 
khí và trung hòa độ ph trong 
quá trình nung, giảm thiểu 
chi phí cho nguyên liệu đốt. 
Ngoài ra, lò này còn có ưu 
điểm không phát sinh chất 
thải, sản phẩm nung đảm bảo 
độ bền, đẹp, ít bị hỏng. 

Trên cơ sở công nghệ sản 
xuất của 3 loại lò nung trên, 
có thể đánh giá công nghệ 
nung gốm, sứ tại làng nghề 
Bát Tràng thông qua 8 tiêu chí 
(TC) cơ bản do Viện Khoa học 
và Công nghệ Môi trường đưa 
ra để xác định các mức thải 
ô nhiễm như: Tác động môi 

trường (TC 1); Nguyên liệu 
đầu vào (TC 2); Nhu cầu sử 
dụng nhiên liệu (TC 3); Chất 
lượng sản phẩm (TC 4); Vốn 
đầu tư (TC 5); Hiệu quả kinh 
tế (TC 6); Nhân lực (TC 7); 
Mức độ sửa chữa, bảo dưỡng, 
thay thế phụ kiện và cải tiến 
công nghệ (TC 8), được thể 
hiện trong bảng.

Qua bảng cho thấy, tổng 
số điểm về lợi ích môi trường 
của lò gas TKNL đạt mức cao 
nhất với 78/100 điểm nên 
được khuyến khích áp dụng; 
Trong khi lò hộp, lò gas có 
tổng số điểm 35 và 66 (dưới 70 
điểm) nên khuyến cáo không 
nên áp dụng.

Bảng tổng hợp các tiêu chí đánh giá, lựa chọn công nghệ 
nung gốm, sứ

TT TC 
Lượng hóa điểm số (điểm)

 Công nghệ lò 
hộp

Công nghệ lò gas Công nghệ lò gas TKNL

1 TC 1 6 24 27

2 TC 2 5 8 8

3 TC 3 1 5 7

4 TC 4 5 7 9

5 TC 5 5 4 4

6 TC 6 3 4 8

7 TC 7 4 6 6

8 TC 8 6 8 9

Tổng điểm 35 66 78
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Đổi mới công nghệ nung gốm, sứ từ lò 
hộp thủ công sang lò gas TKNL, giúp tiết kiệm 
nhiên liệu trong quá trình sản xuất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm.

Bảo trì và bảo dưỡng định kỳ các phụ kiện 
của lò gas TKNL để duy trì tuổi thọ của lò; Lắp 
đặt các thiết bị thông gió để hút nhiệt ra ngoài 
và cung cấp không khí để giảm nhiệt độ khu 
vực đặt lò;

Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang và mũ 
bảo hộ, hướng dẫn nội quy an toàn lao động 
cho công nhân trong các cơ sở sản xuất tại làng 

 V Các sản phẩm gốm, sứ của làng nghề Bát Tràng

nghề; Có các quy định, nội 
quy, biển cấm, biển báo về 
phòng cháy và chữa cháy để 
tránh xảy ra những sự cố…

Chính quyền địa phương 
ban hành quy chế khuyến 
khích các cơ sở sản xuất 
gốm, sứ thực hiện biện pháp 
BVMT; tăng cường công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về BVMT; đồng thời 
phát triển dịch vụ tư vấn áp 
dụng công nghệ lò gas TKNL. 
Nghiên cứu xây dựng và ban 

hành chính sách bắt buộc áp 
dụng công ghệ lò nung gốm, 
sứ hiện đại trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

Như vậy, việc đánh giá, lựa 
chọn lò gas TKNL nung gốm, 
sứ tại làng nghề Bát Tràng có 
ý nghĩa lớn đối với các cơ sở 
sản xuất gốm, sứ nói chung. 
Việc lựa chọn này không chỉ 
mang lại hiệu quả về kinh tế, 
kỹ thuật mà còn giúp cải thiện 
môi trường của làng nghề. 
Quá trình nghiên cứu, đánh 
giá đã xây dựng được những 
căn cứ khoa học, góp phần 
khuyến khích các đơn vị sản 
xuất sản phẩm gốm, sứ có cơ 
hội để chuyển đổi hoặc cải tiến 
công nghệ theo hướng phát 
triển bền vững. Tuy nhiên, để 
làng nghề Bát Tràng cũng như 
các làng nghề sản xuất gốm, sứ 
khác trên cả nước sớm được 
cải thiện về môi trường cũng 
như nâng cao chất lượng sản 
phẩm rất cần đến sự quan tâm 
kịp thời của các cấp lãnh đạo, 
cơ quan chức năng, tổ chức và 
các nhà khoa họcn

 V Người dân làng nghề Bát Tràng sử dụng lò gas nung gốm vừa TKNL, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường
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Công nghệ xử lý khí thải công nghiệp tại 
Hàn Quốc và đề xuất giải pháp áp dụng 
cho Việt Nam
Trong những năm qua, bên cạnh 
các thành tựu phát triển kinh tế 
- xã hội, Hàn Quốc đã đạt được 
nhiều thành quả trong lĩnh vực 
BVMT và là một quốc gia có trách 
nhiệm cao trong hợp tác quốc 
tế, nhằm giải quyết những vấn 
đề môi trường toàn cầu. Đặc 
biệt, công tác quản lý, xử lý khí 
thải được Chính phủ Hàn Quốc 
quan tâm hàng đầu. Tạp chí Môi 
trường đã có cuộc trao đổi với 
ông Young Ok Park - Giám đốc 
Viện Nghiên cứu Năng lượng 
(NCNL) về công nghệ xử lý khí 
thải công nghiệp tại Hàn Quốc, 
từ đó đưa ra những giải pháp 
hữu ích cho Việt Nam.

9Ông có thể cho biết đôi nét về công 
tác quản lý khí thải công nghiệp tại 
Hàn Quốc?

Ông Young Ok Park: Để quản lý 
khí thải công nghiệp của các khu công 
nghiệp (KCN), Chính phủ Hàn Quốc 
đã đưa ra kế hoạch 5 bước, bao gồm: 
Giới thiệu về công nghệ kiểm soát khí 
thải, quy trình cấp phép lắp đặt và hoạt 
động phải được thực hiện nghiêm 
chỉnh; Kiểm soát chặt chẽ môi trường 
và thông báo về các quy định mới để 
các doanh nghiệp có thời gian chuẩn 
bị, cải tiến công nghệ; Áp dụng quy 
định đặc biệt đối với các khu vực bị ô 
nhiễm nặng hoặc khu vực cần quan 
tâm; Các thiết bị kiểm soát khí thải 
được kiểm tra thường xuyên và theo 
dõi liên tục trong quá trình vận hành; 
Các nhà quản lý phải xử lý chặt chẽ khí 
thải dư thừa bằng cách áp dụng các 
mức xử phạt phù hợp.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng lắp đặt 
hệ thống giám sát từ xa (TMS) tại các 

KCN, có trang bị cảm biến để 
phát hiện khí độc hại. Dữ liệu 
do hệ thống thu thập được 
sử dụng làm cơ sở xây dựng 
biện pháp mới và quản lý khí 
thải trên toàn quốc. Đặc biệt, 
Chính phủ Hàn Quốc đã đưa 
các quy định kiểm soát khí 
thải vào Luật Bảo tồn Khí 
sạch.

Ngoài ra, để kiểm soát 
hiệu quả khí thải vật chất dạng 
hạt, các KCN phải thực hiện 

nghiêm túc những bước cơ 
bản sau: Đánh giá thiết bị phù 
hợp và kiểm tra các yêu cầu 
chi tiết về quy trình; Các tiêu 
chuẩn về môi trường; Chỉ dẫn 
phát thải của địa phương (địa 
phương yêu cầu tiêu chuẩn 
khác so với Trung ương). Mặt 
khác, trước khi tiến hành lắp 
đặt thiết bị kiểm soát khí thải, 
các KCN phải thực hiện đầy 
đủ theo quy trình cấp phép. 
Mới đây, các nhà quản lý Hàn 
Quốc đã áp dụng một số quy 
định của châu Âu về việc cấp 
giấy phép thiết bị công nghiệp.
9Để xử lý hiệu quả khí thải 
công nghiệp, Hàn Quốc đã áp 
dụng công nghệ nào và thực 
trạng ứng dụng các công nghệ 
này trong công nghiệp?

Ông Young Ok Park: Hiện 
tại, hai lĩnh vực chính trong 
công tác giảm phát thải từ các 
nguồn công nghiệp là vật chất 
dạng hạt và khí axít. Đối với 
công nghệ kiểm soát vật chất 
dạng hạt, Hàn Quốc đang áp 
dụng công nghệ tiên tiến nhất 
để kiểm soát khí thải vật chất  V Hệ thống lọc Cybag 

 V Ông Young Ok Park - Giám đốc  
Viện Nghiên cứu Năng lượng Hàn Quốc
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dạng hạt từ các nguồn thải công 
nghiệp. Các thiết bị được áp 
dụng nhiều nhất tại Hàn Quốc là 
thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP); 
bộ lọc túi; hệ thống lọc ẩm; hệ 
thống tích hợp… Tại các khu 
vực nhà máy điện thường sử 
dụng thiết bị lọc bụi, sau đó là bộ 
lọc túi. Ở những nơi có yêu cầu 
nghiêm ngặt và thực hiện theo 
tiêu chuẩn của địa phương, phải 
sử dụng cả thiết bị lọc bụi và bộ 
lọc túi. Trong đó, Viện NCNL đã 
phát triển một số thiết bị kiểm 
soát vật chất dạng hạt và được 
ứng dụng nhiều nhất là bộ lọc 
Cybag, hệ thống hỗn hợp (ESP 
+ Lọc túi). 

Đối với công nghệ kiểm 
soát khí axít, nhiều KCN tại 
Hàn Quốc đã cải tiến công nghệ 
để đáp ứng các tiêu chuẩn mới 
nhất về môi trường. Theo đó, 
bộ lọc SDA và hệ thống lọc ẩm 
được thay thế bằng các cuộn 
cảm kiểu sấy mới. Các cuộn 
cảm này được tối ưu hóa bằng 
cách tái chế vật liệu thu được ở 
các phễu của thiết bị kiểm soát 
vật chất dạng hạt. 

9Từ những kinh nghiệm của 
Hàn Quốc, ông đề xuất những 
giải pháp gì để Việt Nam quản 
lý tốt khí thải công nghiệp?

Ông Young Ok Park: Đối 
với thiết bị kiểm soát vật chất 
dạng hạt, Việt Nam nên sử dụng 
các hệ thống này tại KCN phù 
hợp. Đặc biệt, có thể sử dụng 
hệ thống lọc Cybag cho các khu 
vực quy mô nhỏ và vừa, tuy 
nhiên cần lưu ý về việc giảm áp 
lực do phễu cyclone khi sử dụng 
hệ thống này. 

Bên cạnh đó, có thể sử 
dụng hệ thống hỗn hợp cho các 
KCN quy mô vừa và lớn. Hệ 
thống này có đặc điểm là giảm 
tiêu thụ điện so với hệ thống 
ESP, giảm số lượng túi và tuổi 
thọ của túi. Ngoài ra, hệ thống 
này còn có ưu điểm tiết kiệm 
được không gian lắp đặt. Trong 
trường hợp sử dụng túi lọc, nên 
sử dụng loại túi lọc gấp nếp có 
bao phủ vật liệu để lọc bề mặt 
tại các điều kiện hoạt động 
ứng dụng khác nhau (bao gồm 
nhiệt độ, tính chất khí thải, độ 
dính…).

Với thiết bị kiểm soát khí 
axít, Việt Nam cần sử dụng 
công nghệ lọc sấy để ứng dụng 
cho các KCN. Công nghệ này đã 
được chứng minh là có hiệu quả 
trong việc kiểm soát khí axít ở 
các quá trình đốt khác nhau tại 
các KCN khác nhau. Cuộn cảm 
loại sấy có thể ứng dụng tại các 
nhà máy công nghiệp từ quy mô 
nhỏ tới lớn. Công nghệ của Viện 
có thể được tối ưu hóa để đáp 
ứng các điều kiện hoạt động, 
theo tiêu chuẩn của địa phương 
và Chính phủ Việt Nam. 
9Trong thời gian tới, Hàn 
Quốc và Việt Nam sẽ hợp tác 
như thế nào để quản lý hiệu 
quả khí thải công nghiệp tại 
Việt Nam?

Ông Young Ok Park: Để 
Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác 
sâu rộng trong mọi lĩnh vực nói 
chung và quản lý khí thải nói 
riêng, năm 2017, Chính phủ 
Hàn Quốc sẽ thông báo dự án 
mới về Hợp tác Nghiên cứu và 
Phát triển Hàn - Việt; Ký kết 
thỏa thuận giữa Viện NCNL 
Hàn Quốc và Viện Khoa học 
Môi trường (Tổng cục Môi 
trường) về quản lý khí thải công 
nghiệp. Theo đó, tháng 4/2017, 
hai Viện sẽ xây dựng đề xuất về 
dự án chung và trình Chính phủ 
Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Viện 
NCNL Hàn Quốc và Viện Khoa 
học Môi trường sẽ tổ chức các 
cuộc họp, hội thảo để nâng cao 
hiểu biết và thu hút sự quan tâm 
của ngành công nghiệp Việt 
Nam nhằm giới thiệu các công 
nghệ mới về kiểm soát khí thải. 

Bằng cách thiết lập các quy 
tắc mới và áp dụng tiêu chuẩn 
cho ngành công nghiệp Việt 
Nam, chúng tôi hi vọng giới 
thiệu rộng rãi công nghệ mới và 
chia sẻ kinh nghiệm với các đối 
tác của Việt Nam.
9Xin cảm ơn ông!

VŨ NHUNG (Thực hiện)

 V Hệ thống kiểm soát vật chất dạng hạt kết hợp ESP và bộ lọc túi 
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Trách nhiệm xã hội về môi trường của 
các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam
ThS. NGUYỄN NGỌC MAI
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Những năm gần đây, trách nhiệm xã 
hội là hoạt động thu hút được nhiều 
sự quan tâm của xã hội. Tại Hội nghị 

Thượng đỉnh G20 tại Seoul, Chính phủ Hàn 
Quốc và các bên liên quan đã thông qua đồng 
thuận Seoul về phát triển vì tăng trưởng chung 
với 9 lĩnh vực (xây dựng cơ sở hạ tầng, phát 
triển nguồn nhân lực, thương mại, đầu tư tư 
nhân và tạo việc làm, an ninh lương thực, tăng 
trưởng bền bỉ, khả năng cung cấp tài chính đều 
khắp, huy động nội lực, và chia sẻ kiến thức). 
Theo đó, chính sách hỗ trợ và phát triển hoạt 
động trách nhiệm xã hội về môi trường của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam đã được 
đẩy mạnh và xúc tiến một cách tích cực, giúp 
cho các doanh nghiệp Việt Nam trở thành hình 
mẫu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Hàn Quốc bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ 
tháng 9/1988 với quy mô nhỏ lẻ. Đồng thời, từ 
năm 2007 đến tháng 9/2011, các dự án đầu tư 
của Hàn Quốc ban đầu có xu hướng giảm sau 
đó tăng dần trong thời gian gần đây. Đặc biệt, 
hiện nay Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài 
lớn nhất về cả số lượng dự án, tăng vốn đầu 
tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư 
vào Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư tính đến 
tháng 12/2016 đạt 50 tỷ 706,44 triệu USD, gồm 
5.747 dự án đầu tư còn hiệu lực. 

Tuy nhiên, quá trình “địa phương hóa” của 
các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng gặp nhiều 
khó khăn và mâu thuẫn với địa phương, đặc 
biệt trong quan hệ ông chủ - nhân viên. Chính 
vì thế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt 
động ở Việt Nam đã chuyển hướng và tiến 
hành hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) cũng 
như gắn kết với hoạt động này nhằm dung hòa 
xung đột về văn hóa giữa các nước đầu tư và 
nước tiếp nhận đầu tư, phản ánh xu hướng 
toàn cầu hóa của các công ty đa quốc gia. Đến 
năm 2011, Giải thưởng Trách nhiệm xã hội cho 
doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam 
do Bộ KH&ĐT Việt Nam hợp tác với Bộ Kinh 
tế Tri thức Hàn Quốc phối hợp tổ chức. 

Tuy nhiên, tùy theo từng năm, chiến lược 
của các công ty khác nhau thì tiến hành CSR 

của các công ty Hàn Quốc 
cũng thay đổi. Điều này được 
thể hiện rõ ở lĩnh vực của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Việt Nam trong năm 2011 - 
2014. 

Năm 2011, Phòng Xúc 
tiến Thương mại đầu tư Hàn 
Quốc (KOTRA) tiến hành 
thông qua điều tra 116 doanh 
nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở 
Việt Nam, 200 sinh viên và 
200 người Việt Nam thuộc cơ 
quan truyền thông; kết quả, 
chỉ có 47/116 Công ty đang 
tiến hành hoạt động CSR. 
Đồng thời, có đến 88,4% trong 
số 47 Công ty này tiến hành 
hoạt động CSR trọng tâm là 
phúc lợi xã hội; 37,2% quan 
tâm đến việc hỗ trợ giáo dục, 
hỗ trợ trường học và nghiên 
cứu học thuật; 18,6% lĩnh 
vực BVMT. Tuy nhiên, theo 
điều tra 30 doanh nghiệp Hàn 
Quốc tiêu biểu cho hoạt động 
về CSR do KOTRA cùng Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt 
Nam tiến hành, lĩnh vực tài 
trợ chủ yếu mà doanh nghiệp 
Hàn Quốc trong năm 2014 là 
hỗ trợ giáo dục (70%), hỗ trợ 
y tế (30%) và hỗ trợ các cơ sở 

phúc lợi (23%), BVMT (17%).
Mặc dù chỉ chiếm 17% 

trong số các nội dung tiến 
hành CSR nhưng lĩnh vực 
BVMT được các công ty Hàn 
Quốc đặc biệt coi trọng và 
tiến hành với nhiều nội dung: 
Chính sách giúp cải thiện môi 
trường xã hội địa phương; 
tuyên truyền nâng cao ý thức 
của người dân về việc BVMT; 
xây dựng hệ thống quản lý 
chất thải... Điển hình như 
Ngân hàng Ngoại hối Hàn 
Quốc (KEB) đã triển khai Dự 
án hỗ trợ lò đốt tiết kiệm năng 
lượng và khí sinh học, xây 
dựng hệ thống thu gom rác 
thải tại huyện Triệu Phong và 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng 
Trị từ năm 2013 - 2015, với 
chi phí là 200.000 USD. Công 
ty Doosan đã tiến hành hỗ trợ 
hai máy khử mặn với trị giá 
1 triệu USD, giúp cung cấp 
nước sạch mỗi ngày cho xã 
đảo An Bình, Lý Sơn, Quãng 
Ngãi vào năm 2012. Thời gian 
6 tháng cuối năm 2011, Công 
ty điện tử Sam Sung sử dụng 
1.000 USD để quét dọn dòng 
sông ở khu vực xung quanh; 
Phối hợp với Đoàn Thanh 

 V Người dân xã đảo An Bình, Lý Sơn được Công ty Doosan hỗ 
trợ máy khử nước mặn thành nước ngọt 
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niên huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh tiến hành chương trình 
trồng 1.000 cây xanh với chi phí 
là 5.000 USD; Công ty xây dựng 
Hyundai E&C đã tổ chức tuyên 
truyền giáo dục về vệ sinh môi 
trường cho 151 cán bộ nhà nước 
và người dân, tổ chức giáo dục ở 
tỉnh Thái Bình từ tháng 12/2012 
đến năm 2015...

Đặc biệt, Công ty CS Wind 
Tower ở Vũng Tàu thường xuyên 
đo, kiểm tra định kỳ tiếng ồn 
và lượng thải các chất ô nhiễm 
ra môi trường; có chương trình 
quản lý, xử lý rác thải, chất thải 
công nghiệp, nguy hại theo yêu 
cầu pháp luật... Do đó, Công ty đã 
giảm lượng chất thải từ 1.634.925 
kg vào năm 2012 xuống còn 
685.240 kg vào năm 2014. Đồng 
thời, tỷ lệ tái sử dụng chất thải 
tăng từ 17% lên 31% vào năm 
2014. Thêm vào đó, Công ty đặt 
ra mục tiêu giảm lượng khí CO2 
phát thải vào không khí thông 
qua việc giảm năng lượng được 
sử dụng như điện, dầu, LPG (khí 
dầu mỏ hóa lỏng)…

Có thể nói, hoạt động tiến 
hành và áp dụng trách nhiệm xã 
hội ở Việt Nam, đặc biệt về môi 
trường đã đạt được một số kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, hoạt 
động này vẫn còn có những hạn 
chế như: Các doanh nghiệp Hàn 
Quốc vẫn chưa có sự liên kết với 
nhau để tiến hành hoạt động 
trách nhiệm xã hội một cách sâu 
rộng, còn gặp phải khó khăn khi 
thực hiện thủ tục hành chính để 
xin cấp phép thực hiện các hoạt 
động này.

Chính vì thế, để phát huy 
hoạt động CSR sâu rộng và hiệu 
quả hơn nữa trong lĩnh vực môi 
trường, các công ty Hàn Quốc 
cần thay đổi mô hình đơn lẻ khi 
tiến hành hoạt động này và kết 
hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng có liên quan phía Việt 
Nam cũng như các đoàn thể, tổ 
chức phi chính phủ và Chính phủ 
Hàn Quốc trong tương lain

Vedan Việt Nam: Tết yêu thương - 
Ấm lòng người nghèo

Ngày 17/1/2017, Công ty CPHH 
Vedan Việt Nam tổ chức 

Chương trình “Tết đến với mọi nhà 
- Xuân Đinh Dậu 2017” cho người 
nghèo tại 6 xã: Phước Thái, Phước 
Bình, Tân Hiệp, Cẩm Đường, Bình 
An, Suối Trầu, tỉnh Đồng Nai với 
hơn 1.100 xuất quà Tết tổng giá trị 
khoảng 800 triệu đồng, mỗi phần 
quà từ 500.000 - 600.000 đồng được 
trao tận tay những hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, người già neo 
đơn, nạn nhân chất độc da cam, gia 
đình chính sách, công nhân nghèo 
không có điều kiện về quê ăn Tết 
trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh. 

Bà Lê Thị Mai, 68 tuổi, sống 
tại ấp 1D, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai chia 
sẻ: “Đã 5 năm liền tôi được nhận 
quà của Công ty Vedan vào mỗi 
dịp Tết sắp đến. Tôi rất biết ơn 
Công ty đã mang đến cho gia 
đình chúng tôi những cái Tết đầy 
đủ và ấm áp.” 

Chương trình “Tết đến với mọi 
nhà” đã trở thành hoạt động an sinh 
xã hội thường niên của Vedan Việt 
Nam từ năm 2009 đến nay, với tinh 
thần “lá lành đùm lá rách” được 

phát huy đã gắn kết tình người, gắn 
kết yêu thương chia sẻ, để người dân 
nghèo được đón nhận những món 
quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh 
thần. Ông Tsai Ping Hsuan - Phó 
Giám đốc Văn phòng Tổng Giám 
đốc - Công ty Vedan Việt Nam cho 
biết: “Tặng quà Tết cho người nghèo 
là một hoạt động an sinh xã hội có 
ý nghĩa nhân văn tốt đẹp cần được 
nhân rộng. Chương trình thể hiện 
tinh thần tương thân tương ái, đoàn 
kết sẻ chia trong cộng đồng, đồng 
thời góp phần thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước 
trong việc ổn định cuộc sống, tinh 
thần cho các tầng lớp nhân dân còn 
nhiều khó khăn. Vedan Việt Nam 
đã triển khai tặng quà Tết đồng bào 
liên tục nhiều năm qua và chúng 
tôi mong rằng, đây sẽ là hoạt động 
truyền thống được Ban Lãnh đạo 
Công ty tiếp tục quan tâm thực 
hiện”.

Có thể nói, những phần quà ý 
nghĩa mà Công ty CPHH Vedan 
Việt Nam trao tặng đã giúp đỡ các 
hộ nghèo đón Tết Đinh Dậu sẽ làm 
cho mùa Xuân sắp đến thêm ấm áp, 
ý nghĩa.
 HỮU QUỐC

 V Ông Tsai Ping Hsuan - Phó Giám đốc Văn phòng Tổng Giám đốc,  
Công ty Vedan Việt Nam tặng quà cho người dân
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CÔNG TY TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV:

Chú trọng đầu tư cho công tác  
bảo vệ môi trường

Dự án Tổ hợp Bauxit - nhôm Lâm Đồng 
đi vào vận hành thương mại cuối năm 
2013, đến nay đã được gần 3 năm, với 

công suất thiết kế 650.000 tấn Alumin/năm. 
Đây là Dự án trọng điểm của quốc gia, đồng 
thời là ngành công nghiệp lần đầu tiên có mặt 
tại Việt Nam, do vậy công tác BVMT cũng được 
chú trọng hàng đầu. 

Là đơn vị tiếp nhận, quản lý, vận hành, 
làm chủ công nghệ tổ hợp các Nhà máy tuyển 
quặng tinh, Nhà máy sản xuất alumin, các công 
trình phục vụ dự án, khu khai thác mỏ, hoàn 
thổ và công tác môi trường, Công ty TNHH 
MTV nhôm Lâm Đồng - TKV luôn chấp hành 
nghiêm chỉnh Luật BVMT. Trong đó, Công ty 
luôn tuân thủ các quy định về xả thải, đóng 
thuế, phí BVMT; Các cam kết trong Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án 
Cải tạo phục hồi môi trường và Báo cáo xả nước 
thải vào nguồn nước do Bộ TN&MT phê duyệt; 
Giấy phép khai thác nước mặt, Sổ chủ nguồn 
thải chất thải nguy hại (CTNH) do Sở TN&MT 
tỉnh Lâm Đồng cấp phép... Kết quả quan trắc 
định kỳ hàng năm cho thấy, toàn bộ nguồn thải 
của Tổ hợp Bauxit-nhôm Lâm Đồng đều đạt 
QCVN về môi trường. 

Với định hướng phát triển bền vững, năm 
qua Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng 
đã đầu tư, cải tạo lại nhiều công trình BVMT 
của Tổ hợp Bauxit-nhôm để giám sát, cải thiện 
chất lượng nguồn thải, giảm tối thiểu tác động 
đến môi trường ở các khu vực xung quanh. 
Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư thêm các hệ 
thống giám sát, kiểm soát nguồn nước thải 
của Nhà máy alumin và Nhà máy tuyển (trạm 
quan trắc nước thải tự động cho hồ thải quặng 
đuôi số 6, trạm pH online liên động hệ thống 
cánh phai 2 cấp cho Nhà máy alumin), với tổng 
giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Dự kiến năm 2017, 
Công ty đầu tư thêm 2 trạm quan trắc nước 
thải tự động cho Nhà máy Alumin, dự toán 
khoảng 3 tỷ đồng; Cải tạo lại các hệ thống giám 
sát nguồn khí thải thải tại ống khói Nhà máy 
nhiệt điện và lập kế hoạch đầu tư thêm trạm 
quan trắc khí thải tự động tại ống khói này với 
dự toán khoảng 5 tỷ đồng; Đầu tư thêm kho 

chứa CTNH có tổng diện tích 
240 m2 với tổng giá trị hơn 1 
tỷ đồng; Nghiên cứu thay đổi 
một số công nghệ trong dây 
chuyền sản xuất nhằm giảm 
tiếng ồn, mùi từ Nhà máy 
alumin…Ngoài ra, để cải tạo 
cảnh quan, môi trường Tổ 
hợp bauxit-nhôm Lâm Đồng, 
Công ty đã trồng thêm khoảng 
8.000 cây keo lá tràm khu vực 
hồ bùn đỏ, trồng bổ sung 
tuyến đường nội bộ trong Nhà 
máy Alumina, đường vào Nhà 
máy tuyển; Cải tạo 2 ha bồn 
hoa, thảm cỏ tại khuôn viên 
các phân xưởng sản xuất và 
cổng vào Nhà máy alumin, với 

tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.
Nhằm nâng cao chất 

lượng môi trường, Công ty 
còn chủ động làm việc với 
chính quyền địa phương và 
người dân trong khu vực thị 
trấn Lộc Thắng cùng các đơn 
vị liên quan để giải quyết các 
kiến nghị, phản ánh có liên 
quan đến vấn đề môi trường.

Trên cơ sở những kết 
quả đã đạt được, trong thời 
gian tới, Công ty sẽ không 
ngừng đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động 
cùng hướng tới mục tiêu vì sự 
nghiệp phát triển bền vữngn

 PHẠM THANH TUẤN

 V Khuôn viên Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng

 V Công tác trồng cây phục hồi môi trường sau khai thác được 
Công ty thực hiện hiệu quả
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TĂNG TRƯỞNG XANH

Việt Nam tích cực đẩy mạnh thực hiện 
Chiến lược Tăng trưởng xanh

Ngày 12/1/2017, tại Hà Nội đã 
diễn ra Hội nghị điều phối 

Tăng trưởng xanh (TTX) - Báo 
cáo tình hình thực hiện Chiến lược 
quốc gia về TTX ở Việt Nam (2012 
-2016) do Bộ KH&ĐT tổ chức với 
sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID) và Chương 
trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP). 

Hội nghị đã tổng kết và đánh 
giá việc thực hiện Chiến lược quốc 
gia về TTX ở Việt Nam. Những 
điển hình, kinh nghiệm tốt và 
những bài học rút ra trình bày tại 
Hội nghị đã cung cấp thông tin 
cho các đại biểu về quá trình xây 
dựng, thực hiện Kế hoạch hành 
động quốc gia về TTX, đóng góp 
quan trọng vào việc thực hiện thỏa 
thuận Pari.

TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ 
trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, 
TN&MT, Bộ KH&ĐT cho biết, 
Chiến lược quốc gia về TTX là thúc 
đẩy quá trình tái cơ cấu và hoàn 
thiện thế chế kinh tế theo hướng 
hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế. Chiến 
lược tiếp tục đóng góp cho các hoạt 
động ứng phó với BĐKH, giảm 
phát thải khí nhà kính, giảm nghèo, 

đảm bảo phát triển kinh 
tế bền vững. Tính đến 
thời điểm hiện tại, Việt 
Nam đã có 5 Bộ và gần 30 
tỉnh/TP xây dựng và thực 
hiện Kế hoạch hành động 
TTX.

Kinh nghiệm thực 
hiện Kế hoạch hành động 
TTX của tỉnh Quảng 
Ninh đã cho thấy, Kế 
hoạch cần được xây dựng 
dựa trên cơ sở khoa học 
và sự đồng thuận của các 
bên liên quan. Kế hoạch 
hành động TTX đưa ra 
các ưu tiên và cần được 
lồng ghép vào quy hoạch 
tổng thể và thực hiện với 
sự hỗ trợ kịp thời của các 
đối tác phát triển. Ở cấp 
quốc gia, Kế hoạch hành 
động TTX cũng cần được 
xây dựng và thực hiện 
dựa trên những lĩnh vực 
then chốt, kế thừa những 
nỗ lực sẵn có như các 
chương trình mục tiêu. 

Việt Nam đã tham 
gia Thỏa thuận Pari được 
thông qua tại COP21 
tháng 11/2015 với các 
cam kết trong Đóng góp 

quốc gia tự quyết định 
(NDC). TS. Nguyễn Thế 
Phương, Thứ trưởng Bộ 
KH&ĐT cho biết, các 
cơ quan Chính phủ và 
đối tác phát triển đã có 
nhiều hoạt động để thúc 
đẩy thực hiện cam kết 
quan trọng này. Nhiều 
địa phương và doanh 
nghiệp xác định đây là 
nhiệm vụ quan trọng và 
đang triển khai trên các 
mặt: Huy động nguồn 
lực, tăng cường thể chế 
chính sách, tăng cường 
năng lực và đổi mới công 
nghệ”.

Bà Louise Chamber-
lain - Giám đốc Quốc gia 
UNDP đề xuất, “đề nghị 
Chính phủ đưa ra chính 
sách và cam kết dài hạn 
giúp giảm thiểu rủi ro 
cho nhà đầu tư, cải cách 
giá năng lượng, cơ chế 
khuyến khích đầu tư, 
thay đổi cách thức quản 
lý và hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhà nước hoạt 
động trong lĩnh vực năng 
lượng”.
 ANH TUẤN

 V Toàn cảnh Hội nghị
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TĂNG TRƯỞNG XANH

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 

Thúc đẩy triển khai Tăng trưởng xanh, 
phát triển các bon thấp
NGUYỄN TUẤN ANH
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục,TN&MT - Bộ KH&ĐT

Việt Nam đang là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Để thực hiện mục tiêu chung tay cùng thế giới BVMT, Việt Nam đã chủ động xây 
dựng“Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX)” để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm phát 
thải nhà kính, chống lại mực nước biển dâng… Chiến lược TTX nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc 
và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, thông qua tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, vốn tự nhiên, 
công cụ kinh tế. Từ đó góp phần ứng phó với BĐKH, giảm nghèo và đảm bảo phát triển kinh tế bền 
vững.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH  
HÀNH ĐỘNG TTX

Một trong những nội dung quan trọng 
trong Chiến lược quốc gia về TTX thời kỳ 
2013 - 2020 là các hoạt động thông tin, truyền 
thông và nâng cao nhận thức; Xây dựng và 
thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn về 
TTX cho cán bộ quản lý nhà nước ở cấp Trung 
ương và địa phương góp phần thực hiện giải 
pháp “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Theo đó, Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp, 
hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây 
dựng Kế hoạch hành động TTX. Đến nay, 
Bộ KH&ĐT đã hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải 
(GTVT) xây dựng và ban hành Kế hoạch hành 
động ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 
2016-2020 của ngành GTVT với 6 nhiệm vụ 
và giải pháp quan trọng. Tiếp tục hỗ trợ Bộ 
GTVT xây dựng Kế hoạch hành động quốc 
gia về giảm phát thải khí CO2 trong ngành 
hàng không dân dụng Việt Nam, với mục tiêu 
thực hiện các giải pháp cắt giảm khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính, hạn chế sự nóng lên của 
khí hậu toàn cầu. Ở cấp địa phương, hiện đã 
có 15 tỉnh xây dựng, phê duyệt và một số tỉnh 
đang thực hiện Kế hoạch hành động TTX (Hà 
Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và An Giang); 
Đồng thời, Bộ KH&ĐT tiếp tục hỗ trợ các tỉnh 
Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Bình Định, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, Hậu Giang xây dựng Kế hoạch 
hành động TTX cấp tỉnh. 

Thực hiện việc lồng ghép 
các yêu cầu về BVMT, TTX, 
phát triển bền vững (PTBV) 
và ứng phó với BĐKH vào quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội (KT-XH), đặc 
biệt là trong quá trình lập kế 
hoạch phát triển KT-XH 5 
năm giai đoạn 2016 - 2020. 
Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT 
tích cực thực hiện Nghị quyết 
số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 
của Chính phủ về một số vấn 
đề cấp bách trong lĩnh vực 
BVMT; các chỉ tiêu về môi 

trường và PTBV đang được 
rà soát, theo dõi và đánh giá 
theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. Bộ đang nghiên 
cứu những hành động thích 
ứng với BĐKH ưu tiên Đóng 
góp dự kiến do quốc gia tự 
quyết định (NDC) Việt Nam, 
đầu tư tư nhân trong BĐKH 
làm cơ sở đề xuất kế hoạch và 
hành động chính sách thực 
hiện cam kết của Việt Nam.

Đồng thời, rà soát, cập 
nhật đầu tư và chi tiêu công 
cho BĐKH, TTX đến hết 

 V Hội thảo cấp cao “Chiến lược Quốc gia về TTX của Việt Nam: 
Con đường hướng tới thực hiện Thỏa thuận Pari - Kinh nghiệm 
của Việt Nam & EU tổ chức ngày 11/10/2016 tại Hà Nội
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năm 2015 và công bố vào tháng 6/2016, với đề 
xuất khung quản lý nguồn lực, phối hợp với 
các đối tác phát triển quốc tế hỗ trợ nghiên 
cứu Đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho 
BĐKH và TTX ở tỉnh Cà Mau, xem xét nhân 
rộng ra các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL).

Tăng cường rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật theo hướng TTX và BVMT, ứng phó 
với BĐKH để khuyến nghị sửa đổi, bổ sung 
phù hợp với những yêu cầu trong thời kỳ mới. 
Phối hợp với Bộ TN&MT, các Bộ, ngành liên 
quan xây dựng kế hoạch hành động đến năm 
2030 thực hiện Thỏa thuận Pari về BĐKH và 
Kế hoạch xây dựng Báo cáo cập nhật 2 năm 
một lần; Phối hợp với đối tác phát triển quốc 
tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và 
Bình Thuận xây dựng kịch bản BĐKH và bổ 
sung, chỉnh sửa Kế hoạch hành động BĐKH 
lần 2 cấp tỉnh...

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Bộ KH&ĐT đang tập trung phối hợp với 

các cơ quan liên quan và đối tác phát triển để 
xây dựng năng lực cho các cơ quan Việt Nam, 
chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng về tổ chức, thể 
chế để tiếp cận Quỹ Khí hậu Xanh (GCF).

Trên cơ sở tổ chức thành công Hội thảo 
hàng năm về Tiếp cận nguồn tài chính cho 
thực hiện TTX và ứng phó với BĐKH trong 
khuôn khổ Diễn đàn Đối tác Phát triển ít phát 
thải các bon châu Á (Asia LEDS Partnership - 

ALP), Bộ KH&ĐT đã tổ chức 
Hội thảo vùng của Diễn đàn 
vào cuối tháng 6/2016 tại Hà 
Nội với chủ đề “Cơ chế thúc 
đẩy đầu tư tài chính cho phát 
triển năng lượng sạch nối 
lưới ở khu vực châu Á” ; “Huy 
động tài chính để thực hiện 
các hành động ưu tiên giảm 
thiểu tác động của BĐKH” 
gắn kết với các mục tiêu 
BVMT, PTBV và ứng phó với 
BĐKH.

Phối hợp với Phái đoàn 
Liên minh châu Âu tại Việt 
Nam tổ chức Hội thảo cấp cao 
“Chiến lược quốc gia về TTX 
của Việt Nam: Con đường 
hướng tới thực hiện Thỏa 
thuận Pari - Kinh nghiệm 
của Việt Nam & EU” trong 
khuôn khổ Chương trình Hỗ 
trợ Đối thoại Chiến lược Việt 
Nam - EU ngày 11/10/2016 
tại Hà Nội, với mục tiêu thảo 
luận về Chiến lược TTX của 
Việt Nam liên quan đến thích 
ứng với BĐKH và các nỗ lực 
để đạt được thành công Thỏa 
thuận Pari tại COP21 thông 
qua việc chia sẻ kinh nghiệm 
của các chuyên gia EU về 

thực hiện Chiến lược TTX ở 
châu Âu, quan điểm và việc 
thực hiện Chiến lược TTX tại 
Việt Nam, tăng cường hỗ trợ 
quốc tế trong lĩnh vực TTX...

Cùng với Chương trình 
Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP), Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Mỹ (USAID), Tổ 
chức Hợp tác Phát triển Đức 
(GIZ), Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Ôxtrâylia (AusAid) 
tổ chức Hội thảo/Tập huấn 
“Tài chính cho BĐKH và 
TTX tại vùng ĐBSCL”, đây là 
hoạt động phối hợp thực hiện 
quan trọng tại ĐBSCL, nơi 
chịu nhiều tác động tiêu cực 
của BĐKH, nước biển dâng 
với sự nỗ lực của chính quyền 
địa phương và người dân 
trong ứng phó với BĐKH. 
Điều này không chỉ giúp 
các tỉnh đánh giá tình hình 
đầu tư cho BĐKH, mà còn 
giúp cải thiện công tác lập 
kế hoạch, lập ngân sách cho 
BĐKH và TTX, đồng thời 
đảm bảo trách nhiệm báo cáo 
giải trình với Chính phủ và 
các nhà tài trợ. 

Chính phủ Việt Nam đã 
ký kết Thỏa thuận Pari về 
BĐKH và ban hành Kế hoạch 
hành động thực hiện Thỏa 
thuận này. Việc thực hiện 
Chiến lược quốc gia và Kế 
hoạch hành động quốc gia 
về TTX là một đóng góp tích 
cực cho việc thực hiện Thỏa 
thuận. Năm 2016, Việt Nam 
đã triển khai hoàn thiện thể 
chế chính sách và tăng cường 
năng lực, tạo bước chuyển 
biến quan trọng cho các năm 
sau. Hy vọng đến năm 2020 
hoặc sớm hơn, Việt Nam có 
thể hoàn thành việc sắp xếp 
đẩy mạnh triển khai các cam 
kết quốc tế trong giai đoạn 
2020 -2030n

 V Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu thực hiện  
Kế hoạch hành động TTX
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DOANH NGHIỆP  
HƯỚNG ĐẾN CÔNG NGHỆ 
VÀ SẢN PHẨM XANH

Từ ngày 11 - 13/5/2017, Hội chợ triển 
lãm Công nghệ môi trường và Sản 

phẩm sinh thái (EPIF 2017) sẽ được tổ 
chức tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 
250 doanh nghiệp có các sản phẩm sinh 
thái, công nghệ môi trường trong nước và 
quốc tế tham gia.

Hội chợ EPIF do Tổ chức Năng suất 
châu Á (APO) khởi xướng từ năm 2004 
nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
của người tiêu dùng, cộng đồng về năng 
suất và phát triển bền vững thông qua sản 
xuất, tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với 
môi trường.

Với chủ đề “Công nghệ và sản phẩm 
xanh - Hành động cho tương lai”, Hội 
chợ EPIF 2017 sẽ trưng bày các nhóm 
sản phẩm gồm nguyên liệu sinh thái; 
phụ kiện và linh kiện sinh thái phục vụ 
các ngành công nghiệp điện, điện tử, 
bán dẫn, ô tô, bao bì; sản phẩm sinh thái; 
các dịch vụ sinh thái và công nghệ môi 
trường liên quan tới xử lý rác thải, nước 
thải sinh hoạt, công nghiệp xử lý khí thải, 
chất thải nguy hại… Bên cạnh đó, Triển 
lãm sẽ tạo cơ hội để các chuyên gia trong 
nước tham gia và trao đổi, xây dựng chiến 
lược, xác định nhu cầu, hoạt động chính 
để thúc đẩy năng suất xanh tại Việt Nam 
và trong khu vực.
  P.LINH

CHIẾN DỊCH “ĐỔI PIN SINH THÁI”

Chiến dịch “Đổi pin sinh 
thái” do Tổng cục Môi 

trường và Công ty Panasonic 
Việt Nam thực hiện từ năm 
2015 nhằm nâng cao kiến 
thức, thiết lập thói quen sử 
dụng các sản phẩm thân thiện 
với môi trường của cộng đồng, 
góp phần quảng bá chương 
trình “Nhãn xanh Việt Nam”.

Pin là sản phẩm thân thuộc 
trong đời sống hàng ngày, tuy 
nhiên, pin chứa nhiều hóa 
chất độc hại, nếu không thu 
hồi và xử lý đúng cách sẽ gây 
ô nhiễm môi trường và ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng. Trong một viên pin AA 
thông thường chứa 18,4 mg 
chì, 0,93 mg thủy ngân, 1,69 

mg cadmium. Theo Tổ chức y 
tế thế giới (WHO), mức dung 
nạp tạm thời của một người 65 
kg là 1,625 mg chì/tuần, 0,104 
mg thủy ngân/tuần,1,625 mg 
cadmium/tháng. Khi con 
người hấp thụ qua đường ăn 
uống hoặc hít thở, các độc tố 
phát tán từ pin có thể gây hại 
não, thận, hệ thống sinh sản 
và tim mạch.

Năm 2016, Panasonic đã 
tổ chức Chiến dịch đổi pin 
sinh thái tại Yên Bái (tháng 
3), Thanh Hóa (tháng 5), 
Quảng Nam (tháng 9), Hòa 
Bình (tháng 12). Kết quả, đã 
đổi được 12.500 pin sinh thái 
không có chì, thủy ngân và 
cadmium. BÙI HẰNG

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XI MĂNG XANH TRÊN TOÀN CẦU

Theo Báo cáo của hãng nghiên 
cứu thị trường Transparency 

Market Research, thị trường xi măng 
toàn cầu dự kiến sẽ tăng giá trị lên 
38,1 tỷ USD tính tới năm 2024 so với 
mức 14,8 tỷ USD năm 2015. Hiện 
nay, châu Âu đang chiếm thị phần 
đáng kể trên thị trường xi măng 
xanh và dự kiến sẽ là khu vực chính 
có nhu cầu về vật liệu xây dựng bền 
vững cao trên thế giới. Trong khi đó, 

dân số tăng ở khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương được kỳ vọng sẽ thúc 
đẩy nhu cầu tiêu thụ xi măng xanh 
cũng như những vật liệu xây dựng 
khác.

Cũng theo báo cáo, nhu cầu ở 
Trung Đông và châu Phi sẽ cung 
cấp thị trường tiềm năng cho xi 
măng xanh trong những năm tới 
do sự gia tăng trong hoạt động xây 
dựng cũng như nhu cầu đối với các 

sản phẩm bền vững. Bởi xi măng 
xanh làm giảm lượng khí thải các 
bon trong hoạt động xây dựng bằng 
cách thay thế các chất thải công 
nghiệp trong sản xuất xi măng như 
tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt 
than, xỉ từ công nghiệp sản xuất sắt 
thép và sản xuất xi măng truyền 
thống.
 ĐỨC ANH
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Nhận diện khung chính sách sản xuất và  
tiêu dùng bền vững thúc đẩy đổi mới sinh thái 
trong doanh nghiệp
NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA
Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam

Chiến lược phát triển của Việt Nam đã thể hiện những nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề tăng 
trưởng kinh tế, BVMT, giảm phát thải nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí 
hậu (BĐKH). Tăng trưởng xanh (TTX) đã trở thành chiến lược phát triển tất yếu của Việt Nam, trong 
đó đã chỉ rõ 4 hành động được ưu tiên bao gồm: Xây dựng thể chế quốc gia và kế hoạch TTX tại địa 
phương; giảm cường độ phát thải khí, nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng 
tái tạo; thực hiện xanh hóa sản xuất; thực hiện xanh hóa lối sống, tiêu dùng bền vững. Những hành 
động này đã khẳng định sự cam kết của Chính phủ cho một nền kinh tế TTX, trong đó sản xuất và 
tiêu dùng bền vững (SCP) đóng vai trò quan trọng và động lực chính cho sự thay đổi, chuyển dịch 
cách thức sản xuất và tiêu dùng hiện tại.

KHÁI NIỆM VỀ VÒNG TRÒN SCP VÀ 
ĐỔI MỚI SINH THÁI 

Vòng tròn SCP là sáng kiến của Chương 
trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP). Vòng 
tròn SCP, bao gồm: Quản lý tài nguyên bền 
vững; Thiết kế và phát triển sản phẩm bền vững; 
Sản xuất sạch hơn (SXSH) và sử dụng hiệu quả 
tài nguyên; Giao thông bền vững; Nhãn sinh 
thái và chứng nhận sản phẩm bền vững; Mua 
sắm bền vững; Tiếp thị bền vững, Tiêu dùng 
bền vững; Quản lý hiệu quả phát thải. SCP là 
một vòng tròn khép kín, theo đó việc quản lý 
được thực hiện theo hướng tiếp cận vòng đời 
sản phẩm. Tác động môi trường, tác động xã 
hội và tăng trưởng kinh tế được quản lý ở tất cả 
các khâu theo chuỗi giá trị sản phẩm, mang đến 
mô hình tăng trưởng bền vững. 

Đổi mới sinh thái (ĐMST) là công cụ giúp 
doanh nghiệp (DN) đóng góp tích cực cho sự 
thành công của SCP. ĐMST được xem là một 
hướng tiếp cận kinh doanh chiến lược, theo đó 
DN coi yếu tố bền vững là một trong những 
chiến lược kinh doanh của mình, thực hiện 
những can thiệp từ xây dựng chiến lược kinh 
doanh cốt lõi đến những thay đổi trong mô 
hình kinh doanh và hoạt động sản xuất của 
DN. Tư duy theo hướng tiếp cận vòng đời và 
yếu tố hợp tác giữa các bên liên quan trên toàn 
chuỗi giá trị của DN là mấu chốt trong ĐMST.

ĐMST sẽ giúp DN khai thác, gia nhập thị 
trường mới và mở rộng thị trường, bao gồm 
các thị phần mới, các thị trường chưa khai thác 
cho các giải pháp đổi mới, tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu và mua bán sản phẩm xanh. 

 V Hình 1. Vòng tròn sản xuất  
và tiêu dùng bền vững

 V Hình 2. ĐMST DN theo hướng tiếp cận 
vòng đời sản phẩm

Đồng thời, làm tăng lợi nhuận 
cho chuỗi giá trị thông qua sử 
dụng hiệu quả tài nguyên và 
nguồn lực, tối ưu hóa các quy 
trình, sử dụng các nguồn năng 

lượng tái tạo, các sản phẩm và 
bao bì thân thiện môi trường; 
Đón trước các quy định, tiêu 
chuẩn về môi trường; Thu 
hút các nguồn tài chính xanh; 
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Tăng năng suất và năng lực kỹ thuật thông qua 
nâng cao kiến thức, kỹ năng và gắn kết người 
lao động. Khung chính sách SCP là điều kiện 
tiên quyết thúc đẩy ĐMST trong DN và ngược 
lại ĐMST DN sẽ đóng góp đáng kể cho thành 
công của SCP.

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SCP
BVMT đã được đề cập đến trong khung 

chính sách của Việt Nam từ luật, chiến lược, kế 
hoạch hành động quốc gia, chương trình mục 
tiêu quốc gia… Hầu hết, các chính sách đều 
trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy SCP, nhưng 
tập trung chính vào các lĩnh vực năng lượng, 
công nghiệp và nông nghiệp.

Năng lượng: Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả (ban hành năm 2010) và 
Chiến lược Phát triển năng lượng quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2050 (ban hành năm 2007) là cơ sở cho 
sự ra đời các chương trình, sáng kiến khác 
nhau như: Chương trình mục tiêu quốc gia về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 
đoạn 2012-2015; Dự án quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm thúc 
đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng 
tại Việt Nam và tác động tích cực đến kết quả 
hoạt động của các DN theo hướng bền vững. 
Các DN được khuyến khích tiết kiệm và sử 
dụng năng lượng một cách hiệu quả bằng cách 
được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho hoạt động 
kiểm toán năng lượng, thay thế các công nghệ 
lạc hậu, áp dụng các giải pháp cải tiến tiêu thụ 
năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo.

Công nghiệp: Chiến lược quốc gia về SXSH 
(năm 2009) là cơ sở phát triển các chính sách 
khuyến công tiếp theo, tác động tích cực đến 
sản xuất và kinh doanh của nhiều DN theo 
hướng tiếp cận SCP bằng cách áp dụng SXSH. 
Các chính sách này hỗ trợ ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến, đổi mới và chuyển giao công 
nghệ trong các DN theo hướng bền vững.

Chiến lược quốc gia về phát triển công 
nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 
2030 (năm 2014), tiếp đến là Kế hoạch tổng 
thể phát triển công nghiệp đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 (năm 2014) đã nhấn 
mạnh sản xuất bền vững và mối liên kết chặt 
chẽ với tiêu dùng bền vững là động lực phát 
triển cho nền công nghiệp xanh. Chương trình 
nghị sự của các chính sách này tập trung vào 
việc chuyển đổi các mô hình sản xuất công 
nghiệp theo hướng ứng dụng năng lượng sạch, 
công nghệ thân thiện với môi trường, mô hình 

quản lý môi trường, SXSH, 
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
tài nguyên thiên nhiên, phát 
triển ngành công nghiệp môi 
trường. 

Kế hoạch hành động quốc 
gia về SCP 2010-2020 được 
ban hành vào năm 2016 là 
bước tiến lớn trong việc hoàn 
thiện khung chính sách và 
phát triển các công cụ thúc 
đẩy ĐMST tại DN.

Nông nghiệp là lĩnh vực 
ưu tiên, góp phần đáng kể vào 
TTX của Việt Nam. Dự án 
quốc gia về "Tái cấu trúc của 
ngành nông nghiệp" (năm 
2013) đã thúc đẩy hình thành 
một ngành nông nghiệp có giá 
trị gia tăng cao, tăng cường 
quản lý tài nguyên thiên 
nhiên, giảm phát thải khí nhà 
kính, phát triển chuỗi giá trị 
nông nghiệp bền vững. Kế 
hoạch tổng thể về phát triển 
khu công nghệ cao cho nông 
nghiệp đến năm 2020 (năm 
2015) đã nêu rõ sự hỗ trợ của 
Chính phủ đối với các nhà 
đầu tư chuỗi giá trị bền vững; 
Chính sách tín dụng cho nông 
nghiệp và phát triển nông 
thôn (năm 2015) đã khuyến 
khích sản xuất nông nghiệp 
áp dụng mô hình liên minh 
và các công nghệ cao trong 

chuỗi giá trị kinh doanh. Có 
thể nhận thấy, từ những năm 
2008, các chính sách về nông 
nghiệp đã được xây dựng, tạo 
môi trường pháp lý, hỗ trợ SCP 
trong ngành nông nghiệp. 

Nhìn chung, các chính 
sách liên quan đến SCP hiện 
hành đã cơ bản tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN thực 
hiện ĐMST, tuy nhiên, tiến 
trình ĐMST tại DN vẫn còn 
rất chậm. Phần lớn, các chính 
sách liên quan SCP còn rời 
rạc, tập trung “cục bộ”, chủ 
yếu vào một ngành cụ thể 
như năng lượng, công nghiệp, 
nông nghiệp. Chính sách hỗ 
trợ liên ngành như mua sắm, 
sản phẩm và dịch vụ, hiệu quả 
tài nguyên và SXSH vẫn còn 
rất ít. 

Một số chính sách được 
ban hành nhằm thúc đẩy 
SCP và khuyến khích các DN 
hướng tới kinh doanh bền 
vững. Tuy nhiên, hầu hết các 
chính sách và quy định đang 
tập trung phần đầu nguồn 
(nửa vòng tròn SCP liên quan 
đến sản xuất) trong khi các 
chính sách/công cụ thúc đẩy 
phần cuối nguồn (nửa vòng 
tròn SCP còn lại liên quan đến 
tiêu dùng bền vững và thải bỏ) 
vẫn còn hạn chế.

 V Tiết kiệm năng lượng được xem là giải pháp tối ưu để giảm 
thiểu chi phí cho DN nhằm tăng lợi nhuận
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Thiết kế và cải tiến sản phẩm được xem là 
khâu quan trọng trong vòng tròn SCP nhằm 
tạo ra sản phẩm bền vững. Tuy nhiên, các chính 
sách/chương trình liên quan đến thiết kế và cải 
tiến sản phẩm theo hướng phát triển bền vững 
vẫn còn hạn chế. Các chính sách thúc đẩy phân 
phối và tiếp thị bền vững chưa được ban hành, 
ngoại trừ một số chính sách hỗ trợ tham gia triển 
lãm và hội chợ thương mại. Hiện tại, chương 
trình hạn chế sử dụng túi nhựa không phân hủy 
và thay thế bằng bao gói thân thiện môi trường 
đã được triển khai, nhưng kết quả còn khiêm 
tốn. Chương trình mua sắm công bền vững đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hành 
vi tiêu dùng bền vững. Đây cũng được coi là một 
công cụ hiệu quả kích cầu các sản phẩm thân 
thiện với môi trường, tuy nhiên công cụ này chưa 
được ban hành.

Nhà nước đã có các chính sách khuyến khích 
DN chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh 
bền vững bằng những hỗ trợ đầu tư và giảm thuế, 
đầu tư cơ sở hạ tầng và các khoản tín dụng khác 
từ các quỹ phát triển hay viện trợ không hoàn 
lại (ODA) hoặc từ các tổ chức tài chính quốc tế, 
bảo lãnh vay vốn, tuy nhiên các quỹ này còn rất 
hạn chế.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 
KHUNG CHÍNH SÁCH SCP HỖ TRỢ 
ĐMST

Rà soát và hoàn thiện các chính sách đã ban 
hành liên quan đến SCP ở cấp Trung ương và 
địa phương như sử dụng hiệu quả tài nguyên 
và năng lượng, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu, 
phát triển; SXSH; Chương trình Nhãn sinh thái 
và Quản lý chất thải…

Đẩy mạnh việc áp dụng các công cụ kinh tế 
nhằm thúc đẩy SCP và ĐMST như các chính sách 
khuyến khích đầu tư vào kinh doanh bền vững, 
công cụ thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư; 
thương mại quốc tế, thuế xuất nhập khẩu áp dụng 
cho các sản phẩm bền vững và các ưu đãi khác.

Lồng ghép Chương trình hành động quốc 
gia về SCP vào các chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội cấp tỉnh và cấp ngành.

Thành lập Quỹ ĐMST, hoặc lồng ghép với 
các quỹ hỗ trợ hiện có (Quỹ SXSH, Quỹ Khoa 
học và Công nghệ, Quỹ Đổi mới sáng tạo, Quỹ 
BVMT, Quỹ Hỗ trợ SME cấp Trung ương và cấp 
tỉnh) và huy động các nguồn tài chính khác từ 
các cá nhân, tổ chức tư nhân và quốc tế, công ty 
lớn, các nhà tài trợ và khối DN tư nhân đóng góp 
cho ĐMSTn

XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÔ THỊ 
CHỐNG CHỊU VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vừa qua, tại Hà Nội, 
Cục Phát triển Đô thị 

(Bộ Xây dựng) đã tổ chức 
Hội thảo Tham vấn Bộ chỉ 
số đô thị chống chịu với 
biến đổi khí hậu (BĐKH) 
tại Việt Nam (VN-CRI) và 
kết quả áp dụng thí điểm 
tại 5 đô thị.

Thời gian qua, Việt 
Nam đã triển khai xây 
dựng bộ chỉ số đô thị 
chống chịu với BĐKH, tổ 
chức tập huấn cho cán bộ 
địa phương liên quan và 
áp dụng thí điểm Bộ chỉ 
số tại 5 đô thị gồm: Lào 
Cai, Quảng Ninh, Hội An 
(Quảng Nam), Gia Nghĩa 
(Đắc Nông) và Cà Mau.

Bộ chỉ số VN-CRI 
tập trung vào 4 mục tiêu 
chính: Sức khỏe và phúc 
lợi, kinh tế xã hội, hạ tầng 
và môi trường, lãnh đạo 
và chiến lược, nhằm hạn 
chế những tác động của 
BĐKH tới đời sống và 
sinh kế của người dân. 

Bằng cách tích hợp các chỉ 
số với quy định pháp luật 
đã ban hành của Bộ Xây 
dựng, Dự án khuyến khích 
các cơ quan địa phương 
lồng ghép nội dung phục 
hồi BĐKH vào quy hoạch, 
quản lý và phát triển đô 
thị.

Trong thời gian tới, 
Dự án sẽ thực hiện các 
hoạt động: Nghiên cứu 
áp dụng nhân rộng bộ 
chỉ số tại các đô thị thuộc 
danh mục Quyết định số 
2623/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ; tham 
vấn các bên liên quan để 
hoàn thiện Bộ chỉ số; xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu cho các đô thị tại Việt 
Nam và khuyến nghị lồng 
ghép vào hệ thống văn bản 
pháp lý để nâng cao nhận 
thức của lãnh đạo, cán bộ 
địa phương về lĩnh vực 
phát triển đô thị ứng phó 
với BĐKH.
 V. NHUNG

 V Hội An là 1 trong 5 TP áp dụng thí điểm bộ chỉ số  
đô thị chống chịu với BĐKH
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Chung sức, đồng lòng vì màu xanh 
Trường Sa
Đến Trường Sa lần này mọi 
người đều cảm nhận diện mạo 
của quần đảo Trường Sa nói 
chung và mỗi điểm đảo nói riêng 
đã đổi thay đáng kể. Đặc biệt từ 
đảo nổi, đảo chìm, đến các nhà 
giàn DK1 đều được bao phủ bởi 
màu xanh cây lá giữa nắng gió 
Trường Sa, tất cả mang lại lợi ích 
thiết thực cho quân, dân đang 
làm việc và sinh sống trên đảo.

CHUNG TAY VÌ TRƯỜNG SA  
THÂN YÊU

Theo Báo cáo đánh giá từ Dự án 
Xây dựng và phát triển kinh tế về biển, 
đảo ở quần đảo Trường Sa, hiện nay, 
Nhà nước đang tích cực triển khai, đưa 
vào sử dụng các công trình dân sinh 
góp phần nâng cao đời sống cho quân 
dân trên các đảo. 

Vào thời điểm chúng tôi đến công 
tác, đảo Đá Tây B đã được đầu tư lắp 
đặt và đưa vào sử dụng thành công 
máy lọc nước biển thành nước ngọt 
bằng năng lượng mặt trời Carocell 
do Công ty TNHH Năng lượng xanh 
Kim Hồng (TP.HCM) thực hiện theo 
Chương trình Vì Trường Sa thân yêu, 
công nghệ lọc này sẽ được triển khai 
rộng rãi trên các đảo để phục vụ đời 
sống sinh hoạt của quân dân trên đảo, 
nhất là vào mùa khô.

Những ngày ở Trường Sa, chúng 
tôi mới thấu hiểu những công lao chăm 
sóc, vun trồng rau xanh của cán bộ, 
chiến sĩ nơi đây. Để có rau xanh trong 
mỗi bữa ăn của người lính, những chiến 
sỹ trên đảo phải chăm sóc rất vất vả, 
không khác gì “nuôi con nhỏ”. Những 
mầm xanh ở Trường Sa có sức sống 
thật kỳ diệu, cứ vươn lên không ngừng 
giữa muôn trùng sóng gió vượt qua mọi 
thách thức khắc nghiệt của thiên nhiên, 
tạo nên môi trường ôn hòa thân thiện 
và xanh ngát giữa trùng khơi.

Theo Trung tá Nguyễn 
Đăng Vinh, Chính trị viên 
đảo Trường Sa Đông cho biết, 
những năm trước đây, chỉ có 
các đảo nổi như Trường Sa 
Lớn, Trường Sa Đông, An 
Bang… mới trồng được rau. 
Còn bây giờ, được sự hỗ trợ 
kỹ thuật từ đất liền, những 
hạt giống rau tốt nhất, phù 
hợp với thời tiết biển khơi, các 
thùng composite, khay nhựa 
được chuyển ra Trường Sa đã 
giúp các đảo rất nhiều trong 
khâu ươm giống và chăm sóc. 
Rau trồng ở các đảo hiện rất 
phong phú thường là rau cải, 
rau muống, mồng tơi, bầu, bí, 
mướp, đặc biệt là các loại rau 
này hiện đã có mặt trên tất các 
đảo nổi, đảo chìm và cả trên 
các nhà giàn DK1.

Đồng thời, việc có máy lọc 
nước cũng góp phần trồng rau 
xanh và chăn nuôi, tăng gia sản 
xuất tốt hơn. Bên cạnh đó, trên 
đảo đã và đang thực hiện chế 
phẩm vi sinh với kết quả tốt 
giúp xử lý rác thải công nghiệp 
và chăn nuôi, trồng trọt.

Trên đảo Nam Yết, 
Ngân hàng Thương mại CP 
Công Thương Việt Nam 

(Vietinbank) đã quyên góp 60 
tỷ đồng xây dựng Trung tâm 
văn hóa trên đảo. Hiện Trung 
tâm là nơi diễn ra hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao và giáo dục truyền 
thống cho cán bộ, chiến sỹ 
và nhân dân trên đảo. Ngoài 
ra, trên đảo Nam Yết còn có 
những con đường thanh niên 
rợp bóng cây xanh, những 
thảm cỏ và vườn hoa đầy 
hương sắc thơm ngát bốn 
mùa. Thượng tá Trần Như 
Hải, Chỉ huy trưởng đảo Nam 
Yết cho biết, hiện nay, các vấn 
đề môi trường trên các điểm 
đảo tại Trường Sa như xử lý 
rác thải sinh hoạt, chăn nuôi, 
thiếu nước ngọt, thiếu cây 
xanh đã dần được giải quyết. 
Đặc biệt, sự vào cuộc của các 
cấp, các ngành, đoàn thể với 
các chương trình tuổi trẻ đồng 
hành vì Trường Sa xanh, đưa 
cây xanh, đất, đá từ Thủ đô 
Hà Nội, đến quê hương Đồng 
Khởi, 18 thôn Vườn Trầu, hay 
từ đất thép Củ Chi, từ Phú 
Thọ đất Tổ… trồng tại các đảo 
Trường Sa góp phần tạo màu 
xanh và giữ vững chủ quyền 
quốc gia.

 V Cán bộ ngành Thông tin truyền thông đưa phương tiện  
nghe nhìn ra đảo 
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THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT 
QUÂN DÂN 

Đến Trường Sa, chúng tôi được 
biết việc đẩy mạnh các hoạt động 
quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần là một trong những nguồn 
cổ vũ, động viên to lớn đối với quân 
dân trên đảo. Theo Báo cáo của Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa của đảo Trường Sa 
Đông thường đạt từ 50 - 70 triệu đồng; 
đơn vị đã quyên góp và thăm hỏi thân 
nhân cán bộ, chiến sỹ, người dân trong 
thời gian công tác tại đảo hơn 20 triệu 
đồng. 

Đối với ngư dân, Ban chỉ huy đảo 
xác nhận cho phép hơn 200 tàu thuyền 
đánh bắt cá thuộc khu vực quản lý, 
thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân tham gia đánh bắt hải 
sản, đồng thời tổ chức tiếp tế lương 
thực, nước ngọt, cứu nạn, cứu hộ. Năm 
2013, thị trấn Trường Sa đã ủng hộ ngư 
dân bị nạn gần 29 triệu đồng tiền mặt, 
45 bộ quần áo và hơn 3,5 triệu đồng 
nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, còn cứu 
nạn và chăm sóc ngư dân dài ngày trên 
đảo gần 77 triệu đồng. Đảo Nam Yết 
còn giúp đỡ, nhường lương thực, chia 
nước ngọt cho khoảng 810 tàu thuyền 
ngư dân tại các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… để lại 
tình cảm tốt đẹp và mang lại niềm tin 
bám biển cho nhân dân. 

Tiếp xúc với nhiều hộ dân trên 
đảo, tất cả họ đều cởi mở tâm sự rằng 
họ và những chiến sĩ trên đảo như 
những thành viên trong một ngôi nhà 
lớn. Anh Nguyễn Minh Châu, xã Cam 
Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa - một trong những công dân đang 
sinh sống trên đảo Sinh Tồn - cho biết, 
gia đình anh cũng được người dân, các 
thầy giáo của Trường tiểu học Sinh 
Tồn, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ trên 
đảo tận tình giúp đỡ cả về tinh thần và 
vật chất, được tham gia vào các hoạt 
động văn hóa - văn nghệ thể thao cùng 
các chiến sỹ trên đảo.

Anh Võ Kim Toàn, một trong số 
những hộ dân sinh sống trên đảo Sinh 
Tồn cho biết thêm, cuộc sống trên đảo 
có nhiều thuận lợi lại được sự quan 
tâm của chính quyền cùng cán bộ, 

chiến sỹ trên đảo cho nên gia 
đình anh xác định gắn bó lâu 
dài với mảnh đất này, cùng bộ 
đội giữ biển. 

Theo Thượng tá Phạm 
Văn Hòa, Chỉ huy trưởng 
kiêm Chủ tịch UBND thị trấn 
Trường Sa, việc xây dựng gia 
đình văn hóa và khu phố văn 
hóa là mục tiêu mà quân dân 
trên đảo luôn hướng tới. Ông 
cũng cho biết, bên cạnh việc 
làm tốt công tác chính sách 
đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt 
sỹ, tấm lưới ngư dân, trái tim 
cho em… Ban chỉ huy đảo 
còn thường xuyên chăm lo, 
giúp đỡ gia đình cán bộ, công 
chức, nhân dân an tâm sinh 
sống trên đảo. Đồng thời, đẩy 
mạnh các hoạt động khám 
chữa bệnh, khuyến khích các 

cháu học sinh chăm ngoan 
học giỏi, động viên chị em 
phụ nữ thực hiện tốt chính 
sách kế hoạch hóa gia đình, 
đặc biệt là khuyến khích 
các gia đình tham gia trồng, 
chăm sóc cây, rau xanh cũng 
như việc BVMT và cảnh quan 
trên đảo. Với mục tiêu này, 
quần đảo Trường Sa sẽ phát 
triển toàn diện như những 
địa phương khác của cả nước. 
Đặc biệt là nêu cao tinh thần 
đoàn kết, tự cường, các chiến 
sỹ không chỉ nỗ lực giữ vững 
và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, 
mà còn góp phần xây dựng 
mối quan hệ đoàn kết, tương 
trợ và giúp đỡ nhân dân trên 
vùng biển đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc.
 PHẠM CÔNG ĐẢO

 V Khu trồng rau xanh trên Trường Sa Lớn

 V Chiến sỹ chăm sóc rau trên Nhà giàn DK1
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Cần ưu tiên bảo vệ 5 loài gà hoang dã 
quý hiếm ở Việt Nam
ĐẶNG HUY HUỲNH
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Việt Nam được ghi nhận là nơi sinh 
sống của khoảng 22 loài gà hoang dã 
khác nhau. Hiện nay có nhiều loài đã 

hoặc đang có nguy cơ tuyệt chủng nằm trong 
Danh lục đỏ thế giới IUCN, Sách đỏ Việt Nam. 
Tuy nhiên, có 5 loài nằm trong Danh mục loài 
nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị 
định số 160/NĐ-CP), đó là gà so cổ hung, gà 
lôi lam mào trắng, gà lôi tía, gà tiền mặt đỏ, gà 
tiền mặt vàng. Đây là những loài đặc hữu quý 
hiếm, phân bố hẹp, có ý nghĩa quan trọng đối 
với việc bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam 
và toàn cầu, cần phải tích cực bảo vệ sinh cảnh, 
môi trường sống và nghiêm cấm săn bắt.

Gà so cổ hung có đặc điểm phần trên cơ 
thể hung nâu, điểm các đốm đen, họng trắng, 
phần họng dưới và ngực hung vàng, viền đen 
kéo dài từ đuôi mắt qua tai và vòng qua ngực, 
viền mắt đỏ. Bụng trắng xám, hai bên sườn 
điểm các vạch đen trắng, chân đỏ. Gà so cổ 
hung sống tại rừng thường xanh, bán thường 
xanh, rừng tre nứa, rừng thứ sinh, cây bụi, 
phân bố từ độ cao 140 - 600 m. Trước đây, gà 
so cổ hung được tìm thấy ở tỉnh Biên Hòa cũ 
(Phú Riềng), nay đã tìm thấy tại Vườn quốc 
gia (VQG) Cát Tiên (Đồng Nai và Lâm Đồng), 
vùng rừng Bù Gia Mập (Bình Phước). Từ năm 
1998, VQG Cát Tiên được thành lập, các tác 
động của con người như khai thác gỗ, phá rừng 
làm nương rẫy, săn bắt được hạn chế nên gà so 
cổ hung được bảo vệ tốt hơn. 

Gà lôi lam mào trắng là loài đặc hữu chỉ có 
ở Việt Nam, con đực trưởng thành có toàn thân 
xanh đen, cánh xanh sáng hơn, mào lông trên 
đỉnh đầu màu trắng, mặt và chân màu đỏ. Đối 
với con cái, có đầu, cổ, thân và ngực nâu, phần 
dưới cơ thể nâu xám nhạt, đuôi đen nhạt với 
phần giữa đuôi hung nâu. Gà lôi lam mào trắng 
sống tại rừng lá rộng thường xanh dưới 300 m. 
Đây được coi là loài hiếm của họ trĩ, số lượng 
ít, vùng phân bố hẹp. Hiện gà lôi lam mào 
trắng phân bố ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế (huyện Phong Điền, Hải 
Lăng và A Sầu - A Lưới) và đang được bảo vệ 
trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và 

 V Gà so cổ hung

Đắc Rông, nhưng hiệu quả 
chưa cao. Do vậy, cần khẩn 
trương tiếp tục tiến hành điều 
tra nghiên cứu khu phân bố, 
số lượng, hiện trạng của loài 
này để có biện pháp bảo vệ 
hữu hiệu.

Gà lôi tía, con đực trưởng 
thành có bộ lông màu đỏ lửa, 
đỏ nâu và lẫn đen. Da quanh 
mắt màu xanh hơi thẫm, yếm 
xanh, da trần thẫm hơi phớt 
vàng, có chấm đỏ. Trán, trước 
mắt, sau mắt, phần trước của 
mào lông ở gáy, hai bên đầu, 
quanh yếm cổ màu đen. Lưng 
có sao tròn nâu nhạt viền đen. 
Lông cánh đen nhạt, có vằn và 

vệt màu hung đỏ. Mặt dưới cơ 
thể nâu sáng. Đuôi nâu hung 
vàng nhạt có chấm và vạch 
đen. Con cái trưởng thành 
tương tự như con đực nhưng 
bộ lông có vệt đen hung và 
trắng, nhìn không đẹp, không 
hấp dẫn bằng con đực. Cả con 
đực và cái đều có mỏ đen, mắt 
nâu, chân màu hồng.

Gà lôi tía sống trong các 
khu vực rừng lá rộng thường 
xanh, rừng thứ sinh, phân 
bố từ độ cao 2.100 - 3.050 
m. Hiện gà lôi tía phân bố ở 
các tỉnh Lào Cai (núi Phan Si 
Păng, huyện Sa Pa), Yên Bái 
(Mù Cang Chải) với số lượng 

 V Gà lôi lam mào trắng
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ít và rất hiếm gặp, có nguy cơ tuyệt 
chủng. Do đó, cần tiến hành điều tra 
nghiên cứu các khu vực có gà lôi tía để 
thu thập dẫn liệu về các quần thể còn 
sống sót, đồng thời tăng cường giáo 
dục cho nhân dân nâng cao ý thức bảo 
vệ và triệt để cấm săn bắt.

Gà tiền mặt vàng có thân màu 
nâu xám nhạt điểm các viền trắng nhỏ, 
họng trắng nhạt, thân và đuôi điểm các 
vòng tròn xanh óng ánh, mào ngắn. 
Con cái có kích thước nhỏ hơn, màu 
nâu hơn, các vòng tròn xanh trên thân 
và đuôi nhạt hơn. Gà tiền mặt vàng 
sống tại rừng lá rộng thường xanh, 
phân bố lên đến độ cao 2.350 m. Gà 
tiền mặt vàng có hai phân loài: Phân 
loài 1 - Polyplectron bicalcarratum 
bicalcaratum phân bố ở Tây Bắc 
Việt Nam; Phân loài 2 - Polyplectron 
bicalcarratum ghigii phân bố ở vùng 
Đông Bắc kéo dài đến Quảng Nam, 
Đà Nẵng (Khu bảo tồn thiên nhiên Bà 
Nà, Núi Chúa) là phân loài đặc hữu 
của Việt Nam. Hiện số lượng bị giảm 
nhanh và hiếm dần do bị mất nơi trú 
ngụ, nguồn dự trữ thức ăn, khu phân 
bố bị thu hẹp nhanh, nạn săn bắt bừa 
bãi kéo dài.

Gà tiền mặt đỏ có đặc điểm gần 
giống loài gà tiền mặt vàng nhưng cơ 
thể nhỏ hơn, phần trên cơ thể xanh 
vàng, các vòng tròn xanh óng rõ hơn, 
họng trắng nhạt hơn, không có mào, 
viền mắt đỏ. Cá thể cái có kích thước 
nhỏ hơn, thân đậm màu hơn, viền mắt 
đỏ đậm hơn. Gà tiền mặt đỏ sống tại 
rừng lá rộng thường xanh, bán thường 
xanh, rừng tre nứa, phân bố lên đến 
độ cao 1.400 m. Gà tiền mặt đỏ phân 
bố từ Bình Định (Quy Nhơn) đến 
Đồng Nai, đã quan sát thấy ở Khánh 
Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình 
Phước, Đồng Nai. Nơi sống bị tác 
động do con người và chiến tranh kéo 
dài, vùng sống bị thu hẹp vì mất rừng 
và săn bắt bừa bãi, vì vậy số lượng bị 
giảm sút đáng kể so với trước đây. 
Hiện nay, VQG Cát Tiên là nơi bảo vệ 
gà tiền mặt đỏ tốt nhất và có số lượng 
nhiều nhất ở nước tan

 V Gà lôi tía

 V Gà tiền mặt vàng

 V Gà tiền mặt đỏ
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Phát hiện 87 loài mới tại Việt Nam

Khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở 
rộng là sinh cảnh của nhiều loài quý 
hiếm đang bị đe dọa trên thế giới, 

trong đó có hổ, sao la, voi châu Á, cá heo và 
cá tra khổng lồ sông Mê Công. Từ năm 1997, 
đã phát hiện 2.409 loài thực vật, chim, động 
vật có vú, cá, động vật lưỡng cư và bò sát tại 
khu vực. 

Năm 2015, các nhà khoa học đã phát hiện 
163 loài mới (9 loài lưỡng cư, 11 loài cá, 14 
loài bò sát, 126 loài thực vật và 3 loài động vật 
có vú) tại Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng 
(Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanma và Thái 
Lan), trong đó có tới 87 loài được phát hiện 
ở Việt Nam. Tại Việt Nam, các nhà khoa học 
tìm thấy một loài dơi có đám lông dày trên 
đầu và cánh. Bên cạnh đó là các phát hiện thú 
vị khác trên thế giới như loài chuối quý hiếm 
tại Thái Lan, loài ếch tí hon tại Campuchia, 
loài thằn lằn với bộ da đốm màu xanh nhạt 
cùng đôi mắt có khả năng nhìn xuyên bóng 
tối, ẩn mình trong các dãy núi của Lào...

Ông Jimmy Borah, Quản lý Chương 
trình Bảo tồn động thực vật doang dã của 
WWF-Greater Mekong cho biết: “Tiểu 
vùng sông Mê Công mở rộng có một sức hút 
lớn đối với các nhà khoa học nghiên cứu về 
bảo tồn bởi nơi đây có độ đa dạng loài cao. 
Những nhà khoa học, những người anh 
hùng thầm lặng của ngành bảo tồn, đang 
phải chạy đua với thời gian để bảo vệ những 
loài mới được phát hiện trong khu vực”.

 Tuy nhiên, khu vực Tiểu vùng sông Mê 
Công mở rộng hiện đang chịu áp lực bởi phát 
triển khai khoáng, giao thông, thủy điện - 
những yếu tố chính đe dọa tới sự tồn tại của 
các cảnh quan. Ngoài ra, nạn săn bắt phục vụ 
nhu cầu của thị trường thịt thú rừng và đường 
dây buôn bán trái phép các loài hoang dã trị 
giá hàng tỷ đô la đang tạo thêm áp lực cho các 
loài động, thực vật hoang dã trong khu vực. 

Là một trong những quốc gia có tính đa 
dạng sinh học cao trong khu vực và việc phát 
hiện 87 loài mới trong năm 2015 cho thấy, 
Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn về giá trị đa dạng 
sinh học để các nhà khoa học tiếp tục khám 
phá. Tuy nhiên, đa dạng sinh học của Việt 
Nam đang phải đối mặt với nhu cầu tiêu thụ 
động, thực vật hoang dã lớn và nạn buôn bán 
trái phép trên toàn cầu. Ngoài ra, mất sinh 

cảnh sống và ô nhiễm cũng 
tác động tới các loài hoang 
dã của Việt Nam. Để bảo vệ 
các loài này, điều quan trọng 
cần phải làm đó là thắt chặt 
thực thi pháp luật, chấm 
dứt săn bắt trái phép, đóng 
cửa các thị trường buôn bán 
trái phép và trang trại nuôi 
nhốt động vật hoang dã, quý 
hiếm như hổ và gấu.

Vừa qua, WWF tại 
Việt Nam đã khởi động Kế 
hoạch khẩn cấp bảo tồn 
voi rừng Yok Don trước 
nguy cơ tuyệt chủng. Sắp 
tới, WWF tại Việt Nam sẽ 
hỗ trợ TP. Huế thực hiện 
cam kết TP không tiêu thụ 
động vật hoang dã. Tại cấp 

khu vực, WWF cũng vừa 
khởi động một dự án với 
tham vọng phá vỡ đường 
dây buôn bán trái phép 
thông qua việc đóng cửa 
các thị trường trái phép 
lớn nhất tại Tiểu vùng 
sông Mê Công mở rộng. 
Phối hợp cùng với các đối 
tác xuyên biên giới, WWF 
hướng tới giảm buôn bán 
trái phép các loài quan 
trọng như voi, hổ, tê giác 
thông qua thúc đẩy xây 
dựng luật pháp bảo vệ các 
loài, hỗ trợ hợp tác liên 
biên giới hiệu quả, nâng 
cao thực thi pháp luật tại 
các cửa khẩun

 PHƯƠNG NGÂN

 V Loài dơi được tìm thấy ở Tây Nguyên, Việt Nam

 V Loài ếch này phải mất 10 năm mới được khẳng định 
là loài mới
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Khám phá quần thể bách xanh
ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ 
Bàng là nơi hội tụ của nhiều loại động, 
thực vật quý hiếm cùng với những đặc 
trưng về địa chất, địa mạo và đa dạng 
sinh học (ĐDSH). Đặc biệt, ở Phong 
Nha - Kẻ Bàng còn tồn tại kiểu rừng kín 
thường xanh nhiệt đới trên núi đá vôi, 
trong đó có quần thể bách xanh được 
xác định là loài mới, đặc hữu trên núi 
đá vôi và được coi là kiểu rừng duy nhất 
trên thế giới.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 
123.326 ha, với độ che phủ rừng lên 
đến 93,6%, trong đó diện tích rừng 

nguyên sinh trên 83,7%, là một trong 200 trung 
tâm ĐDSH của thế giới. Điều kiện tự nhiên 
và sự phong phú của địa chất, địa mạo đã tạo 
cho Phong Nha - Kẻ Bàng có 15 kiểu sinh cảnh 
rộng lớn với 10 kiểu thảm thực vật. Đặc biệt, 
Phong Nha - Kẻ Bàng còn tồn tại kiểu rừng kín 
thường xanh nhiệt đới trên núi đá vôi ở độ cao 
trên 700 m với diện tích 22.500 ha. Đây được 
đánh giá là kiểu rừng độc đáo ở Việt Nam và 
trên thế giới. 

Trong quần thể này, nổi bật là khu rừng 
bách xanh núi đá. Quần thể bách xanh được 
phát hiện năm 2004, trong một chuyến khảo 
sát của GS. Leonid Averyanov (Viện thực vật 
Khamarop, Nga), GS. Phan Kế Lộc (Viện Sinh 
thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam) và một số 
cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và 
cứu hộ động vật hoang dã thuộc VQG Phong 
Nha - Kẻ Bàng. Những công bố sau chuyến 
khảo sát về quần thể bách xanh trên núi đá vôi 
Phong Nha - Kẻ Bàng đã làm chấn động giới 
thực vật học thế giới, bởi thời điểm đó các nhà 
khoa học chỉ biết đến bách xanh núi đất, hoặc 
một vài cá thể bách xanh núi đá, chưa ghi nhận 
cả một quần thể bách xanh núi đá lên đến hàng 
nghìn ha như ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những ghi nhận ban đầu của các nhà khoa 
học cho thấy, quần thể bách xanh núi đá ở 
Phong Nha - Kẻ Bàng phân bố trên diện tích 
hơn 5.000 ha, trong đó có hơn 2.000 ha phân bố 
dày với khoảng 600 cây/ha. Chúng sinh sống 
trên đỉnh những khối núi đá vôi cao từ 700 - 

1.000 m. Đặc biệt, quần thể 
bách xanh này có độ tuổi trên 
500 năm, chiều cao hơn 30 m, 
đường kính nhiều cây lên đến 
2 m.

Quần thể bách xanh núi 
đá này có giá trị về nghiên cứu 
khoa học. Ở trên đỉnh những 
khối núi đá vôi khô cằn không 
cây gì sống được thì lại là nơi 
đắc địa của bách xanh. Chúng 
hấp thụ linh khí của trời đất để 
sinh trưởng và phát triển. Đối 
với người bản địa, bách xanh 
là “vật thiêng”, biểu tượng của 
sự vững chãi và trường tồn.

Cũng tại quần thể này, các 
nhà khoa học đã tìm thấy 3 
loài lan hài quý hiếm gồm lan 
hài xanh, lan hài đốm và lan 
hài xoắn. Loài lan này mang 
vẻ đẹp kiêu sa và giá trị kinh 
tế cao. Những loài này nằm 
trong Sách đỏ thế giới, có 
nguy cơ tuyệt chủng trên toàn 
cầu. Riêng ở Việt Nam, loài 
lan này được phát hiện từ năm 
1922, nhưng sau đó mất tích, 

đến năm 1995 thì xuất hiện ở 
Khánh Hòa và Cao Bằng. Tuy 
nhiên, sau 2 tháng xuất hiện, 
loài lan hài trên đã bị biến mất 
do giới buôn lan săn lùng để 
bán, từ đó được cho là tuyệt 
chủng ở Việt Nam.

Quần thể bách xanh núi 
đá lớn chưa từng thấy này là 
tài sản vô giá không chỉ của 
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 
mà còn của thế giới. Hiện 
quần thể bách xanh đang được 
bảo vệ nghiêm ngặt với mục 
tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu 
khoa học về đặc tính sinh thái, 
trữ lượng, vùng phân bố. Trên 
cơ sở đó, các nhà khoa học sẽ 
nghiên cứu quy trình nhân 
giống, thử nghiệm mô hình 
trồng rừng và bảo tồn nguyên 
vẹn quần thể bách xanh hiện 
có… Việc bảo tồn loài bách 
xanh ở Phong Nha - Kẻ Bàng 
là yêu cầu cấp thiết và ưu tiên 
hàng đầu trong chiến lược bảo 
tồn của Việt Namn

 ĐỖ HUYỀN

 V Bách xanh ở Phong Nha - Kẻ Bàng là loài cây quý hiếm và 
duy nhất ở Việt Nam trên núi đá vôi
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Tết Nguyên đán nhìn từ lối sống xanh
VŨ NGỌC LÂN

Xuân đến Tết về, ngồi bên mâm cỗ, dạo 
chơi dưới muôn sắc hoa, cây cỏ, đất trời 
lại liên tưởng, gắn kết Tết cổ truyền với 

những vấn đề môi trường đang đặt ra hiện nay. 
Tết Nguyên đán cổ truyền là những thành 

tố, các giá trị của văn hóa dân tộc được duy trì, 
bổ sung, phát triển từ đời này qua đời khác, 
trong đó có giá trị văn hóa vật thể và phi vật 
thể. Bởi vì là văn hóa mà nó tồn tại lâu bền, 
thành lề thói, phong tục tập quán tốt đẹp, ăn 
sâu vào máu của mỗi người dân Việt Nam. Nếu 
nói theo ngôn ngữ hiện đại là lối sống, phép 
ứng xử giữa con người với thiên nhiên, giữa 
con người với con người. Nói đến Tết Nguyên 
đán có người cho rằng đó là một truyền thống, 
ổn định, nhưng trong từng giá trị truyền thống 
thì truyền thống vừa ổn định và cũng vừa năng 
động. Tết Nguyên đán là một lễ hội tồn tại hàng 
nghìn năm nay, do vậy nó có thể tiếp thu và 
phát triển thành những yếu tố thời đại. Ngày 
nay, nói đến Tết Nguyên đán không phải để 
hoài cổ mà để tạo mới, trong đó có những yếu 
tố liên quan đến BVMT, phát triển bền vững.

Như chúng ta đều biết, Trái đất đang nóng 
dần lên, tài nguyên đang cạn kiệt và chất lượng 
môi trường ngày một xấu đi. Một trong những 
nguyên nhân của tình trạng này là tiêu dùng 
nhiều hơn mức cần thiết và sản xuất không 
bền vững, không quan tâm đầu tư công nghệ 
thân thiện với môi trường, tái chế và xử lý 
rác thải. Do đó, hiện nay, sống xanh đang là 
xu hướng phát triển của nhân loại. Lối sống 
xanh là một cách nói hình tượng, dễ tiếp cận 
với khái niệm phát triển bền vững. Nội hàm 
của khái niệm sống xanh bao gồm sử dụng 
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và ít tác động 
tới môi trường từ thói quen sinh hoạt của con 
người. Đồng thời, lối sống xanh còn thể hiện 
ở thái độ ứng xử thân thiện của con người với 
thiên nhiên và giữa con người với con người. 
Có người cho rằng, lối sống xanh là xây dựng 
những biệt thự đẹp, trồng nhiều cỏ cây, tạo nên 
không gian mát mẻ, thân thiện với môi trường. 
Nhưng như thế chưa đủ, sẽ không phải là sống 
xanh nếu trong không gian ấy còn tồn tại những 
khoảng cách về xã hội quá lớn, ví dụ cách đối 
xử giữa chủ nhà với người lao động chưa phù 
hợp. Nếu nâng niu cây cỏ, hoa lá mà xúc phạm 

đến con người thì cũng không 
thể nói người đó có lối sống 
xanh. Sống xanh là phải đối xử 
tôn trọng đối với môi trường 
thiên nhiên và con người. Vì 
vậy, Liên hợp quốc định nghĩa 
phát triển bền vững (phát 
triển xanh) là những nỗ lực 
đáp ứng nhu cầu của xã hội 
hiện tại, mà không làm giảm 
thiểu, hoặc tước đi khả năng 
đáp ứng nhu cầu của thế hệ 
mai sau. Đó là một trào lưu 
của thế giới và Tổ chức Giáo 
dục, Khoa học và Văn hóa của 
Liên hợp quốc (UNESCO) đã 
phát triển bằng cách đưa ra 
những chương trình giáo dục 
vì sự phát triển bền vững, đặc 
biệt là chú ý giáo dục nhân 
cách con người. 

Đối chiếu nội hàm khái 
niệm lối sống xanh với những 
giá trị của Tết Nguyên đán 
cổ truyền ở Việt Nam thì có 
nhiều vấn đề, nội dung tương 
tự. Nguyên nghĩa của Tết là 
“tiết”. Nền văn hóa Việt Nam 
thuộc văn minh nông nghiệp 
lúa nước. Do nhu cầu canh 
tác nông nghiệp nên thời 
gian trong năm được phân 
chia thành 24 tiết khác nhau. 
Ứng với mỗi tiết có một thời 
khắc “giao thời”, trong đó tiết 

quan trọng nhất là tiết khởi 
đầu của một chu kỳ canh tác, 
gieo trồng, tức là Tiết Nguyên 
đán, sau này được gọi là Tết 
Nguyên đán. Theo nguyên 
nghĩa, “Nguyên đán” là buổi 
sớm đầu tiên của ngày đầu 
tiên trong tháng đầu tiên của 
năm mới. Tết Nguyên đán kéo 
theo một loạt các nghi thức, 
phong tục tập quán đa dạng 
phong phú. Việt Nam có 54 
dân tộc thì cũng có bấy nhiêu 
phong tục tập quán, nhưng 
dân tộc nào cũng thể hiện ở 
hai khía cạnh: Quan hệ giữa 
con người với thiên nhiên và 
quan hệ giữa con người với 
con người. 

Xét ở góc độ mối quan 
hệ giữa con người và thiên 
nhiên. Tết - do tiết (thời tiết) 
thuận theo sự vận hành của 
vũ trụ, biểu hiện ở sự chu 
chuyển lần lượt các mùa 
Xuân, Hạ, Thu, Đông, có ý 
nghĩa đặc biệt đối với xã hội. 
Thời gian chu kỳ là thời gian 
nông nghiệp, thời gian của 
những nền văn minh thôn 
dã. Người ta nương theo chu 
kỳ của cây cối, cây trồng: 
“Xuân sinh” tức là mùa Xuân 
sinh sôi, Xuân là Sinh, mà 
Xuân cũng có nghĩa là Xanh: 

 V Ngày Tết là ngày đoàn tụ, đoàn viên, trong đó có những  
yếu tố liên quan đến BVMT, phát triển bền vững
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“Cái hoa Xuân nở, cái lá Xuân xanh
Ai muốn chiết cành hãy đợi mùa Xuân”
Theo tín ngưỡng dân gian bắt nguồn từ 

quan niệm "Ơn trời mưa nắng phải thì", người 
nông dân còn cho đây là dịp để tưởng nhớ, 
cúng tế các vị thần linh có liên quan đến sự 
được, mất của mùa màng như thần Đất, thần 
Mưa, thần Sấm, thần Nước, thần Mặt trời, thần 
Núi, thần Sông, thần Rừng, thần Cây... Người 
nông dân cũng không quên ơn những loài vật, 
cây cối đã giúp đỡ, nuôi sống họ, từ hạt lúa đến 
trâu bò, gia súc, gia cầm trong những ngày này. 
Một số dân tộc thiểu số còn có tục lệ thờ cúng 
các dụng cụ lao động để cho chúng cũng được 
nghỉ ngơi trong dịp Tết. Tiễn “ông Táo chầu 
trời”, người ta mua cá chép sống rồi thả “phóng 
sinh” xuống ao hồ, sông lạch. Nét biện chứng ở 
đây là từ trong cái chết đã gieo mầm sự sống. 
Ngày 23 tháng Chạp, người ta dựng Cây Nêu, 
mang ý nghĩa phổ quát của Cây Vũ Trụ, còn 
gọi là Cây Mặt Trời. Để xã hội hài hòa và tương 
thích với vũ trụ thì từ ngày 23 tháng Chạp mọi 
công việc đồng áng, buôn bán cũng tạm dừng. 
Từ đây không ai được vào rừng khai thác, thu 
lượm. Ngày xưa, các công thư huyện, tỉnh, trấn, 
xứ và triều đình đều đóng cửa nghỉ việc từ hôm 
đó, sau khi đã làm lễ “hạp ấn” (niêm phong mọi 
con dấu, ấn triện...). Đến nhà tù cũng không 
tiếp nhận tù nhân mới. Tóm lại, lúc đó mọi việc 
ngừng nghỉ hoàn toàn để hợp với cái chết tạm 
thời của vũ trụ.

Có thể nói, Tết Nguyên đán thực chất là 
Tết của nhà nông. Hầu hết các vật phẩm dùng 
trong dịp Tết đều là sản phẩm của nền nông 
nghiệp. Chuẩn bị cho những ngày Tết, đó là 
trồng nêu, gói bánh chưng, bánh tét, trang 
hoàng nhà cửa, quét vôi cho các gốc cây, thậm 
chí còn vẽ thành những hình cung nỏ trong 
ngõ nhà để phòng đuổi ma trong đêm Trừ 
tịch... Vào thời điểm giao thừa, hoặc sáng sớm 
mùng một Tết, các gia đình thường sắp mâm 
cỗ cúng gia tiên (cúng giao thừa). Đồng thời, 
các gia đình cũng sắp một mâm cỗ cúng trời, 
đất, các vị thần linh... phù hộ cho năm mới 
mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Nếu 
chẳng may năm nào thời tiết thất thường, mưa 
nắng không thuận hòa, thiên tai, dịch họa... 
Tết cũng kém vui, thậm chí có người không có 
Tết. Do vậy, đúc kết, vận dụng những tinh hoa 
tri thức cô đọng trong các phong tục ngày Tết 
Việt Nam để góp phần cho “tăng trưởng xanh” 
chính là một biểu hiện của tư duy xanh, lối 
sống xanh hiện nay.

Xét về mối quan hệ giữa 
con người với con người thì 
Tết Nguyên đán mang nhiều ý 
nghĩa nhân văn hay có thể gọi 
là cái Tết nhân văn. Mỗi người 
dân Việt Nam đều mong được 
trở về sum họp dưới mái ấm 
gia đình trong những ngày Tết, 
được sống lại những kỷ niệm 
đầy ắp yêu thương của tuổi thơ 
yêu dấu. "Về quê ăn Tết", đó 
không phải là một khái niệm 
thông thường đi hay về, mà là 
một cuộc hành hương về với 
cội nguồn, nơi chôn rau cắt 
rốn. Tết là ngày đầu tiên của 
năm mới, mọi người có cơ 
hội ngồi ôn lại việc cũ và làm 
mới mọi việc. Việc làm mới 
như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa 
nhà cửa hoặc làm mới về mặt 
tình cảm và tinh thần của con 
người. Sàn nhà được chùi rửa, 
chân nến và lư hương được 
đánh bóng. Bàn, ghế, giường, 
tủ được lau chùi, phủi bụi. 
Người lớn cũng như trẻ con 
đều tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, 
mặc quần áo mới. Bao nhiêu 
mối nợ nần đều được thanh 
toán trước khi bước qua năm 
mới để xả xui, hay để tạo một 
sự tín nhiệm nơi người chủ 
nợ. Những buồn phiền, cãi vã 
được dẹp qua một bên. 

Như bất cứ lễ hội nào, 
Tết cũng có những thủ tục và 
những điều kiêng kị. Thủ tục 
tắm gội tất niên, mặc quần áo 
mới, nói lời hay ý đẹp, chúc 
tụng nhau năm mới, hái lộc, 
xuất hành, khai bút... Tết họ sẵn 
sàng bỏ qua, xí xóa cho nhau 
mọi mâu thuẫn, hiềm khích để 
sang một năm mới “người với 
người sống để yêu nhau”. Vì 
thế, người ta nói, Tết Nguyên 
đán là Tết đoàn kết cộng đồng. 
Tết còn là sinh nhật của tất cả 
mọi người, ai cũng thêm một 
tuổi, vì thế câu nói mở miệng 
khi gặp nhau là chúc nhau 
thêm một tuổi mới với những 

điều tốt lành nhất. Người 
lớn có tục lệ mừng tuổi cho 
trẻ con và các cụ già để chúc 
các cháu hay ăn chóng lớn và 
ngoan ngoãn, học giỏi, còn các 
cụ thì sống lâu và mạnh khỏe 
để con cháu được nhờ phúc. 
Theo quan niệm của người 
Việt Nam, ngày Tết đầu Xuân 
là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối 
quan hệ họ hàng, làng xóm, 
cộng đồng được mở rộng, ràng 
buộc lẫn nhau thành đạo lý 
chung cho xã hội: “Mùng một 
thì ở nhà cha/Mùng hai nhà 
mẹ, mùng ba nhà thầy”.

Tết cũng là ngày đoàn tụ 
cả với những người đã mất. 
Từ bữa cơm tối đêm 30, trước 
giao thừa, các gia đình đã thắp 
hương mời hương linh ông bà 
tổ tiên và những người thân đã 
qua đời về ăn cơm, vui Tết với 
con cháu. Trong mỗi gia đình 
Việt Nam, bàn thờ gia tiên có 
một vị trí quan trọng, thể hiện 
lòng tưởng nhớ, kính trọng 
của con cháu đối với tổ tiên, 
người thân đã khuất với những 
mâm ngũ quả được lựa chọn 
kỹ lưỡng; mâm cỗ với nhiều 
món ngon hay những món ăn 
quen thuộc của người đã mất. 
Từ đây cho đến hết Tết, khói 
hương trên bàn thờ gia tiên 
quyện với không khí thiêng 
liêng của sự giao hòa vũ trụ 
làm cho con người trở nên gắn 
bó với thiên nhiên, gia đình, 
người thân của mình hơn bao 
giờ hết. Để sau Tết Nguyên 
đán, cuộc sống lại bắt đầu một 
chu trình mới của một năm, 
mọi người trở về với công việc 
thường nhật của mình, mang 
theo những tình cảm gia đình 
đầm ấm trong những ngày Tết, 
hướng đến những niềm vui 
trong cuộc sống và thành công 
mới trong tương lai. Đó cũng 
chính là cốt lõi tình cảm mà 
lối sống xanh ngày nay mong 
muốn xây dựngn
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Những cây đa Bác Hồ trồng dịp Tết

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh 
tụ đầu tiên quan tâm thường xuyên và 
sâu sát đến vấn đề trồng cây gây rừng. 

Với Người, trồng cây không chỉ là công việc 
nông lâm đơn thuần, mà còn có ý nghĩa sâu 
sắc là giáo dục đạo đức lao động cho nhân dân, 
đặc biệt là giáo dục ý thức cho con người trong 
việc BVMT sinh thái. Lúc sinh thời, năm nào 
Bác Hồ cũng tham gia “Tết trồng cây”, Người 
viết nhiều bài động viên phong trào và Người 
đã thưởng hàng trăm huy hiệu của Người cho 
những tập thể và cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong phong trào trồng cây nói chung, “Tết 
trồng cây” nói riêng. 

 Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, 
Bác Hồ trở về Thủ đô. Vào dịp Tết Nguyên đán, 
tết cổ truyền của dân tộc, năm nào cũng vậy, 
Người dành thời gian đi thăm đồng bào, chiến 
sỹ và trồng cây lưu niệm. Cây đa thứ nhất Bác 
trồng ngày 11/1/1960 tại Công viên Bảy Mẫu 
sau này là Công viên Thống Nhất.

Tết năm 1965, Bác ưu tiên trồng hai cây đa 
cho Hà Nội. Một cây Bác trồng ở địa phận thôn 
Thiên Hội, xã Đông Hội (huyện Đông Anh), 
cạnh đường rẽ vào đền Cổ Loa thờ An Dương 
Vương. Cây thứ hai Bác trồng ở hợp tác xã Phú 
Diễn (Từ Liêm). Lần trồng cây này, nói chuyện 
với cán bộ và nhân dân địa phương, Bác căn 
dặn: “Trồng cây nào phải tốt cây ấy”. 

Mỗi lần Bác đi thăm đồng bào, chiến sỹ 
và trồng cây lưu niệm, đồng chí Vũ Kỳ là thư 
ký riêng của Bác luôn được đi theo nên đồng 
chí có những kỷ niệm khó quên. Có lần Bác 
về thăm và chúc Tết nhân dân một xã ở ngoại 
thành Hà Nội. Theo kế hoạch, cán bộ xã chuẩn 
bị một cây đa nhỏ để Bác trồng lưu niệm. Cây 
đa nhỏ gốc bọc lá. Cầm cây đa, Bác ngắm một 
lúc, chợt ánh mắt Bác đăm đăm. Nhưng rồi 
Người vẫn đặt cây vào hố. Ra về, trước lúc lên 
xe, Bác gọi một đồng chí lãnh đạo địa phương, 
dặn riêng một điều gì đó. Đoàn xe của Bác đi 
khuất, đồng chí cán bộ này mới gọi mấy đồng 
chí cán bộ xã đến cho biết: Bác dặn là phải tìm 
cây đa thật, cho vào thay “cành đa” vừa trồng, 
bởi “Cây phải có gốc, người phải có cội nguồn”. 
Đồng chí cán bộ xã sững người, vội vã trình 
bày: "Được tin Bác về quá gấp nên mọi người 
bèn bàn nhau tạm chặt một cành đa, bó lại làm 
cây rồi sau đó tìm cây đa thật “bí mật” trồng lại. 
Nào ngờ không qua được cặp mắt tinh tường 

của Bác. Bác thật độ lượng, 
khoan dung, tế nhị giữ cho 
không khí xuân, không khí 
Tết khỏi mất vui".

Tết Kỷ Dậu (1969) dù sức 
khỏe yếu, Bác vẫn có chương 
trình đi chúc Tết, về thăm 
đồng bào xã Vật Lại, huyện Ba 
Vì (Hà Tây cũ). Bác Hồ trồng 
cây đa trên đồi Yên Bồ, cây đa 
này là cây đa cuối cùng Bác 
trồng trước lúc đi xa. Trồng 
cây đa xong thì đã trưa. Bác 
hỏi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: 
“Thế bây giờ các chú có mời 
Bác ăn Tết không?”. Đồng chí 
reo lên vui vẻ: “Thưa Bác, có 
ạ. Chúng cháu xin mời Bác ạ!”. 
Bác nói: “Nhưng thôi, cám ơn 
các chú, Bác không ăn. Các 
chú phục vụ đã lo cơm cho 
Bác rồi. Bây giờ Bác mời Bí 
thư, Chủ tịch ăn cơm với Bác 
và đồng chí Nguyễn Lương 
Bằng ở đây. Chú Kỳ và chú 
Cẩn thì vào ăn cơm với xã. 
Chú Kỳ sẽ nói rõ lý do vì sao 
Bác không đến ăn cơm của các 
chú”. Lý do mà đồng chí Vũ Kỳ 
cho biết là có lần Bác về thăm 
một địa phương, tỉnh mở tiệc 

rất tốn kém tiền bạc của công. 
Vì thế, sau này Bác đi công tác, 
Bác nhắc các đồng chí phục vụ 
chuẩn bị sẵn thức ăn cho Bác.

Bữa cơm trưa ngày mùng 
một Tết năm ấy của Bác dưới 
tán cây trên đồi Yên Bồ, xã Vật 
Lại có đồng chí Nguyễn Lương 
Bằng, cháu Lộc con đồng chí 
Nguyễn Hữu Thọ và ba đồng 
chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. 
Mọi người ngồi trên chiếc chiếu 
trải trên thảm cỏ. Bữa cơm có đủ 
hương vị Tết. Bánh chưng, giò, 
thịt đông, dưa hành, súp nóng 
đựng trong phích. Mọi người 
được ăn Tết với Bác rất vui vẻ, 
đầm ấm. Ăn xong, Bác ngả lưng 
nghỉ ngay trên chiếc chiếu dưới 
bóng cây. Bữa cơm ấy, bữa cơm 
buổi trưa ngày mồng một Tết 
cuối cùng của Bác.

Những cây đa Bác Hồ 
trồng, kể từ cây đa Bác trồng 
đầu tiên vào năm 1960 đến 
nay, trên nửa thế kỷ đã trôi 
qua, tất cả đã xum xuê tỏa 
bóng mát cho đời và lưu lại 
mãi lời dạy của Người dành 
cho con cháu mai sau.
 NHÂM HIỀN

 V Bác Hồ trồng cây đa trên đồi Vật Lại (Ba Vì, Hà Tây cũ) 
mùng 1 Tết Kỷ Dậu 1969
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Mùa Xuân về trên làng đào phai Đông Sơn

Làng đào phai Đông Sơn, thuộc huyện 
Tam Điệp, cách TP. Ninh Bình khoảng 
14 km. Theo các cụ cao tuổi trong làng kể 

lại, Đông Sơn vốn là đất của nông trường chè 
Mùa Thu, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình. 
Đến năm 2006, do diện tích canh tác ở đây thiếu 
nước nghiêm trọng nên năng suất cây trồng 
thấp, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, 
do đó nông trường bị giải thể. Năm 2008, nhận 
thấy đào là giống cây có thể giúp nhân dân Đông 
Sơn thoát nghèo, Thường trực Tỉnh ủy Ninh 
Bình đã khuyến khích và hỗ trợ 300 triệu đồng 
cho những hộ nghèo trồng đào. Trên đất pha sỏi, 
đá chít, cây đào phát triển nhanh và đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, Đông Sơn đã trở thành vùng 
chuyên trồng đào lớn nhất trong tỉnh.

Hiện nay, Đông Sơn có 7 thôn, với hơn 
1.000 hộ dân tham gia trồng đào trên tổng diện 
tích 120 ha. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu tính cả 
diện tích trồng đào trong các vườn nhà, khu đất 
trống của hộ dân trên địa bàn xã có thể lên tới 
gần 200 ha. Nguyên nhân là do những năm gần 
đây, nhận thấy hiệu quả từ trồng đào, người dân 
đã tận dụng diện tích đất được chia theo Quyết 
định số 313/QĐ-UB của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc giao quyền sử dụng ruộng ổn định cho 
nông dân để trồng đào. 

Trồng đào không tốn kém phân bón, giống 
vốn mà đòi hỏi công chăm sóc, phòng trừ bệnh 
và đặc biệt cần có kỹ thuật hãm, thúc để đào nở 
đúng dịp Tết. Mỗi năm, các hộ trồng đào ở xã 
có thu nhập khoảng 60 - 70 triệu đồng/hộ, tổng 
thu nhập của các thôn trồng đào có thể tới 6 - 
7 tỷ đồng. Không chỉ các hộ trồng đào có thu 
nhập cao mà còn tạo thêm việc làm cho nhiều 
lao động tại địa phương nhờ trao đổi mua bán, 
đốn tỉa, vận chuyển… Cây đào với đặc tính là ưa 
khí hậu rừng núi mát mẻ đã thực sự trở thành 
loại cây trồng chủ lực, mang đến sự đổi thay cho 
cuộc sống của nhiều người dân nơi đây.

Đào phai Đông Sơn đã có thương hiệu và 
chỗ đứng vững chắc trên thị trường không chỉ ở 
Ninh Bình mà còn lan rộng ra các tỉnh Nghệ An, 
Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, 
Quảng Ninh và Hà Nội. Đào phai Đông Sơn gần 
giống đào rừng ở dáng cành khẳng khiu, dẻo dai, 
có thể uốn tạo kiểu dễ dàng. Nếu như đào Nhật 
Tân (Hà Nội) có cánh dày, bích đào có màu hồng 
thắm xếp thành nhiều lớp bao quanh nhị vàng 
tươi, lá đào hình mũi mác màu xanh biếc và cành 
vươn thẳng đứng; đào Xuân Du (Thanh Hóa) có 

màu hồng tươi với cánh hoa 
dày lâu rụng, cành đào khẳng 
khiu nhưng chi chít những nụ 
hoa mập mạp, khỏe khoắn… 
thì đào phai Đông Sơn lại có 
màu rất đặc trưng với sắc hoa 
dịu nhẹ, cánh phớt hồng, mang 
vẻ đẹp tự nhiên, tinh khôi. 

Điều độc đáo là giống đào 
phai này dù trồng ở những 
nơi khác thì vẫn không đẹp 
như trồng tại đây. Bên cạnh 
những yếu tố thuận lợi về thiên 
nhiên, người dân trồng đào ở 
Đông Sơn đều có bí quyết nghề 
nghiệp riêng để tạo nên những 
cây đào phai đặc trưng. Trước 
đây, để có cây đào đẹp, chủ 
vườn thường chọn những gốc 
đào rừng khỏe, thế đẹp, tiến 
hành ghép giữa đào rừng và 
đào nhà. Hiện chủ vườn đã có 
thể tự tạo ra giống đào. Trong 
cả năm, cây đào được chăm sóc 
đặc biệt theo từng giai đoạn, 
chú trọng nhất vào giai đoạn 
ngắt lá, khoanh vỏ cây và các 
thời điểm quan trọng để khống 
chế hoa nở vào đầu Xuân. Với 
cách làm như vậy, chủ vườn sẽ 
có những cây đào đẹp, tán tròn 
đầy và quan trọng là hoa nở 
đúng dịp Tết cổ truyền.

Hiện nay, toàn xã có 7 làng 
nghề trồng đào, mỗi làng nghề 
được tỉnh hỗ trợ từ 15 - 30 triệu 
đồng để xây dựng thương hiệu, 
trao đổi kinh nghiệm, tập huấn 
kỹ thuật trồng, chăm sóc đào… 
Tuy nhiên, cây đào từ khi trồng 
đến khi thu hoạch cũng phải 
mất từ 3 - 5 năm, mặc dù, cho 
lợi nhuận kinh tế cao hơn hàng 
chục lần các cây trồng khác 
nhưng khó khăn chung của 
các vùng trồng đào là hệ thống 
kênh mương, nước tưới tiêu 
chưa hoàn thiện, việc trồng và 
chăm sóc đào hoàn toàn phụ 
thuộc vào thiên nhiên nên hiệu 
quả kinh tế thấp. 

Đến thăm làng đào Đông 
Sơn vào dịp cuối năm, ta dễ 
dàng cảm nhận được sắc Xuân 
và sức Xuân của một làng hoa 
với vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng. 
E ấp trong làn gió Xuân dịu 
nhẹ là những cánh đào mong 
manh, làm xao động cả đất trời 
và lòng người. Làn gió nông 
thôn mới đang tràn về trên mọi 
nẻo đường của làng quê Đông 
Sơn, hứa hẹn một vụ mùa bội 
thu cho nhiều hộ gia đình vào 
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
 THỦY LÊ

 V Người dân Ðông Sơn cắt tỉa đào phai để bán dịp Tết



54 Số 1/2017

MÔI TRƯỜNG & XUÂN

Mai vàng ở làng nghề Phước Định, Vĩnh Long

Mai vàng là loại cây đặc trưng cho mùa 
Xuân của người dân Nam bộ, hoa 
thường nở rộ vào dịp Tết Nguyên 

đán, góp phần tô thêm vẻ đẹp trong những 
ngày Xuân. 

Làng Phước Định (xã Bình Hòa Phước, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là ấp miệt 
vườn nổi tiếng, quanh năm cây trái xanh tươi 
bao phủ. Ở đây, nghề chơi kiểng cổ, đặc biệt là 
chơi kiểng mai vàng chưng Tết đã có trên 55 
năm và được truyền qua nhiều thế hệ. Tháng 
8/2009, UBND tỉnh Vĩnh Long đã công nhận 
Phước Định là làng nghề truyền thống “hoa 
kiểng - cây giống”. Làng có khoảng 360 hộ thì 
đến 330 hộ trồng mai. Riêng tổ làng nghề, trên 
160 hộ thành viên, có số lượng kiểng bình quân 
mỗi hộ từ 400 - 1.000 cây mai các loại, trong đó 
có 20.000 cây mai tiểu (từ 10 - 50 năm tuổi), 
10.800 cây mai trung (từ 50 - 100 năm tuổi) và 
hơn 550 cây mai đại (trên 100 năm tuổi). Mai 
mini thì không đếm xuể. Những gốc mai “cao 
niên” trên hàng trăm năm tuổi, giá trị mỗi gốc 
lên đến hàng trăm triệu, thậm chí có cây giá trị 
lên đến hàng tỷ đồng. 

Với những người dân làng mai Phước 
Định, hễ còn Tết truyền thống thì người trồng 
mai còn sống được với nghề, vì cây mai ngày 
Tết là một nét văn hóa đặc sắc, lâu đời mà người 
Việt Nam luôn gìn giữ. Nối tiếp truyền thống 
gần 60 năm qua, nhiều thanh niên trong làng 
cũng rất tâm huyết với nghề trồng mai, tìm tòi, 
học hỏi tạo dáng mai thêm đẹp, lạ. Theo các 
nghệ nhân trồng mai, cây mai được đánh giá 
có giá trị căn cứ vào các yếu tố rễ, thân, cành, 
tán, hoa, tuổi thọ của cây… Cây mai đẹp thì rễ 
phải được uốn và tạo ra hình thù đẹp, gốc có bề 
hoành lớn, thân có chiều cao cân đối, hài hòa, 
các chi nhánh phải cân xứng với thân... Hiện 
nay, cây mai có các loại lá dài, lá ngắn, lá bầu 
tròn, lá rất dài… và mỗi loại có những nét đẹp, 
hoặc những hạn chế riêng như mai lá dài thì 
hoa ít, thưa nhưng hoa lại to; mai lá bầu tròn 
thì hoa nhiều nhưng mỗi hoa chỉ 5, 6 cánh…

Ngoài bán mai, bà con làng mai Phước 
Định còn nhận ký gửi mai (sau Tết đem về 
chăm sóc, xử lý ra bông đến Tết năm sau giao 
lại cho khách hàng), giá chăm sóc mỗi cây từ 
vài trăm đến vài triệu đồng. Để phục vụ nhu 
cầu khách hàng vào dịp Tết, làng nghề Phước 
Định luôn chuẩn bị lượng mai khá dồi dào. 

Những ngày giáp Tết, 
làng mai vàng Phước Định 
nhộn nhịp với cảnh hàng 
trăm người tước lá mai, sau 
đó nhà vườn nhìn vào từng 
cây để điều chỉnh lượng nước 
tưới phù hợp cho cây mai 
đơm nụ đảm bảo nở đúng 
dịp Tết. Thời gian bẻ lá mai 
từ ngày 13 - 18/12 âm lịch 
tùy theo nụ của cây mai nhỏ 
hay lớn. Nếu ngày 23 tháng 
Chạp mà cây mai ra nụ có vỏ 
áo lụa thì mai sẽ nở vàng rực 
đúng Tết.

Theo chia sẻ từ các nhà 
vườn, bắt đầu từ tháng 10 
âm lịch, nhiều thương lái từ 
TP. Hồ Chí Minh, Long An, 
An Giang, Đồng Tháp, Cần 
Thơ, Kiên Giang… đã tìm 
đến Vĩnh Long để khảo sát thị 
trường và đặt mua mai Tết, dù 
giá mai tăng hơn trước. Ông 
Tiêu Hùng Minh, Phó Ban 
Đại diện làng mai vàng Phước 
Định cho biết, mỗi năm, các 
nhà vườn cung ứng cho thị 
trường Tết trên 3.000 chậu 
mai vàng với trên 10.000 sản 
phẩm mai kiểng. Giá các chậu 
mai rất đa dạng, loại cây mai 
gốc lớn (thân cây từ 7 tấc trở 

lên) - mai đại từ vài trăm triệu 
đến cả tỷ đồng/cây, mai trung 
từ 100 - 120 triệu đồng/cây; 
các cây mai tiểu, giá vài triệu 
đến vài chục triệu đồng/cây; 
loại mai mini, mai siêu mini… 
giá vài trăm nghìn đồng/chậu.

Đối với những du khách 
yêu hương sắc Tết phương 
Nam, còn gì thú vị hơn khi 
được bước chân vào những 
vườn mai, ngắm nhìn những 
cây mai đang tạo dáng, những 
bông mai đang hé nụ và khoe 
sắc trong nắng mới. Màu vàng 
của mai, hương hoa thơm 
ngát hòa cùng làn gió thoang 
thoảng sẽ làm tan biến đi 
những ưu phiền, mệt mỏi. 
Bởi thế mà giờ đây, làng nghề 
trồng mai vàng Phước Định 
đã trở thành một thương hiệu 
uy tín trên thị trường cây 
cảnh, một địa chỉ lý thú dành 
cho khách du Xuân!

Theo nhận định của các 
nhà vườn, năm nay do thời 
tiết không thuận lợi, cây mai 
ra hoa sớm nên những cây 
mai ra hoa đúng dịp Tết sẽ rất 
hút hàng.

LÊ THỊ THANH YẾN - 
XUÂN THẮNG

 V Người dân làng mai vàng Phước Định 2 chăm sóc hoa  
phục vụ Tết
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Phú Thọ rộn ràng sắc Xuân  
trên các làng nghề trồng hoa

Mùa Xuân đang về trên các làng nghề 
trồng hoa, cây cảnh ở Phú Thọ với 
không khí nhộn nhịp, tất bật của những 

ngày cuối năm. Nơi đây nổi tiếng với làng nghề 
trồng hoa, cây cảnh Phương Viên (xã Tân Phương, 
huyện Thanh Thủy) và làng đào Hồng Vân (xã 
Thanh Minh). 

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở làng Phương Viên 
hình thành cách đây trên 30 năm, chủ yếu là trồng 
những giống hoa truyền thống như cúc đại đóa, 
vạn thọ, cúc tím, tuy líp, mâm xôi và các loại hoa 
hồng Pháp, tỷ muội, hoa ly... Do nhu cầu chơi hoa 
của khách hàng ngày càng tăng, nên các hộ dân 
trồng hoa quanh năm, nhưng Tết là vụ thu hoạch 
chính để cung ứng cho thị trường. Những năm 
gần đây, doanh thu từ trồng hoa tươi của làng ước 
đạt 1,7 tỷ đồng, trong đó 2 loại hoa cúc, hồng ước 
đạt 600 triệu đồng. Riêng vụ Tết, doanh thu từ 
trồng hoa chiếm tới 30% doanh thu cả năm. Để 
những bông hoa đua hương, khoe sắc đúng dịp 
Tết đến, Xuân về, người trồng hoa ở làng Phương 
Viên phải luôn theo dõi tình hình thời tiết để điều 
chỉnh nhiệt độ, ánh sáng cho hoa nở đúng thời 
điểm. Theo kinh nghiệm của những người trồng 
hoa lâu năm trong làng, trước Tết 3 tháng bắt đầu 
gieo giống, có thể gieo giống thành nhiều đợt để 
tránh hoa nở rộ cùng một lúc. 

 Theo xu hướng thị trường, các hộ gia đình 
trong làng Phương Viên còn trồng thêm cây cảnh, 
tuy kỹ thuật chăm sóc tỷ mỷ, kinh phí đầu tư ban 
đầu cao nhưng dễ bán. Cây cảnh được chọn trồng 
là những cây khỏe, có sức tái sinh, có thể sống ở mọi 
địa hình và khí hậu khắc nghiệt. Trong đó, các loài 
cây được trồng nhiều nhất là sanh, si, tùng la hán, 
vạn tuế... được uốn tỉa chăm sóc công phu thành 
các dáng, thế, ẩn chứa quan niệm triết học Phương 
Đông. Có cây còn được uốn, tỉa thành hình những 
cây tháp nổi tiếng như Effel, Phổ Minh, hình chim 
Đại Bàng, Công, Phượng Hoàng... để trang trí 
trong các khách sạn, tòa nhà lớn.

Cũng nổi tiếng và lâu đời như làng nghề trồng 
hoa Phương Viên, làng nghề trồng đào Hồng Vân 
(xã Thanh Minh) được hình thành từ năm 1942, 
nhưng đến cuối năm 2012 mới được UBND tỉnh 
công nhận làng nghề. Hiện có tới 75% số hộ dân 
tham gia trồng đào. Từ việc trồng đào để chơi Tết, 
đến nay đào Hồng Vân đã có tiếng trên thị trường, 
tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương, với 
tổng doanh thu từ hoa đào đạt 1,4 - 1,5 tỷ đồng. 

Dự kiến, năm nay doanh thu sẽ 
tăng từ 10 - 15%.

Bước sang tháng 12 âm 
lịch, cũng là thời điểm các hộ 
dân ở làng nghề Hồng Vân 
tất bật chăm sóc, tỉa cành, tạo 
dáng cho từng gốc đào... Các 
loại đào được trồng chủ yếu là 
đào bích, đào phai, đào ta, đào 
mốc… Trong đó, đào bích có 
màu đỏ thẫm, nhiều cánh xếp 
khít nhau, lá có màu lục đậm; 
đào phai có hoa màu hồng 
nhạt, lá màu xanh nhạt hơn so 
với đào bích, cây có nhiều hoa. 
Đào mốc có gốc cổ thụ, thế tự 
nhiên, dáng khỏe, nhiều nụ, 
hoa phớt hồng… Mỗi loại đều 
có nét đẹp riêng và tạo nên một 
khung cảnh ấm áp của mùa 
xuân. Đất trồng đào là đất thịt 
pha sét có độ ph 7-8, nơi trồng 
phải cao ráo, thoát nước, nếu 
bị úng là đào chết. Trước khi 
trồng phải bón lót bằng phân 
ải hoặc phân hữu cơ vi sinh. 
Trồng xong, người trồng cắt 
cành lần thứ nhất, để cành mới 
ra nhiều, năm tới sẽ cho nhiều 
hoa. Trong quá trình cắt tỉa cần 
kết hợp tạo hình tán cây. Đào 
thuộc loại cây rụng lá hàng 
năm về mùa đông. Sau khi lá 
rụng, nụ hoa phát triển và lớn 

nhanh. Nếu để tự nhiên thì đào 
rụng lá vào cuối tháng Chạp và 
hoa nở vào cuối tháng Giêng 
hoặc tháng Hai năm tới. 

Mặc dù, hoa đào có đủ loài, 
mỗi loài mang một ngôn ngữ 
riêng, đa thanh, đa sắc nhưng 
theo quan niệm của cha ông, 
hoa đào nuôi dưỡng âm khí 
dương Xuân. Nhìn thấy hoa 
đào là nhìn thấy mùa Xuân. 
Hoa đào không còn là một sản 
phẩm thuần túy vật chất, mà 
nó còn chuyển tải những giá trị 
tinh thần, chứa đựng ý nghĩa 
văn hóa. Do vậy, mỗi dịp Tết 
đến, hoa đào làng Hồng Vân 
được người mua ưa chuộng, 
bởi đào Hồng Vân có một vẻ 
đẹp tự nhiên, không cầu kỳ 
nhưng sắc bền đẹp, lâu phai.

Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu đang đến gần, hòa chung 
không khí mùa Xuân, cùng 
với làng hoa Phương Viên, 
làng đào Hồng Vân cũng 
bước vào vụ thu hoạch. Sắc 
hồng tươi thắm của những 
cánh đồng hoa không chỉ tô 
điểm cho vùng quê Phú Thọ 
một khung cảnh ấm áp mà 
còn mang sắc Xuân đến với 
mọi nhàn

  LÊ THỊ THƯƠNG

 V Hoa cúc vàng được trồng tại làng hoa Phương Viên
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Ngắm gà trong tranh

Năm nào cũng vậy, 
cứ gần dịp Tết đến 
Xuân về, họa sĩ 

Lê Trí Dũng lại cho ra đời 
hàng loạt con giáp của năm 
rất độc đáo và ấn tượng. 
Xuân Đinh Dậu 2017, ông 
cho ra đời một số chủ đề 
về gà, khiến người xem vô 
cùng thích thú, đó là tướng quân gà, gia đình gà và gà 
nhân cách hóa. Tranh gà của ông vẽ trên giấy nhiễu, giấy 
điệp… bức nào cũng có hồn, phong cách rất riêng không 
lẫn vào đâu được. 

Có thể kể tới các bức “tướng quân gà” thần oai lẫm 
lẫm, chân như bụt mọc, đích thị giống gà Đông Tảo trứ 
danh đất Bắc. Gà trống có giáp chiến hoa văn ngũ sắc, 
đuôi cong vút như ngọn “kim sí điểu” cắm trên mũ kim 
khôi. Cho đến anh gà tre người thì loắt choắt, nghiêng 
đầu bắt giun, bắt sâu nhưng vẫn thể hiện được cái thần 
của anh chàng con nhà nòi võ vẽ với thế đứng “kim kê 
độc lập”.

Mảng gia đình nhà gà cũng được thể hiện hết sức 
sinh động. Gà trống nuôi con mà vẫn thể hiện được cái 
khí khái của kẻ trượng phu quân tử, gà mẹ gà con ấm áp 
tình mẫu tử, gà chồng gà vợ son sắt thủy chung. Có cả 
những bức nhạo những anh gà trống choai lăng quăng, 
bông phèng như gà mắc tóc, gà ngứa cựa, gà ti toe tập gáy 
khiến người xem cảm thấy khâm phục tài vẽ của họa sĩ. 
Có thể nói, họa sĩ Lê Trí Dũng đã nâng tầm cái đẹp của 
những chú gà, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Tranh họa sĩ LÊ TRÍ DŨNG
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Gà Đông Tảo - Sản vật ngày Tết

Trải dài dọc theo dải đất hình 
chữ S, mỗi vùng đất đều có 
một sản vật đặc trưng cho con 

người và khí hậu nơi đó. Nếu như 
Thanh Hóa có nem chua, Bắc Giang 
gắn với vải thiều, Thái Bình có bánh 
cáy… còn khi nhắc đến Hưng Yên thì 
ai ai cũng không quên câu ca ''Nhãn 
lồng bổ ngập dao phay, gà to Đông 
Tảo ba ngày một cân”. Những năm gần 
đây, gà Đông Tảo - một trong hai sản 
vật "tiến vua" của đất Hưng Yên, luôn 
được du khách trong cả nước mua về 
làm "quà độc" để biếu và ăn Tết.

Gà Đông Tảo, hay gà Đông Cảo là 
một giống gà quý hiếm chỉ có ở Việt 
Nam. Đặc điểm nổi bật của gà Đông 
Tảo là đôi chân to và thô, hình dáng bệ 
vệ, da đỏ, khi trưởng thành gà trống 
có thể nặng trên 4,5 kg và trên 3,5 kg 
đối với gà mái. Đây là loại gà nuôi cổ 
truyền của xã Đông Tảo, thuộc danh 
sách những giống gia cầm quý hiếm 
cần được bảo tồn nguồn gen. Đặc biệt, 
giống gà này càng già càng quý, thịt ăn 
có mùi vị thơm ngon đặc trưng không 
lẫn với bất kỳ loại gà nào, chế biến 
được nhiều món ăn đặc sản. Gà Đông 
Tảo có vóc dáng đẹp, to cao, dễ nuôi, 
dễ thích nghi với nhiều vùng miền, dễ 
nhân giống, đạt hiệu quả kinh tế cao 
gấp nhiều lần so với các giống gà khác. 
Không chỉ dùng làm thực phẩm, gà 
Đông Tảo còn được dùng làm vật nuôi 
cảnh, dùng trong cúng tế hay làm quà 
biếu. 

Để phân biệt giữa gà Đông Tảo 
với các giống gà khác, gà con phải 
được mua ở những cơ sở cung cấp 
giống đáng tin cậy, chất lượng đồng 
đều, nhanh nhẹn, da chân bóng mượt, 
hồng hào. Con trống có hai màu lông 
cơ bản là tím pha đen (mã mận) và 
màu mận. Chân gà to, bao quanh 
chân ở phía trước là lớp vảy da sắp 
xếp không theo hàng, phần còn lại da 
sùi, bốn ngón chân xòe ra, chia ngón 
rõ nét, bàn dày, cân đối nên gà bước 
đi vững chắc. Đỉnh đuôi và cánh có 
màu đen ánh xanh. Mào gà trống là 

mào sun (ngắn và thun lại), 
màu đỏ tía, gà mái có 3 màu 
cơ bản: Mã nõn chuối - vàng 
nhạt, mã thó hay nâu nhạt - 
màu đất thó hay lá chuối khô, 
mã ngà - trắng sữa. Lông phần 
cổ và cánh gà thường pha trộn 
những chiếc lông màu vàng, 
trắng sữa, nâu, đỏ, đen. Gà 
mái cũng có mào tựa mào con 
trống nhưng chỉ to bằng 1/3 
mào gà trống. Gà mái mới nở 
có lông trắng đục, khối lượng 
38 - 40 gam, mọc lông chậm.

Theo Hội Chăn nuôi và 
kinh doanh gà xã Đông Tảo, 
số lượng gà phục vụ Tết chủ 
yếu là gà thịt. Cả xã có trên 
2.000 hộ nuôi gà Đông Tảo, 
trong đó, 200 hộ nuôi theo 
quy mô lớn để phục vụ Tết với 
khoảng 4.000 con. Riêng gà 
Đông Tảo thuần chủng để làm 
quà biếu khoảng 1.000 con. 
Với số lượng này, chỉ riêng 
dịp Tết Nguyên đán, người 
nuôi gà thu về hàng chục tỷ 
đồng. Những năm gần đây, do 
thị trường ưa chuộng giống 
gà quý hiếm này, nên mỗi hộ 
chăn nuôi gà Đông Tảo thu lãi 
từ 150 - 300 triệu đồng/năm. 

Tuy nhiên, hiện nay, mặc dù, 
mỗi năm, người dân trong xã 
xuất bán hàng vạn con, song 
việc chọn gà thuần chủng rất 
khó bởi mỗi hộ dân dù nuôi 
hàng trăm con mới có thể 
chọn được 1 - 2 con thuần 
chủng. Với đặc trưng này, từ 
năm 1992, giống gà Đông Tảo 
được đưa vào Chương trình 
Bảo tồn quỹ gen vật nuôi khi 
chúng được xếp vào danh 
sách có nguy cơ tuyệt chủng. 
Bên cạnh đó, do dịch cúm gia 
cầm năm 2008, gà Đông Tảo 
bị tiêu hủy khoảng 10.000 con 
nên đến nay, gà thuần chủng 
đang dần mai một, chất lượng 
con giống bị suy giảm bởi hiện 
tượng cận huyết ngày càng 
tăng. Hơn nữa, nuôi gà Đông 
Tảo thuần chủng không cho 
lãi cao như gà thường nên chỉ 
những gia đình tâm huyết, say 
mê mới thực sự gắn bó với gà 
Đông Tảo. Ngoài ra, lợi dụng 
uy tín gà Đông Tảo, nhiều 
người chăn nuôi ở nơi khác 
đã mua và lai tạo với giống gà 
khác dẫn tới bị biến đổi gen, 
làm cho thương hiệu gà Đông 
Tảo bị ảnh hưởng. 
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Lãnh đạo xã Đông Tảo 
cho biết, để bảo tồn và lưu 
giữ giống gà Đông Tảo, 
ngành nông nghiệp Hưng 
Yên và huyện Khoái Châu 
đã triển khai nhiều biện 
pháp. Cùng với sự hỗ trợ 
của trường Đại học Nông 
nghiệp 1, từ năm 2012, Sở 
NN&PTNT tỉnh Hưng Yên 
đã triển khai Dự án hỗ trợ 
mỗi con gà giống Đông 
Tảo 30.000 đồng. Theo đó, 
huyện Khoái Châu đã thành 
lập Hội Chăn nuôi và kinh 
doanh giống gà Đông Tảo 
với trên 150 thành viên 
tham gia, gồm những hộ 
chăn nuôi quy mô lớn và 
trung bình. Các hội viên khi 
đăng ký tham gia phải tuân 
thủ quy chế hoạt động, được 
hỗ trợ một phần kinh phí, 
kỹ thuật để bảo tồn, phát 
triển giống gà Đông Tảo. 
Bên cạnh đó, chính quyền 
xã cũng tích cực tuyên 
truyền vận động các hộ duy 
trì và bảo tồn nguồn gen gà 
Đông Tảo tại địa phương…

Tết Đinh Dậu 2017, 
khách thập phương về 
Đông Tảo mua gà nhộn 
nhịp hơn mọi năm, bởi 
theo tiềm thức của người 
Việt, năm “con gà mà mua 
gà để biếu, tặng hay ăn Tết 
thì sẽ gặp nhiều may mắn”. 
Do vậy, nhiều cặp gà có giá 
vài triệu đồng, thậm chí 
vài chục triệu đồng vẫn 
đắt khách nhờ tính thuần 
chủng, gen trội, không 
pha tạp. Để gà Đông Tảo 
giữ vững được giá trị cả về 
nguồn gen, chất lượng thịt, 
giá trị độc đáo của hình 
thể, tránh bị mai một do 
dịch bệnh, lai tạo, các cấp, 
các ngành và người dân địa 
phương cần bảo tồn, phát 
huy hơn nữa thương hiệu 
của giống gà quý hiếm này.
 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT

Làng nghề tranh dân gian 
Đông Hồ nhộn nhịp đón Xuân

Làng Đông Hồ hay còn gọi 
là Đông Khê (xã Song Hồ, 
huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh) là làng nghề tranh 
dân gian đặc sắc, được bảo tồn 
và lưu giữ hàng trăm năm qua. 
Từ lâu, tranh Đông Hồ đã đi vào 
đời sống tinh thần của bao người 
dân Việt Nam. Vào những ngày 
giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, 
làng nghề luôn nhộn nhịp với 
cảnh người, xe qua lại tấp nập. 
Bên cạnh những quầy bán hàng 
mã, các gia đình còn giữ nghề 
làm tranh dân gian cũng đang 
hối hả trạm gỗ, vẽ, in tranh Tết.

Nghề làm tranh dân gian 
Đông Hồ xuất hiện từ thế kỷ 
XVI, được phân thành 5 loại 
chính gồm tranh thờ, tranh lịch 
sử, tranh chúc tụng, tranh sinh 
hoạt và truyện tranh… tranh 
Đông Hồ là kết tinh của sự khéo 
léo và nhẫn nại, cộng với nghệ 
thuật thẩm mỹ đầy tinh tế… 
Được làm bằng phương pháp thủ 
công, những bức tranh được in 
bằng bản khắc gỗ và để có bản 
khắc đạt đến độ tinh xảo, đòi hỏi 
người vẽ mẫu cũng như người 

khắc ván phải có lòng yêu nghệ 
thuật và trình độ kỹ thuật cao. 

Tranh Đông Hồ được in trên 
giấy dó, một loại giấy được làm 
thủ công từ nguyên liệu là cây 
dó mọc trên rừng giống như vỏ 
cây bạch đàn. Cây dó đem về cho 
vào cối giã nhỏ, rây thành bột 
mịn, sau đó dùng bột này chế 
biến thành giấy. Do trên nền giấy 
thường được quét bằng một lớp 
hồ, hoặc nhựa thông có pha bột 
từ vỏ sò điệp giã nhỏ, tạo màu 
sáng lấp lánh nên còn được gọi 
là giấy điệp. 

Người làng Đông Hồ đã biết 
vận dụng, chắt lọc từ những 
chất liệu thiên nhiên để tạo nên 
những sắc màu truyền thống vừa 
tươi, vừa có độ bền màu, như 
màu xanh da trời được chiết suất 
từ gỉ đồng; màu chàm được chiết 
suất từ lá cây chàm ở Lạng Sơn; 
màu đỏ thắm từ vỏ cây vang; 
màu đỏ son từ đá sỏi khai thác 
trên núi; màu vàng từ hoa hòe 
hay rơm nếp; màu đen từ tro cây 
xoan hay tro lá cây tre; màu trắng 
ngà óng ánh sáng điệp là do chất 
điệp được chế biến từ vỏ ốc hay 
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vỏ sò của vùng biển Quảng Ninh… 
Đây là những màu cơ bản, không pha 
trộn và mỗi màu tương ứng với một 
bản khắc gỗ.

Cùng sự phát triển thăng trầm của 
làng nghề Đông Hồ, hiện nay, trong 
làng chỉ còn 3 gia đình nghệ nhân theo 
nghề. Mặc dù, làng nghề đã bị mai một 
nhiều, nhưng một vài năm gần đây, thị 
hiếu của người dân dần quay về với yếu 
tố văn hóa truyền thống, bởi vậy tranh 
Đông Hồ treo Tết đã trở thành món ăn 
tinh thần đối với các du khách trong và 
ngoài nước. 

Tại xưởng tranh của gia đình ông 
Nguyễn Đăng Chế (nghệ nhân đời 
thứ 20 theo nghiệp tranh trong làng) 
đang tất bật trạm, khắc gỗ, tạo hình, 
trau truốt từng nét vẽ… để phục vụ 
nhu cầu hàng Tết. Không giống như 
ngày trước, tranh Đông Hồ chỉ bán 
vào dịp Tết, tại 6 phiên chợ trong 
tháng Chạp, đến nay, tranh Đông Hồ 
được bán ở tất cả những ngày trong 
năm. Mỗi ngày, xưởng của ông đón 
hàng chục đoàn du khách trong và 
ngoài nước tới tham quan và mua 
tranh. Năm nay, để chuẩn bị hàng cho 
hàng Tết tăng cao đột biến, mỗi ngày, 
gia đình ông Chế in thêm hàng trăm 
loại tranh. Mỗi khách hàng có những 
lối chơi tranh riêng: Chúc thọ các cụ 
cao niên, thường chọn tranh Bát tiên; 

Cầu mong cho gia đình hạnh 
phúc, đầy đủ, may mắn chọn 
tranh “Vinh hoa, phú quý”; 
tìm hiểu văn hóa nông thôn 
chọn tranh chăn trâu, thổi 
sáo. Đặc biệt, người nông 
dân thường chọn tranh đàn 
lợn treo ngày Tết với mong 
muốn cuộc sống no đủ, chăn 
nuôi phát triển. 

Những ai yêu thích tranh 
Đông Hồ hẳn rất quen thuộc 
với loại tranh gà: Gà mẹ con, 
gà đại cát, gà dạ xướng, kê 
cúc. Theo sử sách xưa kể lại, 
vào năm 1915, cụ Đám Giác 
là một nghệ nhân sáng tác 
nổi tiếng của Đông Hồ, đã vẽ 
mẫu tranh mới. Với nội dung 
một gia đình gà gồm gà trống, 
gà mái và đàn con để mừng 
đám cưới con cụ Trưởng 
làng. Bằng ngôn ngữ ước lệ, 
đàn gà được cách điệu hóa, 
với hình ảnh sống động như 
gà mái có bố cục theo đường 
xoắn ốc, tạo nên sự nũng nịu; 
Gà trống được đặt trong một 
hình thang, đáy lớn nằm trên, 
tạo nên tư thế chủ gia đình, 
che chở cho gà mái và đàn 
con. Bức tranh gợi không khí 
hạnh phúc, đầm ấm trong 

một gia đình. Trên tranh 
có dòng chữ nôm “Lắm con 
nhiều cháu, giống cánh giống 
lông”, một lời chúc thật sâu 
sắc. Bức tranh còn có ý nghĩa 
sâu xa: “Con nhà tông không 
giống lông cũng giống cánh”. 
Ngoài tranh truyền thống, các 
bức tranh về chủ đề hiện đại, 
bảo vệ biên giới, biển đảo quê 
hương cũng thu hút sự quan 
tâm của nhiều khách hàng. 

Để bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa phi 
vật thể nghề tranh dân gian 
Đông Hồ, UBND tỉnh Bắc 
Ninh đã lập Hồ sơ đề nghị Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO) ghi danh nghề 
làm tranh dân gian Đông 
Hồ vào Danh sách di sản 
văn hóa phi vật thể cần bảo 
vệ khẩn cấp. Cùng với đó, 
các hoạt động vệ sinh, tôn 
tạo cảnh quan môi trường 
cũng được chính quyền địa 
phương quan tâm thực hiện 
giúp cho làng nghề tranh 
Đông Hồ thu hút được nhiều 
du khách, đời sống người 
dân ngày càng thịnh vượng.
 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

 V Học sinh trải nghiệm làm tranh Đông Hồ do các  
nghệ nhân hướng dẫn
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10 câu chuyện môi trường thế giới  
nổi bật năm 2016
Nhìn lại năm 2016, bức tranh môi trường thế giới có những gam màu ấn tượng, với sự hồi sinh của 
một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng; các khu bảo tồn biển được xây dựng; các quốc gia nỗ lực 
trong cuộc chiến chống lại tình trạng săn bắn trái phép động vật hoang dã (ĐVHD)… Dưới đây là 10 
câu chuyện môi trường nổi bật của thế giới năm 2016 được tổng hợp từ trang tin Mongabay.com.

1HỒI SINH MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT 
CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG 

Trong năm qua, nỗ lực bảo tồn các 
loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn 
cầu đạt được kết quả quan trọng. Đầu tiên là 
bảo tồn thành công loài cáo đảo - một loài 
cáo nhỏ sống tại các vùng bờ biển lân cận của 
California (Mỹ), có lông màu xám ở phần đầu, 
màu đỏ hồng trên mặt. Số lượng loài cáo đảo 
đang bị suy giảm nhanh chóng do hoạt động 
săn bắt của con người và bị một số loài động vật 
săn mồi ăn thịt. Chính phủ Mỹ đã tiến hành các 
hoạt động bảo tồn loài cáo đảo và nhờ những 
nỗ lực này, quần thể cáo đảo đã tăng đáng kể. 
Tháng 8/2016, Cơ quan Dịch vụ Cá và ĐVHD 
Mỹ đã công bố, 3 trong số 6 phân loài cáo đảo 
đã ra khỏi Danh sách các loài động vật bị đe 
dọa tuyệt chủng ở Mỹ. 

Ngoài loài cáo đảo, một loài động vật 
khác tại California cũng không còn nằm 
trong diện có nguy cơ tuyệt chủng đó là ếch 
núi chân vàng. Với nỗ lực phục hồi quần thể 
quý hiếm này, các nhà khoa học Mỹ đã gây 

 V Hai cá thể cáo đảo được tìm thấy tại đảo 
Santa Cruz (California)

 V Hệ sinh thái san hô tại Công viên hải dương 
Tun Mustapha

giống thành công loài động 
vật lưỡng cư trên. Số lượng 
ếch đã tăng 7 lần so với 20 
năm trước. Bên cạnh đó, một 
số loài động vật có nguy cơ 
“biến mất” khỏi Trái đất thì 
nay đã được hồi sinh như gấu 

trúc khổng lồ Trung Quốc 
(trước đây thuộc nhóm nguy 
cấp trong Sách đỏ thế giới, 
nay đã chuyển sang nhóm dễ 
bị tổn thương); linh dương 
Tây Tạng (từ nguy cấp sang 
bị đe dọa).

2NHIỀU KHU BẢO 
TỒN BIỂN ĐƯỢC 
XÂY DỰNG 

Bảo vệ đại dương đã được 
các nước quan tâm thông qua 
việc xây dựng một số khu bảo 
tồn (KBT) biển. Chính phủ 
Malaixia đã quyết định xây 
dựng công viên hải dương Tun 
Mustapha (tỉnh Borneo) với 
diện tích gần 1 triệu ha, nhằm 
bảo tồn các quần thể động, thực 
vật biển phong phú như rạn 
san hô, rừng ngập mặn, thảm 
cỏ biển và các loài tôm, cá… 
Tháng 9/2016, Mỹ cũng tuyên 
bố thành lập KBT đầu tiên ở 

Đại Tây Dương, với diện tích 
khoảng 12.700 km2, KBT gồm 
2 khu vực: khu đầu tiên chạy 
dọc thềm lục địa nhằm bảo vệ 
các rạn san hô, hải quỳ và bọt 
biển; khu vực thứ hai để bảo vệ 
4 dãy núi lửa ở đáy biển... Đặc 
biệt, 24 quốc gia và Liên minh 
châu Âu (EU) đã đồng thuận 
thiết lập KBT biển lớn nhất thế 
giới, với diện tích khoảng 1,5 
triệu km2 tại biển Ross, thuộc 
Nam Cực. Dự kiến, KBT này 
sẽ chính thức đi vào hoạt động 
trong tháng 12/2017 và là nơi 
cư trú của 10.000 loài sinh vật 
biển.
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 V Các sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi

5QUYẾT TÂM HẠN 
CHẾ TÌNH TRẠNG 
BUÔN BÁN CÁC LOÀI 

HOANG DÃ
 Trước tình hình gia tăng 

các loài hoang dã nguy cấp 
trên thế giới bị buôn bán bất 
hợp pháp, tại Hội nghị lần thứ 
17 (CoP 17) các nước thành 
viên của CITES được tổ chức 
tại Johannesburg, Nam Phi, 
Chính phủ các nước đã biểu 
quyết nhiều nội dung để ngăn 
chặn tình trạng buôn bán trái 
phép các loài động, thực vật 

hoang dã. Cụ thể, các nước đã 
đưa 300 loài gỗ trắc vào Phụ lục 
II (Hạn chế buôn bán quốc tế 
vì mục đích thương mại) của 
Công ước CITES. Đồng thời, 
các nước cũng thông qua lệnh 
cấm tất cả các hoạt động đánh 
bắt, buôn bán vẹt xám châu Phi, 
tê tê và đưa vào Phụ lục I (cấp 
độ bảo vệ cao nhất) của Công 
ước CITES. Ngoài ra, các nước 
cũng đẩy mạnh các biện pháp 
bảo vệ loài khỉ Barbary, loài 
linh trưởng hoang dã duy nhất 
còn sót lại của châu Âu. 

 V Tê tê cây là một trong 8 loài tê tê quý hiếm 
trên thế giới

4ĐẨY MẠNH CUỘC 
CHIẾN CHỐNG NẠN 
BUÔN BÁN TRÁI 

PHÉP NGÀ VOI
 Tại Hội nghị Bảo tồn 

thiên nhiên thế giới do Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên 
quốc tế (IUCN) tổ chức vào 
tháng 9/2016 ở Hawai (Mỹ), 
các nước đã thông qua nghị 
quyết đóng cửa các thị trường 
ngà voi nội địa hợp pháp. Đây 
được xem là bước ngoặt, đánh 
dấu sự thành công của IUCN 
trong việc kêu gọi các quốc gia 
trên thế giới ngăn chặn hoạt 
động buôn bán ngà voi. Trong 
năm qua, nhiều quốc gia đã 

ban hành chính sách để ngăn 
chặn nạn buôn bán ngà voi, 
cụ thể, Mỹ đã cấm gần như 
hoàn toàn mọi hoạt động xuất 
- nhập khẩu, mua bán ngà voi 
và các sản phẩm chế tạo từ ngà 
voi… Chính phủ Hồng Kông 
cũng đưa ra Kế hoạch chấm 
dứt hoàn toàn thị trường ngà 
voi trong nước trong vòng 
5 năm tới và đang xem xét 
tăng hình phạt tối đa cho hoạt 
động buôn lậu và kinh doanh 
trái phép các loài bị đe dọa từ 
5 triệu HKD (0,6 triệu USD) 
với 2 năm tù lên 10 triệu HKD 
(1,3 triệu USD) và 10 năm tù 
giam.

3PHÁT HIỆN LOÀI CÂY NHIỆT ĐỚI 
CAO NHẤT THẾ GIỚI

Tại Malaixia, trong khi thực hiện các 
chuyến bay thám hiểm nhằm đánh giá đa dạng 
sinh học rừng Sabah (đảo Borneo), các nhà khoa 
học thuộc Viện Khoa học Carnegie (Đại học 
Stanford) đã phát hiện khoảng 50 cây nhiệt đới 
cao nhất thế giới với chiều cao khoảng 94,1 m, 
mỗi vòm cây có đường kính khoảng 40,3 m. Theo 
các nhà khoa học, những cây này thuộc về chi 
Shorea (Shorea có khoảng 196 loài khác nhau), 
thường phân bố từ miền Bắc Ấn Độ đến Malaixia, 
Philipin và Inđônêxia. Việc phát hiện ra loài cây 
này có ý nghĩa quan trọng, góp phần không nhỏ 
vào việc lưu giữ nguồn gen và bảo tồn các giá trị 
đa dạng sinh học của rừng nguyên sinh.
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7CẢNH BÁO NGUY CƠ TUYỆT 
CHỦNG ĐỐI VỚI LOÀI KHỈ ĐỘT 
TẠI CÔNGÔ

Việc săn bắt trái phép tại Côngô đã làm cho 
70% loài khỉ đột biến mất chỉ trong 2 thập kỷ 
qua và đẩy loài này tới bờ vực tuyệt chủng. Số 
lượng loài này đã giảm từ 17.000 cá thể trong 
năm 1994 xuống còn khoảng 4.000 con. Đây 
là loài linh trưởng lớn nhất với trọng lượng 
lên đến khoảng 200 kg/con. Vì vậy, Thống đốc 
tỉnh Nam Kivu đã chính thức phê duyệt ranh 
giới của KBT Itombwe, nơi cuối cùng còn có 
loài khỉ đột quý hiếm này sinh sống. Đây cũng 
là nơi có hơn 750 loài động vật và hơn 1.000 
cây, trong đó có ít nhất 53 loài bị đe dọa trên 
toàn cầu.

 V Loài khỉ đột ở Cộng hòa Dân chủ Côngô 
(DRC) được đưa vào Danh sách đỏ IUCN về 
các loài bị đe dọa tuyệt chủng

8BẢO TỒN VÀ KHÔI 
PHỤC VÙNG ĐẤT 
THAN BÙN

Trước những ảnh hưởng 
về môi trường và sức khỏe của 
những đám cháy rừng trên 
vùng đất than bùn trong năm 
2015, Chính phủ Inđônêxia 
đã ban hành các quy định về 
bảo vệ và phục hồi các vùng 
đất than bùn, như siết chặt các 
hoạt động cấp phép đối với 
việc trồng dầu cọ, khai thác 
mỏ và từ chối việc thành lập 

các đồn điền ở các khu rừng. 
Đồng thời, thiết lập khu vực 
cần bảo vệ, lập bản đồ vùng 
đất than bùn trên khắp đất 
nước (ước tính khoảng 2,5 
triệu ha) và tiến hành ngăn 
chặn các đối tượng (chủ yếu 
là các công ty khai thác dầu 
cọ) lợi dụng cháy rừng để thu 
lợi riêng. Ngoài ra, Inđônêxia 
cũng đang tích cực tuyên 
truyền để nâng cao nhận thức 
cộng đồng về BVMT, bảo vệ 
rừng.

6 CỘNG ĐỒNG  
NỖ LỰC BẢO TỒN RỪNG 

Trên thế giới đã có nhiều mô hình 
cộng đồng tham gia bảo vệ rừng và các loài 
động, thực vật hoang dã thành công. Tại Ấn 
Độ, trước đây, người dân ở quận Kamrup, bang 
Assam (Ấn Độ) cho rằng, chim Già đẫy lớn là 
một loài chim xấu xí, bẩn thỉu vì chúng ăn thịt, 
rác thải và những thứ bỏ đi từ hoạt động giết 
mổ động vật. Họ thường đốn hạ những cây có 
tổ của loài chim này để chúng không thể sinh 
sản. Các nhà sinh vật học đã thuyết phục cộng 
đồng cư dân bản địa ngừng việc chặt cây rừng 
để bảo vệ loài chim già đẫy lớn quý hiếm. Bên 
cạnh đó là câu chuyện về cộng đồng người dân 
làng Wiwa ở Côlômbia được mua đất xung 
quanh Vườn quốc gia (VQG) Sierra Nevada 
de Santa Marta và vận dụng truyền thống văn 
hóa, tập quán vào việc quản lý VQG. Tại TP. 
Palangkaraya, Inđônêxia, một người dân đã 

 V Một con chim già đẫy lớn bị rơi khỏi tổ được người dân cứu sống

được mua đất và tái trồng 
rừng trên diện tích đất đã 
thoái hóa. Điều này đã giúp 

phục hồi 18 ha đất rừng và gìn 
giữ môi trường sống cho các 
loài ĐVHD.
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gấu Bắc Cực... Lệnh cấm 
này nhằm bảo vệ văn hóa 
bản địa, bảo vệ các lộ 
trình di cư của ĐVHD, 
tránh nguy cơ tổn thương 
môi trường sống của sinh 
vật dưới đáy biển và hệ 
sinh thái biển của Bắc 
Cực trong trường hợp xảy 
ra sự cố tràn dầu tại khu 
vực này. Canada cũng 
công bố một lệnh cấm 
khoan thăm dò tại tất cả 
các khu vực thuộc chủ 
quyền của nước này ở Bắc 
Băng Dương với thời hạn 
là 5 năm. Những hành 
động quyết liệt của Mỹ và 
Canada nhằm bảo vệ biển 
khỏi những rủi ro lớn về 
sự cố tràn dầu và nếu bị 
xảy ra rất khó có thể khắc 
phục do điều kiện khắc 
nghiệt. 

 V Tổng thống Mỹ Barack Obama ban hành lệnh cấm khoan dầu 
khí ở các vùng biển thuộc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương

10PHÁT HIỆN NHIỀU 
LOÀI SINH VẬT MỚI 

Trong bối cảnh số 
lượng các loài tuyệt chủng ngày càng 
tăng, thì sự phát hiện thêm những 
loài mới có ý nghĩa tích cực. Năm 
2016, các nhà khoa học đã phát hiện 
hàng nghìn loài động, thực vật như 
13 loài nhện, 1 loài cá voi, 1 loài cua, 
3 loài vượn cáo chuột, 1 loài lan mặt 
quỷ… Trong đó có nhiều loài đang 
bị đe dọa tuyệt chủng bởi nạn săn 
bắt, buôn bán ĐVHD bất hợp pháp, 
môi trường sống bị phá hủy và bị 
bệnh như loài trăn bạc tại Bahamas; 
loài kỳ nhông tí hon trên núi Oaxaca 
(Mêhicô)…

 V Nhện công là một trong số những loài mới được phát hiện 

PHƯƠNG LINH (Tổng hợp)

9BAN HÀNH LỆNH 
CẤM KHOAN DẦU 
KHÍ Ở BẮC CỰC VÀ 

ĐẠI TÂY DƯƠNG
Tổng thống Barack 

Obama đã ban hành lệnh cấm 

khoan dầu khí tại các vùng 
biển Chukchi và Beaufort (Bắc 
Cực) và vùng biển Đại Tây 
Dương. Nơi đây có nhiều loài 
hải sản quý hiếm như cá voi 
vây, hải mã Thái Bình Dường, 
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