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Xử lý an toàn và tái sử dụng nước thải -  
Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước bền vững

Ngày 22/3/2017, tại TP. Bắc 
Ninh, Bộ TN&MT phối hợp 
với UBND tỉnh Bắc Ninh 

tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng 
ứng Ngày Nước thế giới năm 2017. 
Tham dự Lễ mít tinh có Bộ trưởng 
Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Thứ 
trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển; Bí 
thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn 
Nhân Chiến; Chủ tịch UBND tỉnh 
Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh; Đại 
diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương; Đại diện các tổ chức quốc tế; 
Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và hơn 
500 cán bộ, chiến sỹ, học sinh, người 
dân tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng 
Hà nhấn mạnh, nước là nguồn tài 
nguyên chiến lược, đóng vai trò 
quan trọng trong đời sống xã hội và 
sản xuất. Vì vậy, Liên hợp quốc đã 
chọn “Nước thải” làm chủ đề cho 
Ngày Nước thế giới năm nay, nhằm 
tránh lãng phí, cải thiện nguồn 
nước, hướng đến mục tiêu phát triển 
bền vững. Bộ trưởng kêu gọi các cấp, 
ngành, địa phương và cộng đồng dân 

cư hãy cùng nhau xử lý an 
toàn, tái sử dụng nước thải 
để biến nước thải thành tài 
nguyên; Xử lý an toàn, tái sử 
dụng nước thải nông nghiệp, 
nước thải đô thị, nhằm bảo 
vệ sức khỏe, thúc đẩy an 
ninh lương thực, tạo không 
gian xanh cho đô thị…

Theo đánh giá của Ngân 
hàng châu Á, Việt Nam 
thuộc diện quốc gia thiếu 
nước, tài nguyên nước nội 
địa chỉ đạt mức trung bình 
kém của thế giới (khoảng 
3.600 m3/người/năm), thấp 
hơn mức bình quân toàn 
cầu (4.000 m3/người/năm). 
Trong khi đó, tăng trưởng 
kinh tế, sức ép dân số và 
chất lượng cuộc sống liên tục 
gia tăng, dẫn đến tình trạng 
ô nhiễm, suy thoái và cạn 
kiệt nguồn nước, đồng thời 
nảy sinh những mâu thuẫn, 
tranh chấp giữa các ngành 
sử dụng nước. Nhận thức 
rõ các thách thức đó, những 

năm qua, Việt Nam đã nỗ 
lực trong đàm phán hợp tác 
quốc tế và ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách quan trọng 
để quản lý, sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả tài nguyên nước. 
Đặc biệt, với sự hỗ trợ trên 
2 tỷ USD của Ngân hàng 
thế giới, Việt Nam đã phát 
triển và đầu tư nhiều dự án 
liên quan đến nước, vệ sinh 
môi trường, góp phần nâng 
cao khả năng tiếp cận dịch 
vụ bền vững cho khoảng 30 
tỉnh, thành phố.

Nhằm chủ động phòng 
ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu ô 
nhiễm, tạo bước chuyển biến 
căn bản trong công tác quản 
lý tài nguyên nước, BVMT, 
trong năm 2017 và những 
năm tiếp theo, Bộ TN&MT sẽ 
tiếp tục phối hợp với các Bộ, 
ngành, địa phương đưa các 
nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ liên quan đến 
quản lý tài nguyên nước vào 
cuộc sống; Thực hiện nghiêm 
quy định của Luật Tài nguyên 
nước, Luật BVMT, đặc biệt 
là Nghị quyết số 24-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng và Chỉ thị số 25/
CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, trong đó tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm: 
Tổng hợp, đề xuất sửa đổi 
một số quy định về BVMT 
trong các luật về môi trường, 
tài nguyên, thuế...; Tập trung 
thanh tra, kiểm tra các đối 
tượng có lưu lượng nước thải 
từ 200 m3/ngày, đêm trở lên 
và rà soát công tác đánh giá 
tác động môi trường, công 
trình, biện pháp BVMT của 
các dự án lớn, nguy cơ gây ô 

 V Toàn cảnh Lễ mít tinh

HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2017
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nhiễm môi trường cao; Xây dựng 
và triển khai Đề án về cơ chế đột 
phá huy động nguồn lực, thu hút 
đầu tư, xã hội hóa BVMT; Thực 
hiện thu tiền cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước; Quản lý chặt chẽ 
các lưu vực sông, bảo vệ rừng và 
nguồn sinh thủy. Bên cạnh đó, đầu 
tư hệ thống giám sát hoạt động 
khai thác nước, xả nước thải vào 
nguồn nước theo hướng xã hội 
hóa việc quan trắc lưu lượng, chất 
lượng nước thải; Đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, thông 
tin về tài nguyên nước đến người 
dân, doanh nghiệp; Tăng cường 
hợp tác quốc tế và thực hiện các 
giải pháp nhằm giải quyết các vấn 
đề về khai thác, sử dụng bền vững 
nguồn nước sông Hồng, sông Mê 
Công với các quốc gia thượng 
nguồn…

Nằm trong chuỗi các sự kiện 
kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 
2017, ngày 21/3 đã diễn ra Hội 
thảo khoa học “Xử lý an toàn, tái 
sử dụng nước thải - Giải pháp bảo 
vệ tài nguyên nước bền vững”. Tại 
Hội thảo, các tham luận về: Pháp 
luật tài nguyên nước về bảo vệ 
nguồn nước và quản lý hoạt động 
xả nước thải; Công tác quản lý 
nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ninh; Hợp tác vùng trong quản lý, 
giám sát chất lượng nước xuyên 
biên giới tại Ủy hội sông Mê 
Công quốc tế; Nguy cơ ô nhiễm 
tài nguyên nước dưới đất ở các đô 
thị Việt Nam từ các nguồn thải và 
giải pháp bảo vệ; Kiểm soát nước 
thải công nghiệp - Xu hướng và 
tầm nhìn đã được trình bày. Trên 
cơ sở đó, các đại biểu, chuyên gia 
đã trao đổi, thảo luận về nguyên 
nhân, tác hại của vấn đề ô nhiễm 
môi trường nguồn nước cũng 
như những tồn tại, hạn chế trong 
công tác quản lý tài nguyên nước 
hiện nay, đồng thời, chia sẻ kinh 
nghiệm nghiên cứu trong công 
tác quản lý và tái sử dụng nước 
thải an toàn. 
 BÙI HẰNG

Giờ Trái đất 2017:  
Cả nước cùng hành động 
để tiết kiệm năng lượng

Tối ngày 25/3/2017, tại Hà 
Nội, Lễ Tắt đèn hưởng ứng 
Chiến dịch Giờ Trái đất với 

thông điệp “Tắt đèn - Bật tương 
lai” đã diễn ra tại Quảng trường 
Cách mạng tháng Tám (Quận 
Hoàn Kiếm), với sự tham dự của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh, lãnh đạo Tổng cục Năng 
lượng (Bộ Công Thương), lãnh đạo 
UBND TP. Hà Nội, các đại sứ của 
Chiến dịch cùng hàng nghìn học 
sinh, sinh viên và người dân đang 
sinh sống và làm việc tại Thủ đô. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
nhấn mạnh, hưởng ứng Chiến 
dịch Giờ Trái đất 2017, Việt Nam 
đã khẳng định nỗ lực của người 
dân trong các cam kết BVMT, tiết 

kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn 
năng lượng hiện tại và tương lai, 
đồng thời mong muốn xây dựng 
một nền kinh tế theo hướng xanh 
và phát triển bền vững. Bộ trưởng 
cũng kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, 
gia đình và doanh nghiệp hãy chủ 
động tiết kiệm năng lượng và góp 
sức trong ứng phó với biến đổi khí 
hậu bằng những hành động đơn 
giản là tắt đèn và các thiết bị điện 
khi không sử dụng.

Đúng 20h30', lãnh đạo Bộ 
Công Thương, UBND TP. Hà 
Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) và các đại sứ của Chiến 
dịch đã thực hiện nghi thức tắt đèn 
hưởng ứng Giờ Trái đất 2017. Lễ 

 V Hoạt động đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất tại TP. Hồ Chí Minh

(Xem tiếp trang 11)
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Hội thảo quốc tế lần thứ ba về ô nhiễm  
môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý

Ngày 8/3/2017, tại TP. Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định đã 
diễn ra Hội thảo quốc tế 

lần thứ 3 về ô nhiễm môi trường, 
biện pháp phục hồi và quản lý 
do Hội Hóa học và Độc học môi 
trường khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, Trường Đại học Loyola 
Chicago (Mỹ) và Trường Đại học 
quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. 

Hội thảo có sự tham dự của 
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng 
Hà, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam 
GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc 
Dũng cùng với khoảng 250 đại 
biểu, nhà khoa học, chuyên gia, 
sinh viên đến từ 35 quốc gia trên 
thế giới. Hội thảo là diễn đàn để 
các nhà khoa học trình bày kết quả 
nghiên cứu khoa học, thảo luận về 
các vấn đề môi trường và chia sẻ 
kinh nghiệm quản lý môi trường 
nhằm tăng cường hợp tác nghiên 
cứu và đào tạo giữa các nước phát 
triển và đang phát triển.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho 
biết, cùng với quá trình phát triển, 
Việt Nam đang phải đối mặt với 

các thách thức như ô nhiễm môi 
trường và sự cố môi trường ngày 
càng gia tăng, đa dạng sinh học tiếp 
tục suy giảm; biến đổi khí hậu diễn 
biến phức tạp; trong khi công tác 
quản lý môi trường còn nhiều hạn 
chế… Để giải quyết các thách thức 
về môi trường, Việt Nam đã đưa ra 
những quyết sách mạnh mẽ, không 
đánh đổi môi trường lấy phát triển 
kinh tế. Chỉ thị số 25/2016/CT-TTg 
về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 
bách về BVMT đã đề cập đến các 
hoạt động cụ thể để tập trung giải 
quyết một số vấn đề môi trường 
bức xúc trước mắt; đồng thời định 
hướng cho việc BVMT và phát 
triển bền vững lâu dài. Để thực 
hiện thành công các chủ trương, 
chính sách quan trọng nêu trên, Bộ 
trưởng mong muốn nhận được sự 
hỗ trợ hiệu quả của các nhà khoa 
học trong và ngoài nước để đưa ra 
các biện pháp có tính đột phá, tiếp 
cận với trình độ khoa học và công 
nghệ tiên tiến trên thế giới.

Tại Hội thảo đã có 150 báo cáo 
và tham luận về thực trạng môi 
trường, giải pháp và quản lý được 
trình bày, trong đó có 3 thuyết 

trình quan trọng về “Đánh giá mức tác 
hại nguồn tài nguyên thiên nhiên và khả 
năng phục hồi của những vụ tràn dầu 
và tai nạn hóa chất” của Tiến sĩ Li Sa 
Dipinto, Chuyên gia cao cấp Văn phòng 
về các vấn đề ứng phó, phục hồi môi 
trường NOAA (Mỹ); “Phải chăng sự nở 
hoa tảo độc (HABS) đang ảnh hưởng đến 
chất lượng nước lục địa, đe dọa sức khỏe 
cộng đồng và hệ sinh thái thủy quyển” 
của Giáo sư Bryan W. Brooks, Đại học 
Bay Lor - Texas (Mỹ); “Ô nhiễm chất dẻo 
từ cái nhìn hệ thống nguồn kết nối, vận 
chuyển, phân phối và ảnh hưởng” của 
Tiến sĩ Chris Wi Lcox, chuyên gia về ô 
nhiễm môi trường biển và không khí 
thuộc Cơ quan BVMT Ôxtrâylia. 

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn 
ra Hội nghị bàn tròn giữa lãnh đạo Bộ 
TN&MT và các nhà khoa học nhằm 
trao đổi thông tin và thiết lập mạng lưới 
liên kết, hợp tác. Theo đó, hầu hết các 
nhà khoa học đều thống nhất nên thành 
lập một mạng lưới liên kết các nhà khoa 
học quốc tế trong lĩnh vực môi trường, 
để thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, kiến thức, cách thức giải quyết 
các vấn đề môi trường cấp bách ở cấp 
quốc gia, khu vực và toàn cầu, từ đó hình 
thành nên những nhóm nhà khoa học 
chuyên biệt cho từng lĩnh vực để nghiên 
cứu, đề ra các giải pháp cụ thển

 N.HẰNG

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu 
khai mạc Hội thảo

 V Các đại biểu tham dự Hội thảo
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Ngành TN&MT: 
Đẩy mạnh công tác thanh tra góp phần  
xây dựng Chính phủ liêm chính và kiến tạo

Trong hai ngày 9 - 
10/3/2017, tại tỉnh 
Khánh Hòa, Bộ 

TN&MT tổ chức Hội nghị 
tập huấn nghiệp vụ thanh tra 
và triển khai công tác thanh 
tra, kiểm tra ngành TN&MT 
năm 2017. 

Báo cáo tổng kết công tác 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo năm 2016 
và triển khai nhiệm vụ năm 
2017 của ngành TN&MT đã 
nêu: Năm 2016, toàn ngành 
đã thực hiện 2.017 cuộc 
thanh tra, kiểm tra, trong đó 
có 44 cuộc thanh tra, kiểm 
tra hành chính và 1.973 cuộc 
thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành đối với 7.975 tổ chức, 
cá nhân. Qua thanh tra đã 
phát hiện và xử lý 2.896 tổ 
chức, cá nhân có vi phạm, 
trong đó xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 1.497 tổ 
chức, cá nhân với số tiền hơn 
93 tỷ đồng, kiến nghị truy 
thu nộp ngân sách nhà nước 
trên 15 tỷ đồng; kiến nghị 
thu hồi 5.948 ha đất, 37 Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất; thu hồi giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ đối 
với 3 tổ chức... 

Trong lĩnh vực môi 
trường có 17% số tỉnh, thành 
phố chưa lập, phê duyệt quy 
hoạch mạng lưới quan trắc 
môi trường giai đoạn 2015 
- 2020; 33% số tỉnh, thành 
phố chưa tiến hành điều tra 
tổng lượng chất thải nguy 
hại phát sinh trên địa bàn; 
50% số tỉnh, thành phố việc 
lập, thẩm định và phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM), cam kết 

BVMT chưa đúng quy định. Qua thanh 
tra, kiểm tra cho thấy, các vi phạm chủ 
yếu tập trung vào các nội dung: Không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng, 
không đầy đủ các nội dung báo cáo 
ĐTM hoặc cam kết BVMT (chiếm 
68%); quản lý chất thải rắn, chất thải 
nguy hại không đúng theo quy định 
(chiếm 12%); xả nước thải vượt tiêu 
chuẩn cho phép (chiếm 5%)... 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà đánh giá, trong những 
năm qua, ngành TN&MT nói chung và 
công tác thanh tra của ngành nói riêng 
đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi 
nhận. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức 
đặt ra cũng không ít đòi hỏi toàn ngành 
phải quyết tâm có sự đổi mới cơ bản từ tư 
duy đến hành động, đặc biệt trong công 
tác thanh tra. Để khắc phục những tồn 
tại, hạn chế, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị 
ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, phải xác 
định rõ đối tượng, mục tiêu và yêu cầu 
thanh tra, kiểm tra; đồng thời phải bảo 
đảm tính đồng bộ, phối hợp xuyên suốt 
trong toàn ngành. Về nhiệm vụ năm 2017 
và những năm tiếp theo, ngành TN&MT 
nói chung và đội ngũ thanh tra nói riêng 
phải hết sức quyết liệt, đồng hành cùng 
Chính phủ trong việc xây dựng một 
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, lấy dân 
làm gốc. Do vậy công tác thanh tra của 
ngành phải “hành động hơn”, “quyết liệt 

hơn” và “kịp thời hơn”, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà nhấn mạnh. 

Theo kế hoạch thanh tra năm 2017 sẽ 
thanh tra trách nhiệm tại 7 tỉnh gồm: Bắc 
Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Kon Tum, An Giang. Các 
nội dung thanh tra tập trung vào việc 
thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; 
việc chấp hành pháp luật trong quản lý 
đất đai của UBND các cấp; Việc chấp 
hành pháp luật về khoáng sản trong công 
tác quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng 
đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 
tăng cường kiểm tra việc thu hồi cát từ 
các dự án nạo vét, khơi thông luồng, lạch 
tại các địa phương trên cả nước, nhất là 
ở các huyện giáp ranh khiến môi trường 
ô nhiễm, sạt lở nghiêm trọng bờ sông, 
gây bức xúc trong dư luận; Thanh tra 
công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước và hoạt động thăm dò, khai thác, sử 
dụng, xả thải vào nguồn nước của một 
số tổ chức, cá nhân; Thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về BVMT tại các dự án có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng (dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, 
giấy, bột giấy, tinh bột sắn, cao su, mía 
đường, xi mạ, thuộc da, nhiệt điện...); các 
cơ sở có nguồn thải lớn từ 200 m3/ngày 
đêm trở lên (trừ các đối tượng đã được 
Bộ TN&MT thanh tra trong năm 2016)n

 NAM VIỆT

 V Quang cảnh Hội nghị 
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Thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra việc 
bồi thường thiệt hại môi trường biển  
tại 4 tỉnh miền Trung
Ngày 8/3/2017, tại trụ sở của Chính 
phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính phủ 
Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ 
đạo khắc phục sự cố môi trường tại 
4 tỉnh miền Trung đã chủ trì cuộc 
họp Ban Chỉ đạo.

Theo Báo cáo của Bộ NN&PTNT, 
tính đến ngày 31/12/2016, cơ quan 
chức năng đã thực hiện chính 

sách hỗ trợ khẩn cấp gạo theo chỉ đạo của 
Chính phủ là 15.027 tấn và 59 tỷ đồng 
cho ngư dân; chi trả bồi thường và xử lý 
hàng tồn kho, tạm cấp kinh phí đợt 1 với 
3.000 tỷ đồng, đợt 2 là 1.680 tỷ đồng cho 
4 tỉnh miền Trung. Đến ngày 6/3/2017, cả 
4 tỉnh đã giải ngân được 3.595,1 tỷ đồng 
trong tổng số 4.680 tỷ đồng được tạm cấp, 
đạt 76,8%. Nhìn chung công tác xác định 
và kê khai thiệt hại được tiến hành khẩn 
trương, đúng đối tượng, định mức, công 
khai, minh bạch; tình hình sản xuất và đời 
sống của người dân dần được khôi phục; 
việc xây dựng đề án giám sát môi trường, 
phục hồi và tái tạo các hệ sinh thái thủy 
sinh, nguồn lợi thủy sản, chính sách khôi 
phục và phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo 
nghề, tạo việc làm đang được xây dựng.

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành, 
địa phương về những thuận lợi và khó khăn 
trong quá trình thực hiện việc bồi thường 
thiệt hại sự cố môi trường, Phó Thủ tướng 
Trương Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập 4 
đoàn kiểm tra, thanh tra việc bồi thường 
thiệt hại môi trường biển tại 4 tỉnh miền 
Trung. Tại các địa phương cũng sẽ thành 
lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm giải 
quyết các vướng mắc, ghi nhận ý kiến của 
địa phương và nhân dân để có biện pháp 
tháo gỡ kịp thời. Về phương hướng trong 
thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, 
ngành khẩn trương trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, phê duyệt quyết định bổ sung 
định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho 

các đối tượng thuộc Quyết 
định số 1880/QĐ-TTg; triển 
khai nhanh Quyết định số 12/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ theo nhiệm vụ được giao; 
Các địa phương sớm hoàn 
thành chi trả tiền tạm cấp đợt 
2; tiếp tục điều kiểm ngư để 
giám sát, vận động người dân 
không khai thác hải sản tầng 
đáy ở vùng biển 20 hải lý trở 
vào từ bờ biển Hà Tĩnh đến 
Thừa Thiên-Huế; Bộ Công 
Thương tiếp tục chủ trì xử lý 
hải sản tồn kho; Các cơ quan 
chức năng tiếp tục giám sát 
Công ty Formosa Hà Tĩnh 
thực hiện đúng các cam kết, có 
trách nhiệm xã hội với bà con 
trên địa bàn. Chỉ khi nào bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về môi 
trường mới cho xả thải. Đồng 
thời theo dõi chặt chẽ các hiện 
tượng về môi trường để có giải 
pháp khắc phục, không để lo 
lắng trong nhân dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng 
lưu ý, cần đẩy mạnh công tác 
truyền thông gắn với dân vận 
về quá trình bồi thường thiệt 
hại cho người dân. Báo chí 
phản ánh đúng tình hình một 
cách khách quan, trung thực, 
chính xác, không được kích 
động, suy diễn, đưa tin trên 
cơ sở các kết luận khoa học 
của cấp có thẩm quyền về tình 
trạng khắc phục sự cố. Hiện 
nay, Bộ TN&MT khẳng định 
tình hình đã ổn định, biển đã 
sạch đáp ứng các hoạt động 
du lịch, dịch vụ, đánh bắt thủy 
sản của người dân. Chính phủ 
kiên quyết xử lý không để xảy 
ra gian dối, tiêu cực, tham 
nhũng trong quá trình bồi 
thường, hỗ trợ thiệt hại. Đồng 
thời, các địa phương cũng 
phải bảo đảm an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bànn

 PHƯƠNG LINH

 V Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu  
chỉ đạo tại cuộc họp về khắc phục sự cố môi trường biển tại  
4 tỉnh miền Trung
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Khẩn trương xử lý vụ vỡ đập khai thác 
thiếc ở Quỳ Hợp, Nghệ An

Rạng sáng ngày 9/3/2017, 
đập chứa bùn thải khai thác 
thiếc trên đỉnh núi Lan 

Toong, xã Châu Thành, huyện Quỳ 
Hợp, tỉnh Nghệ An của Xí nghiệp 
thiếc Suối Bắc (thuộc Công ty Cổ 
phần kim loại màu Nghệ Tĩnh) đã 
bị vỡ dẫn đến một lượng lớn bùn 
thải xả thẳng ra môi trường và chảy 
vào các ao hồ làm cá nuôi của một 
số hộ dân ở xã Châu Thành và cá 
tự nhiên ở các con suối thuộc các 
xã hạ du Châu Quang, Châu Cường 
(Quỳ Hợp) bị chết, nhiều diện tích 
đất nông nghiệp bị bồi lấp. Vụ việc 
làm cho người dân hoang mang, lo 
lắng và gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Văn 
phòng Chính phủ đã có Công văn 
số 2499/VPCP-KGVX truyền đạt 
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu 
cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo 
các cơ quan chức năng khẩn trương 
xử lý vụ việc, khắc phục hậu quả 
xảy ra đối với môi trường; thực hiện 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về môi trường của doanh nghiệp 
khai thác thiếc để xảy ra sự cố vỡ 
đập bùn thải, xử lý nghiêm nếu có 
sai phạm.

Ngày 15/3/2017, Đoàn kiểm tra 
của Bộ TN&MT đã làm việc với 
Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ 
Tĩnh với những nội dung: Kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về BVMT 
và khoáng sản; kiểm tra việc khắc 
phục sự cố vỡ đập hồ chứa bùn thải 
từ hoạt động tuyển quặng của dự án 
khai thác, chế biến quặng thiếc phía 
Đông suối Bắc tại xã Châu Hồng và 
xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, 
tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra hiện 
trường, Đoàn đã ghi nhận một số 
vấn đề như đơn vị không sử dụng 
nước tuần hoàn trong quá trình sản 
xuất như trong đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM); một 
số hố chứa chất thải không 
nằm trong ĐTM mà đơn 
vị đã tự ý xây dựng; việc 
thoát nước mặt, nước mưa 
chưa thực hiện tốt, còn để 
nước tự nhiên chảy vào 
trong khu vực sản xuất và 
hố chứa thải… Đồng thời, 
Đoàn cũng tiến hành lấy 
mẫu ở nhiều điểm khác 
nhau để phân tích các chỉ 
số môi trường.

Liên quan sự việc này, 
Đoàn công tác của Bộ Công 
Thương đã làm việc với 
Công ty Cổ phần kim loại 
màu Nghệ Tĩnh, UBND 
huyện Quỳ Hợp, Sở Công 
thương tỉnh Nghệ An để 
thu thập thông tin, xác 
minh nguyên nhân sự cố, 
đồng thời phối hợp với các 
đơn vị chức năng có biện 
pháp khắc phục sự cố triệt 
để trong thời gian tới, nhất 
là khi mùa mưa bão đang 
đến gần. Quá trình kiểm 
tra cho thấy, Công ty chưa 
được cấp giấy xác nhận 
hoàn thành các công trình 
BVMT; thiết kế kỹ thuật 
của đập thải do chủ doanh 
nghiệp tự thiết kế và chưa 
được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; Công ty vẫn 
chưa trình được cho Đoàn 
công tác hồ sơ thi công và 
vận hành hồ thải.

Căn cứ kết quả kiểm 
tra hồ sơ và kiểm tra hiện 
trường, Đoàn công tác Bộ 
Công Thương đã kết luận, 
một trong những nguyên 
nhân gây nên sự cố vỡ 
đập thải là do chủ doanh 
nghiệp chưa tuân thủ các 

quy định của pháp lý hiện 
hành về quản lý sản xuất 
an toàn và BVMT. Đoàn 
công tác yêu cầu Công ty 
dừng hoạt động của bãi 
thải, tập trung nguồn lực, 
khắc phục sự cố. Tuyệt đối 
không để tràn bùn thải ra 
môi trường, đặc biệt có 
các biện pháp phòng ngừa 
khi điều kiện mưa, lũ xảy 
ra. Đồng thời, phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền 
địa phương và các đơn vị 
chức năng của tỉnh Nghệ 
An để hỗ trợ cho người 
dân ổn định cuộc sống 
theo yêu cầu của UBND 
huyện Quỳ Hợp. Ngoài ra, 
Công ty phải lập biện pháp 
khắc phục sự cố, xây dựng, 
gia cố đập thải đảm bảo 
an toàn lâu dài, không để 
xảy ra sự cố tương tự, ảnh 
hưởng đến môi trường và 
chỉ đưa bãi thải vào hoạt 
động khi có xác nhận đã 
hoàn thành công trình 
BVMT của cơ quan có 
thẩm quyền (UBND tỉnh 
Nghệ An). Đoàn công tác 
yêu cầu Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam chỉ đạo Tổng 
Công ty khoáng sản kiểm 
điểm và làm rõ nguyên 
nhân sự cố, trách nhiệm 
của đơn vị và các cá nhân 
có liên quan đến sự cố vỡ 
đập. Sở Công Thương tỉnh 
Nghệ An thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc 
triển khai thực hiện khắc 
phục sự cố của Công ty và 
việc thực hiện các yêu cầu 
của Đoàn công tácn

 LƯU TRANG
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Hoàn thiện quy định về cải tạo và phục hồi 
môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu
NGUYỄN MẠNH HÙNG - Phó Cục trưởng 
NGUYỄN MẠNH HƯNG
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường  
Tổng cục Môi trường

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, ô 
nhiễm môi trường đang có xu hướng 
gia tăng, trong đó tình trạng ô nhiễm 

đất ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các kho 
chứa, nơi chôn lấp hóa chất, thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV) tồn lưu; khu khai thác và chế biến 
khoáng sản; khu, cụm công nghiệp, làng nghề... 

Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như 
Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 
về Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm 
vi cả nước; Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 
2/9/2012 về Chương trình mục tiêu quốc gia 
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. 
Tuy nhiên, để những giải pháp và kế hoạch 
trên phát huy hiệu quả, cần phải có những quy 
định, hướng dẫn chi tiết về cải tạo và phục hồi 
môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu. 
Chính vì vậy, Bộ TN&MT đã ban hành Thông 
tư số 30/2016/TT-BTNMT quy định về quản 
lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất 
bị ô nhiễm tồn lưu (Thông tư số 30/2016/TT-
BTNMT) nhằm hướng dẫn quy trình quản lý, 
cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị 
ô nhiễm tồn lưu cho phù hợp với quy định của 
Luật BVMT năm 2014. 

Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT gồm 3 
Chương, 18 Điều, 10 Phụ lục, quy định về các 
nội dung: Tiêu chí phân loại khu vực đất bị ô 
nhiễm tồn lưu; Hướng dẫn thực hiện hoạt động 
cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô 
nhiễm tồn lưu; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành 
việc cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất 
bị ô nhiễm tồn lưu. 

Trong đó, các khu vực bị ô nhiễm được phân 
loại dựa trên các tiêu chí: nguồn ô nhiễm tồn 
lưu, khả năng lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị 
tác động. Các tiêu chí được đánh giá thông qua 
điểm trọng số và việc xác định mức độ rủi ro của 
khu vực bị ô nhiễm căn cứ vào tổng điểm trọng 
số của các tiêu chí. Khu vực đất bị ô nhiễm tồn 
lưu được phân loại theo 3 mức độ rủi ro: thấp, 
trung bình và cao.

Trên cơ sở đó, UBND các 
tỉnh, TP trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức 
điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực 
có khả năng bị ô nhiễm thuộc 
địa bàn quản lý. Việc điều tra, 
đánh giá sơ bộ nhằm xác định 
khu vực bị ô nhiễm tồn lưu, có 
hàm lượng vượt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường để cảnh báo, 
công bố thông tin cho cộng 
đồng dân cư và làm cơ sở để 
tiến hành điều tra, đánh giá chi 
tiết. Quy trình điều tra, đánh 
giá khu vực đất bị ô nhiễm tồn 
lưu được chia làm 2 giai đoạn: 
điều tra, đánh giá sơ bộ và điều 
tra, đánh giá chi tiết. Việc điều 
tra, đánh giá sơ bộ nhằm xác 
định khu vực có, hoặc không 
có chất gây ô nhiễm tồn lưu 
có hàm lượng vượt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường. Việc điều 
tra, đánh giá chi tiết khu vực bị 
ô nhiễm nhằm xác định rõ các 
chất ô nhiễm tồn lưu; nguồn 
ô nhiễm tồn lưu; mức độ, quy 
mô, phạm vi ô nhiễm; khả 
năng lan truyền; các đối tượng 
bị tác động và trách nhiệm cải 
tạo và phục hồi môi trường. 

Kết quả điều tra, đánh giá chi 
tiết là căn cứ để xác định trách 
nhiệm cải tạo, phục hồi môi 
trường khu vực bị ô nhiễm và 
kinh phí thực hiện điều tra, 
đánh giá được bố trí từ nguồn 
chi sự nghiệp môi trường.

Căn cứ vào kết quả điều tra, 
đánh giá chi tiết và phân loại 
khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu 
để đưa ra các giải pháp xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường phù 
hợp. Đối với khu vực bị ô nhiễm 
có mức độ rủi ro thấp tiến hành 
lập dự án cải tạo và phục hồi môi 
trường theo phương án kiểm 
soát khu vực bị ô nhiễm. Đối với 
khu vực bị ô nhiễm có mức độ 
rủi ro trung bình và mức độ rủi 
ro cao tiến hành lập dự án xử lý 
ô nhiễm theo phương án xử lý, 
cải tạo và phục hồi môi trường. 
Ưu tiên thực hiện xử lý các khu 
vực bị ô nhiễm tồn lưu có mức 
độ rủi ro cao.

Theo quy định tại Điều 10 
của Thông tư, Tổng cục Môi 
trường có trách nhiệm lập 
phương án xử lý ô nhiễm đối 
với khu vực bị ô nhiễm liên tỉnh 
quy định tại khoản 1, Điều 13, 

 V Khu vực kho thuốc BVTV núi Voi, thị trấn La Hà, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có mức độ ô nhiễm vượt quy chuẩn 
cần được xử lý
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Nghị định số 19/2015/NĐ-CP (gồm các khu vực 
ô nhiễm môi trường đất do hóa chất độc hại sử 
dụng trong chiến tranh; hóa chất BVTV tồn lưu; 
khu vực ô nhiễm môi trường đất nhưng không 
xác định được đối tượng gây ô nhiễm); UBND 
tỉnh lập phương án xử lý ô nhiễm đối với khu 
vực bị ô nhiễm thuộc địa bàn quản lý quy định 
tại khoản 1, Điều 13, Nghị định số 19/2015/NĐ-
CP, trình Bộ TN&MT thẩm định, phê duyệt. 
Các tổ chức, cá nhân phải lập lại phương án xử 
lý ô nhiễm trong các trường hợp: Thay đổi quy 
hoạch sử dụng đất tại thời điểm triển khai thực 
hiện phương án xử lý ô nhiễm; Thay đổi quy mô, 
phương thức, biện pháp kỹ thuật và công nghệ 
xử lý so với phương án xử lý ô nhiễm đã được 
phê duyệt. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên 
nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương 
án xử lý ô nhiễm cho cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt. Việc thẩm định, phê duyệt 
phương án xử lý được thực hiện thông qua Hội 
đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định có trách 
nhiệm tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền thẩm 
định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm; chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt về kết quả 
thẩm định. Sau khi được phê duyệt phương án 
xử lý, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm huy động, 
tìm kiếm nguồn vốn và thực hiện dự án xử lý ô 
nhiễm khu vực bị ô nhiễm theo phương án xử lý 
ô nhiễm đã được phê duyệt. 

Sau khi hoàn thành cải tạo và phục hồi môi 
trường, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dự 
án xử lý ô nhiễm có trách nhiệm lấy mẫu hoặc 
hợp đồng với 3 đơn vị có chức năng lấy mẫu và 
phân tích mẫu có đủ năng lực, đối chiếu với quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường và phương án xử lý 
ô nhiễm đã được phê duyệt; tổ chức lấy ý kiến 
cộng đồng dân cư bị tác động; lập hồ sơ đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án 
kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục 
hồi môi trường. Việc xác nhận hoàn thành cải 
tạo, phục hồi môi trường được tiến hành thông 
qua tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá thực tế. 

Việc ban hành Thông tư số 30/2016/TT-
BTNMT là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc 
điều tra, đánh giá, phân loại và xử lý khu vực 
môi trường đất bị ô nhiễm tồn lưu, góp phần giải 
quyết những điểm nóng về ô nhiễm môi trường 
trên phạm vi cả nước. Đồng thời, thúc đẩy việc 
xã hội hóa hoạt động xử lý khu vực đất bị ô 
nhiễm tồn lưu, tăng cường nguồn lực BVMT, 
đem lại môi trường sống trong lành và an toàn 
cho người dânn

Tắt đèn là sự kiện chính, kết 
nối thông điệp xuyên suốt về 
Giờ Trái đất 2017 nhằm tuyên 
truyền sâu rộng đến hơn 90 
triệu dân về Chiến dịch ý 
nghĩa này. Cùng với thủ đô 
Hà Nội, 62 tỉnh, thành phố 
trong cả nước đã đồng loạt tắt 
đèn và các thiết bị điện không 
cần thiết từ 20h30' - 21h30', 
kết quả là hệ thống điện quốc 
gia đã tiết kiệm được 471.000 
kWh, tương đương với giá trị 
khoảng 764 triệu đồng. Đây 
là sự kiện vì môi trường có ý 
nghĩa quan trọng với mục tiêu 
tiết kiệm năng lượng, hành 
động vì khí hậu.

Việt Nam tham gia Giờ 
Trái đất từ năm 2009, đây là 
một trong những hành động 
của Chính phủ và người dân 
Việt Nam thể hiện cam kết 
giảm 8% lượng phát thải 
khí nhà kính đến năm 2030, 
chung tay cùng thế giới trong 
cuộc chiến ứng phó biến đổi 
khí hậu. Theo thống kê của 
EVN, năm 2009 sau 1 giờ tắt 
đèn, cả nước đã tiết kiệm được 
140.000 kWh; năm 2010 tiết 
kiệm được 500.000 kWh; năm 
2011 tiết kiệm được 400.000 
kWh; năm 2012 lượng điện 
tiết kiệm lên tới 546.000 kWh; 
năm 2013 tiết kiệm được 
401.000 KWh; năm 2014 tiết 
kiệm được 431.000 KWh; 
năm 2015, tiết kiệm được 
520.000 kWh; năm 2016 tiết 
kiệm được 451.000 kWh.

Cả nước hưởng ứng 
Chiến dịch Giờ Trái đất

Từ ngày 5 - 25/3/2017, 
trên cả nước đã diễn ra nhiều 
hoạt động tuyên truyền, 
kêu gọi cộng đồng hưởng 
ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

2017. Cụ thể, tại Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã 
triển khai chiến dịch “Kết nối 
doanh nghiệp và Giờ Trái đất 
2017”, nhằm kêu gọi và vận 
động khoảng 2.000 doanh 
nghiệp hưởng ứng bằng cách 
cam kết tiết kiệm điện năng 
tại các nhà máy, xí nghiệp cam 
kết hạn chế sử dụng điện lưới 
trong giờ cao điểm... Ngoài ra, 
tại TP Hồ Chí Minh cũng đã 
triển khai thực hiện các dự án 
như: Khu phố xanh; 20s cho 
Giờ Trái đất (thiết lập các đội, 
nhóm chốt tại những nút giao 
thông để tuyên truyền vận 
động người dân tham gia giao 
thông bằng xe máy tắt máy 
khi dừng đèn đỏ hơn 20 giây 
và ưu tiên sử dụng xăng sinh 
học (E5); Kết nối xanh (xây 
dựng chương trình giáo dục 
kiến thức BVMT trong học 
đường)…

Tại 63 tỉnh, thành phố, 
các tình nguyện viên đã phát 
hành cẩm nang tiết kiệm 
điện đến các hộ gia đình 
nhằm vận động người dân 
thực hiện tiết kiệm điện 
trong 1 giờ của Chiến dịch 
và cung cấp kiến thức cơ 
bản để sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả. Đồng 
thời, các hoạt động giao lưu 
ở các trường học cũng đã 
được tuyên truyền sâu rộng 
và nâng cao nhận thức của 
cộng đồng đối với việc tiết 
kiệm điện và BVMT, trong 
đó lực lượng học sinh, sinh 
viên là nòng cốt. Ngoài ra, là 
hoạt động đạp xe; treo băng-
rôn, poster, khẩu hiệu tuyên 
truyền về Giờ Trái đất cũng 
đã được các địa phương tích 
cực hưởng ứngn

GIỜ TRÁI ĐẤT 2017:  
CẢ NƯỚC CÙNG HÀNH ĐỘNG ...
(Tiếp theo trang 5)
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Năm 2025, ngành công nghiệp  
môi trường Việt Nam cơ bản đáp ứng  
nhu cầu về bảo vệ môi trường
Ngày 13/2/2017, “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường (CNMT) Việt Nam đến 
năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-TTg với mục 
tiêu “đến năm 2025, ngành CNMT Việt Nam cơ bản đáp ứng nhu cầu về BVMT” cùng nhiều 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, Tạp chí 
Môi trường có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Huy Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Công Thương.

9Xin ông cho biết, một số mục tiêu 
chính của Đề án phát triển ngành 
CNMT Việt Nam đến năm 2025 vừa 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
cũng như khả năng hiện thực hóa các 
mục tiêu này?

Ông Nguyễn Huy Hoàn: Năm 
2015 là thời điểm kết thúc giai đoạn 
I thực hiện Đề án phát triển ngành 
CNMT Việt Nam được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết được 
phê duyệt tại Quyết định 1030/QĐ-
TTg ngày 20/7/2009. Trước yêu cầu 
tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành 
công nghiệp phục vụ sự nghiệp BVMT, 
trong năm 2016, Thủ tướng đã giao Bộ 
Công Thương tiếp tục xây dựng và 
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án phát triển ngành CNMT Việt 
Nam đến năm 2025, với những mục 
tiêu trong từng lĩnh vực: phát triển các 
công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân 
tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô 
nhiễm môi trường; công nghệ sử dụng 
bền vững tài nguyên, phát triển sản 
xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ 
bản nhu cầu BVMT… Phấn đấu đến 
năm 2025 ngành CNMT Việt Nam 
cơ bản đáp ứng nhu cầu về BVMT. 
Có thể nói, đây là một mục tiêu khá 
kỳ vọng so với hiện trạng phát triển 
ngành CNMT hiện tại của Việt Nam. 
Theo số liệu khảo sát, đánh giá của Bộ 
Công Thương, đến nay ngành CNMT 
Việt Nam mới đáp ứng 2-3% nhu cầu 
xử lý nước thải đô thị; 15% nhu cầu 
xử lý chất thải rắn, 14% nhu cầu xử lý 

chất thải nguy hại. Các doanh 
nghiệp CNMT còn hạn chế 
về số lượng lẫn quy mô, vốn 
điều lệ ít (52,6% doanh nghiệp 
có quy mô nhỏ, vốn dưới 5 tỷ 
đồng, số lượng doanh nghiệp 
quy mô lớn, vốn trên 500 
tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 
2,84%). Các doanh nghiệp 
CNMT chủ yếu tập trung ở 
lĩnh vực dịch vụ, trong khi rất 
thiếu các doanh nghiệp mạnh 
để giải quyết những vấn đề 
lớn, quan trọng của đất nước. 
Các sản phẩm, thiết bị cung 
cấp ra thị trường chủ yếu là 
các sản phẩm cơ khí, chế tạo 
đơn giản, trình độ thấp, doanh 
nghiệp chưa quan tâm đầu tư 
cho nghiên cứu phát triển, 
hoàn thiện sản phẩm, sáng tạo 
công nghệ.

Để đạt được mục tiêu 
đề ra, Đề án cũng đã chỉ ra 

những nhiệm vụ và giải pháp 
cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện 
chính sách, pháp luật, tổ chức 
về CNMT; Phát triển công 
nghệ BVMT, sử dụng bền 
vững, tài nguyên và phục hồi 
môi trường; Sản xuất, chế tạo, 
cung cấp các thiết bị, phương 
tiện, dụng cụ, sản phẩm 
BVMT; Phát triển dịch vụ môi 
trường; Triển khai thị trường 
và thu hút đầu tư phát triển 
ngành CNMT; Đào tạo nhân 
lực, nâng cao nhận thức, năng 
lực phát triển ngành CNMT.
9Theo ông, đâu là những khó 
khăn, trở ngại chính cho việc 
thúc đẩy phát triển CNMT 
thời gian qua?

Ông Nguyễn Huy Hoàn: 
Tôi cho rằng, phát triển ngành 
CNMT có nhiều yếu tố thuận 
lợi về mặt thị trường, khi vấn 
đề BVMT đang ngày càng 

 V Ông Nguyễn Huy Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Công Thương
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được quan tâm cùng với hệ thống quy 
định về BVMT từng bước được hoàn 
thiện. Bên cạnh đó, thống kê về kim 
ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa và dịch 
vụ môi trường của Việt Nam (theo danh 
mục phân loại hàng hóa và dịch vụ môi 
trường của APEC) giai đoạn 2010 - 2015 
cho thấy, tốc độ tăng trưởng trung bình 
đạt 20%/năm và doanh số tăng từ 2,7 tỷ 
USD vào năm 2010 lên đến 5,3 tỷ USD 
vào năm 2015, đây là những con số rất 
ấn tượng. Vấn đề ở đây là “Tại sao doanh 
nghiệp của Việt Nam chưa tận dụng được 
cơ hội này?”. Số liệu thực tế cho thấy, thị 
phần của các hàng hóa và dịch vụ môi 
trường của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 
10-15%, phần lớn là các sản phẩm đơn 
giản, thiếu chiều sâu về công nghệ. Tôi 
cho rằng, nguyên nhân chính nằm ở năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 
CNMT của Việt Nam và khả năng kết 
nối với các nhà cung ứng trên thị trường 
còn hạn chế. Để giải quyết được việc 
này, cần sự vận động của doanh nghiệp 
nhằm nâng cao khả năng cung cấp các 
sản phẩm dịch vụ với chất lượng, dịch vụ 
sau bán hàng tốt, giá thành cạnh tranh. 
Tuy nhiên, để thực sự tạo ra “cú hích” đối 
với doanh nghiệp CNMT của Việt Nam, 
cần có vai trò của Nhà nước. Do đó, Nhà 
nước cần xác định rõ những lĩnh vực, 
sản phẩm, dịch vụ tiềm năng và doanh 
nghiệp Việt Nam có khả năng cạnh tranh 
từ đó có các giải pháp về mặt chính sách, 
khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển. Ngoài ra, về phương 
diện quản lý nhà nước, cần có sự phân 
công và phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, 
ngành có liên quan do CNMT là một lĩnh 
vực đa ngành. Trước mắt, cần sớm hoàn 
thiện khung pháp lý về phát triển ngành 
CNMT, ban hành Nghị định về phát triển 
ngành CNMT cũng như các văn bản 
hướng dẫn để thống nhất mục tiêu quản 
lý cũng như thúc đẩy phát triển ngành.
9Các giải pháp về khoa học công nghệ 
trong việc thực hiện Đề án phát triển 
ngành CNMT Việt Nam thời gian tới là 
gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Huy Hoàn: Để thúc đẩy 
phát triển ngành CNMT trong thời gian 
tới, cần có các giải pháp mang tính toàn 
diện, đặc biệt về khoa học và công nghệ. 

Theo đánh giá của các chuyên 
gia, các sản phẩm, dịch vụ do 
doanh nghiệp Việt Nam cung 
cấp phần lớn còn đơn giản, 
hàm lượng khoa học công 
nghệ chưa cao. Trong khi đó, 
các công nghệ, sản phẩm hiện 
đang được nhập khẩu, tiêu 
thụ trong nước có giá bán và 
chi phí cao. Chính vì vậy, giải 
pháp khoa học và công nghệ 
được đặt ra, một mặt nhằm 
nâng cao hàm lượng khoa 
học công nghệ, từ đó nâng 
cao giá trị, chất lượng của các 
sản phẩm trong nước, một 
mặt nhằm thúc đẩy nghiên 
cứu, tiếp thu, chuyển giao 
các công nghệ xử lý, công 
nghệ chế tạo thiết bị, sản 
phẩm từ nước ngoài vào Việt 
Nam. Trong Đề án phát triển 
ngành CNMT Việt Nam đến 
năm 2025, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình 
khoa học và công nghệ trọng 
điểm quốc gia về phát triển 
ngành CNMT nhằm phát 
huy và nâng cao năng lực 
nghiên cứu phát triển các 
công nghệ xử lý, thiết bị và 
sản phẩm BVMT có chất 
lượng tốt, giá thành và chi 
phí vận hành hợp lý, phù hợp 
với điều kiện đặc thù của Việt 
Nam; đồng thời, đẩy mạnh 
liên kết giữa viện nghiên cứu, 
trường đại học, các tổ chức 
tài chính và doanh nghiệp, có 
sự điều phối, hỗ trợ của Nhà 
nước trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học và công nghệ 
phục vụ BVMT. Bên cạnh đó, 
Nhà nước nghiên cứu ban 
hành các cơ chế, chính sách 
phù hợp như: Khuyến khích 
nhập, nghiên cứu, giải mã, 
làm chủ và phát triển các công 
nghệ và thiết bị xử lý ô nhiễm 
đòi hỏi hàm lượng công nghệ 
cao; hình thành các quỹ mạo 
hiểm hỗ trợ nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ môi trường; 

cho phép các tổ chức nghiên 
cứu sử dụng kết quả nghiên 
cứu công nghệ để góp vốn 
thành lập công ty kinh doanh 
về môi trường...
9Xin ông cho biết một số 
kinh nghiệm phát triển 
ngành CNMT ở các nước 
trên thế giới?

Ông Nguyễn Huy Hoàn: 
Hiện nay trên thế giới, các 
nước công nghiệp hàng đầu 
như Mỹ, Nhật Bản và một 
số nước Tây Âu có thị phần 
ngành CNMT khá cao, tới 
85%, trong khi các nước đang 
phát triển chỉ chiếm khoảng 
13-14% thị phần. Để thúc 
đẩy phát triển ngành CNMT, 
Chính phủ đóng vai trò hết 
sức quan trọng trong việc 
ban hành các chính sách, 
quy định, chương trình, dự 
án phát triển ngành CNMT 
cũng như quyết định trong 
việc xây dựng hạ tầng cơ sở 
vật chất, mạng lưới thông 
tin nhằm thúc đẩy phát triển 
ngành CNMT. Nhìn chung, 
nhiều nước đã áp dụng các 
biện pháp như: Xây dựng và 
cưỡng chế thực thi các đạo 
luật về BVMT; xây dựng các 
chính sách khuyến khích 
sử dụng sản phẩm dịch vụ 
ngành CNMT; khuyến khích, 
hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ 
trong phát triển ngành công 
nghiệp môi trường; tuyên 
truyền, tổ chức các hội thảo, 
triển lãm, hội chợ quốc tế để 
quảng bá sản phẩm, dịch vụ 
CNMT… Tôi cho rằng, đây 
đều là những kinh nghiệm 
tốt, tuy nhiên, trong quá 
trình vận dụng của chúng ta 
cần lưu ý đến sự khác biệt về 
các điều kiện, trình độ phát 
triển của mỗi quốc gia.
9Xin cảm ơn ông!
PHẠM TUYÊN (Thực hiện)
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Hoàn thiện cơ sở pháp lý để thu hồi  
xe máy cũ gây ô nhiễm môi trường
LÊ XUÂN THÁI
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Thu hồi xe máy cũ là vấn đề 
đang được các Bộ, ngành 
quan tâm vì xe máy cũ gây 

mất an toàn giao thông và ô nhiễm 
môi trường. Theo Quyết định số 
16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý 
sản phẩm thải bỏ, từ ngày 1/1/2018, 
mô tô, xe gắn máy khi hết niên hạn 
sử dụng sẽ bị thu hồi và thải bỏ. 
Thời hạn thu hồi xe máy sắp đến gần 
nhưng cho đến nay, vẫn chưa có căn 
cứ để xây dựng quy định về niên hạn 
cho xe máy cũ để làm cơ sở thu hồi.

XE MÁY CŨ LÀ TÁC NHÂN 
CHÍNH GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG 

Cuối những năm 80, đầu những 
năm 90 của thế kỷ trước, “xe Nhật 
bãi” là một khái niệm rất quen thuộc 
ở Việt Nam. Đây là những chiếc xe 
đã hết niên hạn sử dụng, không được 
phép lưu hành ở Nhật, xuất sang Việt 
Nam và tiếp tục được sử dụng sau 
khi đã chỉnh sửa lại một số bộ phận. 
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lượng 
xe ít nên chưa gây ô nhiễm không 

khí và do điều kiện kinh tế 
còn khó khăn nên “xe Nhật 
bãi” trở thành một phương 
tiện được ưa chuộng. Theo 
thống kê của Bộ Giao thông 
vận tải (GTVT), cả nước 
hiện có khoảng 40 triệu xe 
máy. Riêng TP. Hà Nội hiện 
có khoảng 2,5 xe máy cũ/6 
triệu xe máy các loại đang lưu 
hành. Trong đó, nhiều xe sản 
xuất từ những năm 90 của 
thế kỷ trước, nhưng hiện vẫn 
tham gia giao thông, thậm chí 
nhiều loại xe chỉ còn khung 
và máy, nhiều xe không đèn, 
còi, gương, thải khói đen xì… 
Những chiếc xe này không 
được bảo dưỡng định kỳ nên 
phát thải cao, là tác nhân 
chính gây ô nhiễm không khí 
nghiêm trọng. Báo cáo của 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
năm 2016 cho thấy, ô nhiễm 
không khí ngày càng trở nên 
trầm trọng tại các TP lớn, với 
hàm lượng bụi lơ lửng ven 
đường vượt tiêu chuẩn cho 
phép nhiều lần. Đặc biệt, 
mức độ phơi nhiễm của 

người tham gia giao thông, 
nhất là người đi xe máy cũng 
vượt giới hạn cho phép 2 - 3 
lần. Các hoạt động giao thông 
vận tải gây ô nhiễm không 
khí nhiều nhất chiếm tới 70 - 
90%, trong đó xe máy chiếm 
tỷ trọng lớn trong phát thải 
chất ô nhiễm.Theo tính toán, 
tại 2 TP lớn là Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh, xe máy chiếm 
95% về số lượng, chỉ tiêu 
thụ 56% xăng nhưng lại thải 
ra 94% hyđrôcácbon (HC); 
87% cácbon ô xít (CO); 57% 
ô xít nitơ (NOx)… trong tổng 
lượng phát thải của các loại xe 
cơ giới. 

Về lượng tiêu hao nhiên 
liệu, kết quả khảo sát của 
Trường Đại học Bách khoa TP. 
Hồ Chí Minh cũng cho thấy, 
xe máy có mức tiêu hao (tính 
theo hành khách/km) cao hơn 
92 lần xe buýt. Lượng chất thải 
trung bình của xe máy cũng 
cao hơn xe ô tô con gần 4 lần 
và cao hơn xe buýt tới gần 40 
lần. Một số nghiên cứu khoa 
học khác cũng chỉ ra rằng, 
một chiếc xe máy động cơ 100 
cc, tiêu chuẩn Euro 2 thải ra 
lượng khí thải độc hại cao gấp 
hàng trăm lần so với khí thải 
của một chiếc ô tô có động 
cơ 1.800 cc, tiêu chuẩn Euro 
5. Nguyên nhân là xe máy sử 
dụng công nghệ thấp nên đốt 
cháy nhiên liệu không hết, thải 
ra môi trường gấp nhiều lần ô 
tô. Phần lớn khí thải độc hại là 
các hyđrôcácbon, tác động xấu 
tới sức khỏe con người. Thành 
phần khí thải phụ thuộc nhiều 
vào chất lượng động cơ, động 
cơ càng cũ, công nghệ càng lạc 
hậu, thì việc đốt cháy triệt để 
nhiên liệu sẽ bị giảm đi, khí  V Những chiếc xe cũ lưu thông trên đường phố Hà Nội 
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thải độc hại rất nhiều. Việc hít khí thải động cơ 
khi tham gia giao thông có thể dẫn đến những 
nguy cơ gây ung thư cho con người. 

Bên cạnh đó, xe máy cũ cũng là nguyên 
nhân gây ra nhiều tai nạn giao thông. Kết 
quả nghiên cứu năm 2015 của Ủy ban An 
toàn Giao thông cho thấy, có mối liên hệ 
giữa số vụ tai nạn và tuổi đời phương tiện. 
Xe mới từ 1 - 5 năm, có mức độ tai nạn ít 
nghiêm trọng hơn, so với xe sử dụng từ 6 
- 10 năm.

KIỂM SOÁT KHÍ THẢI MÔ TÔ,  
XE GẮN MÁY

Để xây dựng quy định niên hạn cho xe 
máy cũ, cần phải kiểm soát khí thải xe máy. 
Từ năm 2010, Bộ GTVT đã triển khai thực 
hiện Đề án Kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn 
máy nhưng đến nay, hầu hết các mục tiêu 
trong Đề án đều không đạt được. Theo Bộ 
GTVT, nguyên nhân chậm triển khai Đề án 
về mặt khách quan là do việc kiểm tra khí 
thải mô tô, xe gắn máy là vấn đề phức tạp, 
liên quan đến đa số người dân ở các TP lớn 
và người dân có nhận thức rất khác nhau về 
vấn đề kiểm soát khí thải. Trong khi đó, mô 
tô, xe gắn máy vẫn là phương tiện giao thông 
chủ yếu trong những năm tới, đáp ứng gần 
90% nhu cầu đi lại trong TP. Hơn nữa, đa số 
người sử dụng chưa nhận thức rõ mức độ ảnh 
hưởng, tác hại của khí thải mô tô, xe gắn máy, 

sự cần thiết phải kiểm tra khí 
thải, bảo dưỡng xe để bảo 
đảm độ bền, hiệu quả hoạt 
động, giảm khí thải độc hại, 
tiết kiệm nhiên liệu. Hiện 
vẫn còn nhiều ý kiến chưa 
đồng thuận với chủ trương 
thu phí kiểm tra khí thải trực 
tiếp từ người sử dụng mô tô, 
xe gắn máy. Mặc dù, mức giá 
kiểm tra khí thải theo đánh 
giá của Bộ GTVT là rất nhỏ 
so với chi phí nhiên liệu.

Mặt khác, giao thông 
công cộng chưa đáp ứng 
được nên số lượng xe mô 
tô, xe gắn máy tham gia 
giao thông tiếp tục tăng lên, 
càng gây khó khăn cho công 
tác triển khai thực hiện. 
Bên cạnh đó, việc quy định 
kiểm soát khí thải xe mô tô, 
xe gắn máy cũng chưa được 
quy định bắt buộc trong 
Luật Giao thông đường bộ. 
Vì thế, cần tiếp tục nghiên 
cứu quy định về áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải và kiểm 
định khí thải đối với xe mô 
tô, xe gắn máy trong quá 
trình xây dựng Luật Giao 

thông đường bộ (sửa đổi) 
trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia 
trong ngành GTVT, trong 
điều kiện chưa có quy định 
niên hạn xe máy, thì việc cần 
phải làm ngay lúc này là ban 
hành quy định về kiểm định 
kỹ thuật phương tiện mô tô, 
xe gắn máy để có cơ sở pháp 
lý thu hồi xe máy cũ. Cùng 
với đó, việc thực hiện Quyết 
định số 16/2015/QĐ-TTg là 
không thể trì hoãn vì lợi ích 
chung của cộng đồng. Tuy 
nhiên, để thu hồi được các 
phương tiện quá đát, hơn 
nữa, đây là tài sản của người 
dân cần phải có giải pháp 
và lộ trình để đảm bảo cuộc 
sống của những người dân. 

Ở các nước phát triển, 
việc trả góp mua phương tiện 
rất dễ dàng và các nhà sản 
xuất phương tiện cũng hỗ trợ 
Chính phủ, nên việc thu hồi 
xe cũ không gây xáo trộn cho 
cuộc sống của người dân. Vì 
thế, giải pháp trước mắt là 
chính quyền phải trích ngân 
sách, mua lại những chiếc xe 
cũ, với giá hợp lý hoặc kết 
hợp với các doanh nghiệp 
sản xuất xe máy, thực hiện 
chương trình đổi xe cũ lấy xe 
mới, trong đó có hỗ trợ tài 
chính cho người dân. Đây là 
giải pháp khá tốn kém, nếu 
không quản lý chặt, dễ bị lợi 
dụng để trục lợi. 

Ngoài ra, cũng cần phân 
cấp cho địa phương quy định 
điều kiện hoạt động của mô 
tô, xe gắn máy tùy theo đặc 
thù của từng địa phương, 
thay vì quy định chung cho 
cả nước. Số lượng xe máy ở 
Hà Nội nhiều hơn so với các 
tỉnh miền núi, nên TP cần 
phải sớm xây dựng quy định 
về điều kiện hoạt động của 
xe máyn

 V Xe máy cần phải bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường
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Bình Dương: Gắn mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế với bảo vệ môi trường 
 Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, thời gian qua cùng 
với quá trình phát kinh tế - xã hội, môi 
trường tỉnh Bình Dương đang chịu 
nhiều áp lực. Do vậy, tỉnh đã đề ra các 
giải pháp nhằm giải quyết bài toán 
về môi trường đang đặt ra hiện nay. 
Để hiểu rõ về vấn đề này, Tạp chí Môi 
trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn 
Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT 
tỉnh Bình Dương. 

9Xin ông cho biết, việc chấp hành các quy 
định pháp luật về BVMT tại các khu công 
nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh có 28 KCN với tổng diện 
tích là 9509,81 ha, trong đó có 27 KCN đã đi 
vào hoạt động với tổng diện tích 9307,41 ha 
và 1 KCN đang đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Tất cả các KCN đã đi vào hoạt động và xây 
dựng trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung, 
trong đó, hệ thống thoát nước mưa, nước 
thải được tách riêng biệt. Theo đó, nước thải 
từ các doanh nghiệp (DN) được đấu nối vào 
hệ thống XLNT tập trung của KCN. Trong số 
27 KCN đi vào hoạt động, có 26 KCN đã tiến 
hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự 
động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 8 CCN 
với tổng diện tích 592,08 ha, trong đó có 
7/8 CCN đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 
trung bình đạt 71,95%. Do hình thành trước 
khi Quy chế quản lý CCN và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 5/10/2009 theo Quyết định số 
105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
nên có 3 CCN (Bình Chuẩn, An Thạnh và 
Tân Đông Hiệp) không lập hồ sơ môi trường 
và không xây dựng hệ thống XLNT tập trung, 
tuy nhiên các DN trong CCN đều tự đầu tư 
xây dựng hệ thống XLNT đạt quy chuẩn xả 
thải theo quy định. Đối với 4 CCN mới thành 
lập, đều đã tách riêng hệ thống thoát nước 
mưa, nước thải và đã đầu tư xây dựng hệ 

thống XLNT tập trung; các 
cơ sở trong các CCN này đều 
đã tiến hành đấu nối về hệ 
thống XLNT tập trung. Hiện 
nay, CCN Uyên Hưng đã tiến 
hành lắp đặt hệ thống quan 
trắc nước thải tự động và 
truyền dữ liệu về trạm điều 
hành Sở TN&MT.
9Là một trong những địa 
phương có trữ lượng khoáng 
sản vật liệu xây dựng 
(VLXD) lớn, vậy tỉnh đã có 
những biện pháp gì để sử 
dụng bền vững tài nguyên, 
khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng 
Nguyên: Nhằm đánh giá 
tiềm năng khoáng sản phục 
vụ cho công tác quản lý, 
bảo vệ, sử dụng khoáng sản 
một cách hợp lý hiệu quả, 
tiết kiệm, tỉnh đã thực hiện 
Đề án “Điều tra địa chất về 
khoáng sản, đánh giá hiện 
trạng và xây dựng Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản làm VLXD thông 
thường tỉnh Bình Dương 
đến năm 2015, tầm nhìn 
đến năm 2020”; phê duyệt 
Quy hoạch phát triển VLXD 

tỉnh Bình Dương đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030 với mục tiêu phát triển 
ngành VLXD bền vững, sử 
dụng công nghệ khai thác, 
chế biến tiên tiến, hiện đại, ít 
tiêu tốn nguyên nhiên liệu và 
hạn chế ô nhiễm môi trường, 
gia tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp...; đồng thời thực hiện 
hiệu quả Chỉ thị số 05/2013/
CT-UBND ban hành ngày 
29/8/2013 của tỉnh nhằm 
tăng cường sử dụng vật liệu 
không nung và hạn chế sử 
dụng gạch sét nung trên địa 
bàn. Hiện nay, tỉnh đã chấm 
dứt toàn bộ lò hofman, hạn 
chế việc xây dựng lò tuynel, 
hướng đến năm 2020 không 
cấp phép xây dựng lò tuynel 
để tập trung vào sản xuất 
VLXD không nung.

Mặt khác, tỉnh cũng 
quan tâm, chỉ đạo việc bảo 
vệ khoáng sản chưa khai 
thác, ngăn chặn khai thác 
khoáng sản trái phép, nhất 
là tại các địa phương có tiềm 
năng khoáng sản lớn như 
Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc 
Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. 
Việc cấp phép hoạt động 

 V Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc 
Sở TN&MT tỉnh Bình Dương
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khoáng sản đúng quy trình và phù hợp với 
quy hoạch được phê duyệt. Để tạo điều kiện 
thuận lợi trong hoạt động khai thác, chế biến 
khoáng sản, mà vẫn đảm bảo công tác BVMT, 
UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án nghiên cứu 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với 
hoạt động khai thác đá xây dựng thuộc thị xã 
Dĩ An và huyện Bắc Tân Uyên; đề xuất các 
biện pháp quản lý, khai thác sử dụng hợp lý 
khoáng sản, nhằm đảm bảo thực hiện đúng 
các quy định pháp luật về BVMT. Ngoài ra, 
hàng năm, tỉnh đều tổ chức các lớp tập huấn 
để nâng cao nhận thức về khai thác khoáng 
sản và BVMT cho các DN, đồng thời tăng 
cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định 
theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
9Để công tác BVMT tại địa phương đạt hiệu 
quả, ông có những đề xuất, kiến nghị gì?

Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Nhìn chung, 
công tác quản lý môi trường tại địa phương 
cơ bản đã đi vào nề nếp và luôn được sự quan 
tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, UBND. Tuy nhiên, về cơ chế chính 
sách, pháp luật còn một số khó khăn, bất cập 
kiến nghị Bộ TN&MT xem xét, cụ thể như:

 Quy định cụ thể về thời 
điểm lập báo cáo ĐTM và đề 
nghị thực hiện theo 2 bước 
(ĐTM sơ bộ và ĐTM chi 
tiết); Lồng ghép với các quy 
định của Luật Đầu tư và lập 
danh mục các dự án có nguy 
cơ tác động lớn đến môi 
trường phải thực hiện ĐTM 
trong giai đoạn xem xét, lựa 
chọn địa điểm đầu tư... Đồng 
thời, cần quy định công tác 
ĐTM trong giai đoạn xem 
xét, thẩm định cấp giấy phép 
xây dựng, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; 
Việc kiểm tra xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT 
theo ĐTM cần đơn giản hóa 
để khuyến khích DN thực 
hiện. 

Điều chỉnh một số quy 
định còn chưa thống nhất, 
chồng chéo, dẫn đến khó 
khăn trong triển khai nhiệm 

vụ như quan trắc môi trường 
đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ; quy 
định việc lắp đặt thiết bị 
quan trắc khí thải tự động; 
thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt báo cáo ĐTM, 
phương án cải tạo phục hồi 
môi trường đối với các dự án 
khai thác khoáng sản; kiểm 
soát chất lượng nước thải 
giữa Luật Tài nguyên nước 
và Luật BVMT…

Quy định chặt chẽ trong 
việc đấu nối nước thải vào 
hệ thống xử lý tập trung, 
nghiêm cấm chủ đầu tư 
KCN, CCN thỏa thuận cho 
phép đấu nối nước thải vào 
hệ thống thoát nước mưa…
để thuận lợi trong kiểm tra, 
quản lý.
9Xin cảm ơn ông!
ĐINH HƯƠNG (Thực hiện)

 V Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy tại Bình Dương
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Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
PHẠM MẠNH CƯỜNG
Chi cục BVMT Vĩnh Phúc

Để tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về môi trường, thời gian qua, 
tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị 

số 13-CT/TU ngày 1/6/2005 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 
31/7/2013 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ 
tỉnh về thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW 
ngày 3/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về 
chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên thiên nhiên; Nghị Quyết số 
27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về cơ 
chế hỗ trợ BVMT nông thôn giai đoạn 2012 
- 2015; Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 
17/01/2012 về phê duyệt Kế hoạch hành động 
ứng phó với BĐKH tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 
2012 - 2020; Quyết định số 335/QĐ-UBND 
ngày 25/1/2014 về việc phê duyệt Đề án BVMT 
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020, hướng 
tới mục tiêu “Thành phố Xanh”...

Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao cho Sở 
TN&MT rà soát, báo cáo UBND tỉnh điều 
chỉnh quy định phân vùng môi trường tiếp 
nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 
01/2012/QĐ-UBND ngày 
10/1/2012 cho phù hợp với 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 
hành. Đồng thời, theo Quyết 
định số 64/2003/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 6 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng (ÔNMTNT), 
đến tháng 6/2011, các cơ sở 
này đã được cơ quan có thẩm 
quyền chứng nhận hoàn 
thành xử lý ô nhiễm triệt để. 
Từ năm 2012 đến nay, trên địa 
bàn tỉnh không phát sinh cơ 
sở ÔNMTNT và không có cơ 
sở gây ÔNMTNT thuộc danh 
mục tại Quyết định số 1788/
QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Kế hoạch xử lý triệt để 
các cơ sở gây ÔNMTNT đến 
năm 2020.

Bên cạnh đó, công tác 
quản lý môi trường tại các 
khu, cụm công nghiệp (CCN) 
cũng được tỉnh đặc biệt quan 

tâm. Theo thống kê, hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh, có 6 KCN 
đã đi vào hoạt động và xây 
dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, tổng công suất 
thiết kế khoảng 18.800 m3/
ngày đêm, bao gồm: KCN 
Kim Hoa - công suất là 1.000 
m3/ngày đêm; KCN Khai 
Quang - 5.800 m3/ngày, đêm; 
KCN Bình Xuyên - 3.000 m3/
ngày, đêm; KCN Bá Thiện 
- 5.000 m3/ngày, đêm; KCN 
Bình Xuyên II - 1.000 m3/
ngày, đêm và KCN Bá Thiện 
II - 3.000 m3/ngày, đêm. Đến 
nay, đã có 2 KCN được lắp đặt 
hệ thống quan trắc nước thải 
tự động là KCN Khai Quang 
và KCN Bình Xuyên II, 1 
cơ sở (Công ty Honda Việt 
Nam) đang triển khai lắp đặt. 
Đối với các CCN, làng nghề 
tiểu thủ công nghiệp, thực 
trạng đầu tư cơ sở hạ tầng 
còn manh mún, thiếu đồng 
bộ. Hiện chưa có CCN, làng 
nghề nào có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung đáp ứng 
quy định về BVMT. 

Nhằm kiểm soát môi 
trường trên địa bàn toàn tỉnh, 
tỉnh đã đầu tư xây dựng 6 hệ 
thống quan trắc tự động, cảnh 
báo về môi trường tại các khu 
đô thị, các khu vực tập trung 
nguồn thải lớn, gồm 3 hệ 
thống quan trắc khí thải, 3 
hệ thống quan trắc nước thải. 
Để chấn chỉnh, tăng cường 
công tác quản lý rác thải, vệ 
sinh môi trường nông thôn, 
tháng 4/2016, UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ 
thị số 08/CT-UBND ngày 
21/4/2016, Kế hoạch số 2903/
KH-UBND ngày 12/5/2016.  V Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở TN&MT Vĩnh Phúc ra quân trồng cây xanh, BVMT
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Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt đến 
toàn thể lãnh đạo các Sở, ngành, cấp ủy, chính 
quyền các cấp. 

Cùng với đó, để tăng cường công tác quản 
lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt, Vĩnh Phúc đã 
phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR đến năm 
2020. Trên địa bàn đã có 1 nhà máy xử lý rác 
thải sinh hoạt tập trung, công suất 150 tấn/ngày 
tại thị trấn Hợp Hòa - huyện Tam Dương và lắp 
đặt 33 lò đốt rác quy mô cấp xã, thị trấn để xử 
lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, góp 
phần giải quyết những khó khăn, bức xúc ở các 
địa phương. Để chấn chỉnh, tăng cường công 
tác quản lý rác thải, vệ sinh môi trường nông 
thôn, tháng 4/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 
21/4/2016, Kế hoạch số 2903/KH-UBND ngày 
12/5/2016, đồng thời, tổ chức hội nghị quán 
triệt đến toàn thể lãnh đạo các Sở, ngành, cấp 
ủy, chính quyền các cấp. 

Để đánh giá, khoanh vùng và xử lý các 
khu vực ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn 
lưu, Vĩnh Phúc đã hoàn thành việc khảo sát, 
đánh giá mức độ ô nhiễm và đang xin ý kiến 
Bộ TN&MT về phương án xử lý để triển khai 
thực hiện. Trong công tác thanh tra, kiểm tra 
về BVMT, Sở xác định đây là một nhiệm vụ 
quan trọng nhằm quản lý, kiểm soát ô nhiễm 
môi trường, ngăn chặn vi phạm và xử lý 
nghiêm minh đối với những hành vi hủy hoại 
môi trường. Định kỳ hàng năm, Sở tổ chức 

thanh tra, kiểm tra các sơ sở 
sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh về chấp hành các quy 
định pháp luật về BVMT. Tính 
riêng năm 2016, Sở TN&MT 
đã tiến hành thanh, kiểm 
tra 165 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, qua đó phát hiện và xử 
phạt vi phạm hành chính đối 
với 19 cơ sở, với số tiền nộp 
phạt là 557 triệu đồng. Ngoài 
ra, trong năm 2016, Sở cũng 
phối hợp với Bộ TN&MT tổ 
chức thanh tra 24 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện 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, Vĩnh Phúc đã 
phổ biến, quán triệt và triển 
khai các nội dung của Chỉ 
thị đến tất cả các cấp, ngành. 
Đồng thời, UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 729/KH-
UBND ngày 8/2/2017 về triển 
khai thực hiện Chỉ thị số 25/
CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về BVMT trên địa bàn 

tỉnh; chủ động phòng ngừa, 
ngăn chặn kịp thời tình trạng 
gia tăng ô nhiễm, giải quyết 
dứt điểm các điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường. Theo đó, 
Kế hoạch tập trung vào 4 nội 
dung: Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về BVMT cho cộng 
đồng thông qua các phương 
tiện truyền thông đại chúng, 
tăng tần suất, thời lượng và đa 
dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền. Đồng thời, tổ chức tập 
huấn, nâng cao trình độ cho 
các cán bộ làm công tác quản 
lý, BVMT của các Sở, ngành, 
UBND các cấp và doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ 
chức thực hiện chính sách, 
pháp luật BVMT, cụ thể là rà 
soát, ban hành các quy định về 
BVMT theo hướng không đầu 
tư đối với những dự án đầu tư 
sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu 
tốn nhiều năng lượng, hoặc 
loại hình sản xuất, kinh doanh 
có nguy cơ cao gây ô nhiễm 
môi trường; Tăng cường và 
chấn chỉnh công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng 
ngừa kiểm soát ô nhiễm, rà 
soát các nguồn thải để xây 
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 
nguồn thải trên toàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, tổ chức rà soát các 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, kế hoạch BVMT, đề 
án BVMT đã được phê duyệt 
và đầu tư hoàn thiện hệ thống 
quan trắc môi trường tự động; 
Nâng cao năng lực hiệu quả 
quản lý và huy động nguồn 
lực cho BVMT, tăng kinh phí 
sự nghiệp môi trường không 
dưới 1,0% tổng chi ngân sách 
nhà nước theo tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế, đa 
dạng hóa các nguồn vốn đầu 
tư, đẩy mạnh xã hội hóa công 
tác BVMT trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, Kế hoạch cũng đã 
phân công cụ thể các ngành, 
các cấp thực hiện từng nội 
dung trênn

 V Nhà máy xử lý nước thải xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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Thực trạng nuôi tôm thẻ chân trắng 
quảng canh cải tiến tại Bạc Liêu và  
các tác động đến môi trường 
Thời gian qua, ngành nuôi trồng thủy 
sản nói chung và nuôi tôm nói riêng 
phải đối mặt với nhiều khó khăn do 
hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi 
trường và dịch bệnh. Trước tình hình 
trên, một số hộ nông dân Bạc Liêu trước 
đây nuôi tôm sú đã chuyển sang nuôi 
tôm thẻ chân trắng. Để tìm hiểu về thực 
trạng, cũng như đặc tính sinh trưởng 
của loài tôm thẻ chân trắng, từ đó có 
những đánh giá về tác động của quá 
trình nuôi tôm đến môi trường tự nhiên, 
Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
ông Huỳnh Quốc Khởi - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư 
Bạc Liêu về vấn đề này.

 V Ông Huỳnh Quốc Khởi - Phó Giám đốc  
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bạc Liêu 

9Xin ông cho biết thực trạng nuôi tôm thẻ 
chân trắng quảng canh cải tiến (QCCT) của 
Bạc Liêu trong những năm gần đây?

Ông Huỳnh Quốc Khởi: Trong những 
năm gần đây, do tình hình nuôi tôm sú gặp 
nhiều rủi ro, đặc biệt là thời điểm năm 2011, 
Bạc Liêu bị hạn hán và xâm nhập mặn, các hộ 
nuôi tôm ở các huyện Hồng Dân, Phước Long 
và thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã chuyển sang 
nuôi loài tôm thẻ chân trắng bằng hình thức 
QCCT. Loài tôm thẻ chân trắng được đưa 
vào Việt Nam từ năm 2001, nuôi ở mức độ 
thử nghiệm, đến năm 2006, Bộ NN&PTNT 
cho phép nuôi tôm thẻ chân trắng từ Quảng 
Bình đến Bình Thuận. Đến năm 2008, Bộ 
cho phép nuôi tôm thẻ chân trắng ở các tỉnh 
phía Nam. Trước đây, người dân thường nuôi 
tôm theo loại hình nuôi quảng canh truyền 
thống là chọn các đầm nước lớn để nuôi tôm, 
sau đó, lấy đầy nước khi thủy triều lên, nên 
thức ăn và con giống hoàn toàn phụ thuộc 
vào tự nhiên nên cho năng suất thấp. Hiện 
nay, người dân cải tiến phương pháp nuôi 
theo mô hình QCCT loại hình chọn các ao 
nuôi có diện tích nhỏ, mật độ thả giống từ 1 
- 5 con trở lên, bổ sung thức ăn công nghiệp 
hoặc tự tạo, do các hộ nuôi chủ động được 

nguồn thức ăn và con giống, 
nên năng suất cao hơn. 

Từ khi các hộ dân ở địa 
phương đưa loài tôm thẻ chân 
trắng vào nuôi, diện tích nuôi 
loài tôm này đã tăng dần qua 
các năm. Cụ thể, năm 2016, 
tổng diện tích nuôi tôm thẻ 
chân trắng là 25.020 ha, tăng 
68 lần so với năm 2013 (368 
ha), trong đó nuôi QCCT 
chuyên tôm thẻ chân trắng 
11.220 ha, nuôi kết hợp với 
tôm sú hoặc tôm càng xanh 
là 13.800 ha. Tính đến tháng 
2/2017, tổng diện tích nuôi 
tôm thẻ chân trắng là 16.095 
ha, trong đó nuôi chuyên tôm 
thẻ chân trắng 8.525 ha; nuôi 
kết hợp với tôm sú, tôm càng 
xanh là 7.595 ha. Hiện nay, 
diện tích tôm thẻ chân trắng 
thả được 1 - 2 tháng tuổi, 
đang phát triển tốt.

Về năng suất và mùa vụ 
thả giống tôm thẻ chân trắng, 
tùy vào điều kiện cụ thể của 
từng tiểu vùng mà người dân 
thả giống nuôi chuyên tôm 
thẻ chân trắng theo hình 

thức QCCT thường kéo dài 
từ 2 - 3 vụ/năm. Riêng hình 
thức nuôi tôm thẻ chân trắng 
kết hợp tôm sú, tôm càng 
xanh thì thả nuôi từ 1 - 2 vụ/
năm. Với năng suất thu hoạch 
trung bình từ 130 - 250 kg/
ha/vụ, cao nhất năng suất đạt 
300 - 400kg/ha/vụ. Cỡ tôm 
thẻ chân trắng thu hoạch từ 
60 - 100 con/kg (giá bán từ 
70.000 - 120.000 đồng/kg tùy 
kích cỡ). Theo ghi nhận thực 
tế của các hộ nuôi tôm cho 
thấy, có 70% hộ nuôi tôm có 
lãi từ 10 - 20 triệu đồng/ha/
vụ (có hộ lãi từ 30 - 40 triệu 
đồng/ha/vụ); 20% số hộ hòa 
vốn và 10% bị thua lỗ. 

Nhìn chung, hình thức 
nuôi QCCT chuyên tôm thẻ 
chân trắng ở Bạc Liêu cho 
thấy hiệu quả cao hơn so với 
hình thức nuôi tôm thẻ chân 
trắng kết hợp với các loài tôm 
khác như tôm sú, tôm càng 
xanh, cua và cá nên Trung 
tâm cũng khuyến khích bà 
con nên chọn nuôi chuyên 
tôm thẻ chân trắng.



21Số 3/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả sản xuất trong thời gian 
qua là do người dân chưa chú trọng đến cải tạo 
và xử lý nước ban đầu (đặc biệt là không chú 
trọng đến khâu diệt cá tạp, ảnh hưởng đến tỷ lệ 
sống). Người dân chọn mua tôm giống trôi nổi, 
rẻ tiền, không rỏ nguồn gốc nên tiềm ẩn nhiều 
mầm bệnh có khả năng gây chết tôm. Đồng 
thời, thả giống nhiều để trừ hao tôm, không đạt 
tỷ lệ sống (nhiều trường hợp thả dầy, tỷ lệ sống 
cao thì gặp sự cố thiếu ôxy cục bộ gây chết hàng 
loạt); cơ sở hạ tầng vùng nuôi chưa đáp ứng yêu 
cầu sản xuất, thu hoạch nhỏ lẻ, chưa có sự liên 
kết trong sản xuất nên tôm nguyên liệu thường 
bị thương lái ép giá. 
9Ông có thể cho biết, đặc điểm sinh học của 
loài tôm thẻ chân trắng và những đánh giá về 
tác động tới môi trường, dịch bệnh của loài 
này? 

Ông Huỳnh Quốc Khởi: 
Loài tôm thẻ chân trắng là loài 
tôm nhiệt đới, phân bố dọc 
vùng duyên hải Đông Thái 
Bình Dương, kéo dài từ Bắc 
Mêhycô, qua Trung và Nam 
Mỹ đến Bắc Pêru, nơi có nhiệt 
độ nước quanh năm trên 
20oC. Hiện tôm thẻ chân trắng 
được nuôi ở nhiều nước Đông 
Nam Á như Trung Quốc, Thái 
Lan, Philipin, Malaixia và Việt 
Nam. Về đặc điểm sinh học, 
tôm thẻ chân trắng có màu 
trắng đục, trên thân không 
có đốm vằn, chân bò có màu 
trắng ngà, chân bơi có màu 
vàng, các vành chân đuôi có 
màu đỏ nhạt và xanh. Râu 
tôm có màu đỏ gạch và dài 

gấp rưỡi lần chiều dài thân, 
chủy tôm có 8 - 9 răng cưa ở 
gờ phía trên, có 2 - 4 (đôi khi 
có 5 - 6) răng cưa ở phía bụng. 
Đây là loài tôm có khả năng 
thích nghi và có giới hạn rộng 
về nhiệt độ và độ mặn. Trong 
tự nhiên, tôm thẻ chân trắng 
sống nơi đáy cát bùn, tôm 
trưởng thành sống ở vùng 
biển ven bờ, tôm con phân 
bố ở vùng cửa sông - nơi giàu 
chất dinh dưỡng. Tôm thẻ 
chân trắng là loài ăn tạp thiên 
về động vật, phổ thức ăn rộng, 
khả năng bắt mồi khỏe, tôm 
sử dụng được nhiều loại thức 
ăn tự nhiên có kích cỡ phù 
hợp từ bùn bã hữu cơ đến các 
động vật, thực vật thủy sinh. 
Nhu cầu prôtein trong khẩu 
phần thức ăn cho tôm thẻ 
chân trắng từ 20 - 35%, thấp 
hơn so với các loài tôm khác 
cùng họ. Loài tôm này có tốc 
độ tăng trưởng nhanh trong 
thời gian 60 ngày nuôi, sau đó 
mức tăng trọng giảm dần theo 
thời gian. Thời điểm thả nuôi 
tôm thẻ chân trắng đạt hiệu 
quả cao nhất là từ tháng 2 - 6 
dương lịch hàng năm. Mật độ 
thả nuôi: Từ 4 - 10 con/m2/vụ 
(phổ biến nhất là từ 4 - 7con/
m2, có một số trường hợp cá 
biệt người dân thả giống >10 
con/m2).

Mặc dù, tôm thẻ chân 
trắng có thời gian nuôi ngắn, 
tốc độ tăng trưởng nhanh, 
tuy nhiên, khuyến cáo của 
các nhà chuyên môn, không 
nên thả loài tôm này vào các 
đầm nước lớn vì loài tôm ăn 
tạp nên sẽ cạnh tranh với 
loài thủy sinh trong đầm. 
Bên cạnh đó, cũng giống 
như các loài tôm khác, khi 
nuôi tôm trong môi trường 
ao nuôi công nghiệp thường 
phát sinh lượng chất thải lớn 
như bùn thải, ước tính, lượng 
bùn thải trên 1 ha khoảng 200 

 V Hệ thống ao nuôi tôm cần phải xử lý môi trường nước đúng quy trình

 V Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
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Ninh Thuận đẩy 
mạnh thực hiện  
một số nhiệm vụ, 
giải pháp cấp bách 
bảo vệ môi trường
LÊ THANH TUẤN   
Phó Chi cục trưởng, Chi cục BVMT Ninh Thuận

Để tích cực chủ động phòng ngừa, ngăn 
chặn, giảm thiểu ô nhiễm và tạo bước 
chuyển căn bản trong công tác BVMT, ngày 
13/2/2017, Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành 
Chỉ thị số 32- CT/TU về đẩy mạnh thực hiện 
một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách BVMT 
trên địa bàn.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, 
chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục 
quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Luật BVMT năm 2014; Chỉ thị số 25/CT-
TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế 
hoạch số 30 -KH/TU ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy 
về thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 26/4/2016 
của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 
BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 13-NQ/TU 
ngày 12/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ 
động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng 
cường quản lý tài nguyên và BVMT; Nghị quyết 
số 09-NQ/TU ngày 28/9/2012 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển 
Ninh Thuận Xanh - Sạch - Đẹp giai đoạn 2012 - 
2015 và những năm tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, 
các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một 
số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về 
công tác BVMT, nhất là nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của nhân dân. Thu hút các dự án đầu tư 
phải bảo đảm các yêu cầu về BVMT; ưu tiên các 
dự án đầu tư áp dụng công nghệ cao, công nghệ 
tiên tiến thân thiện với môi trường; từng bước 
hoàn thiện quy trình xử lý, phục hồi môi trường 

m3/ha/năm. Nếu thải trực tiếp ra các kênh, rạch sẽ gây 
ô nhiễm nguồn nước. Lượng thức ăn công nghiệp cung 
cấp để nuôi tôm nếu dư thừa sẽ gây độ đục cho nước, 
lượng ôxy giảm, nguồn hữu cơ trong nước tăng cao làm 
ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh…Thêm vào đó, lượng 
hóa chất, thuốc để phòng trừ bệnh cho tôm cũng gây tồn 
dư một lượng độc hại trong nước. Theo tính toán, sau 
mỗi vụ nuôi tôm, lượng nước thải ra trung bình khoảng 
9.000 - 12.000 m3/ha có chứa chất ô nhiễm như BOD, 
COD, H2S cao, tùy vào hệ số thức ăn và quy trình nuôi.

Về dịch bệnh, thực tế cho thấy, tôm thẻ chân trắng 
đều chịu mối nguy từ dịch bệnh nguy hiểm như virút 
đốm trắng, bệnh đầu vàng, bệnh hoại tử gan tụy, bệnh 
vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng nên về cơ bản hệ thống ao 
nuôi cần phải được xử lý triệt để các mầm bệnh trước 
khi nuôi.

Việc chuyển dịch nhanh chóng từ nuôi tôm sú sang 
nuôi tôm thẻ chân trắng là xu thế tất yếu để phát triển kinh 
tế của người dân, tuy nhiên, hình thức chuyển đổi này là 
tự phát. Sự phát triển quá nhanh sẽ dẫn đến hậu quả như 
không kiểm soát giống đầu vào tốt làm chất lượng tôm 
kém, việc nuôi ồ ạt sẽ làm giá trên thị trưởng giảm… Vì 
vậy, cần phải có những nghiên cứu đánh giá toàn diện về 
loài tôm này đề có quy hoạch về diện tích nuôi tôm.
9Ông có đề xuất, kiến nghị gì để phát triển loài tôm thẻ 
chân trắng ở địa phương trong thời gian tới?

Ông Huỳnh Quốc Khởi: Đề nghị Bộ NN&PTNT 
ban hành quy định quản lý, hướng dẫn cụ thể về quy 
trình nuôi trồng, sản xuất, chế biến loài tôm thẻ chân 
trắng; 

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành 
quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào, đầu ra các loại vật 
tư nông nghiệp, cũng như về giá, chất lượng con giống... 
để hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng lưu 
thông, bày bán trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng 
xấu đến sản xuất và thu nhập của nông dân nuôi tôm; Hỗ 
trợ kinh phí cho các tỉnh có diện tích nuôi tôm QCCT 
lớn đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, xây dựng các trạm 
quan trắc tự động (đặc biệt là tại vùng phía bắc Quốc 
lộ 1A), nhằm chủ động hơn nữa trong công tác dự báo, 
cảnh báo môi trường, phục vụ sản xuất trong nuôi trồng 
thủy sản;

Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc kết hợp các đơn vị có liên quan tăng cường công 
tác theo dõi, quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng; Tăng 
cường công tác quan trắc cảnh báo môi trường, phòng, 
chống dịch bệnh cho tôm để giúp người dân giảm thiểu 
rủi ro trong sản xuất;

Chính phủ ban hành chủ trương thực hiện liên kết 
chuỗi khâu thu mua và tiêu thụ sản phẩm để hạn chế tối 
đa hiện tượng tư thương ép giá đối với sản phẩm làm ra 
từ loại hình nuôi trên.
9Xin cảm ơn ông!

CHÂU LOAN (Thực hiện)
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thải đối với các cơ sở sản xuất 
có quy mô xả thải lớn theo quy 
định; bảo đảm các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu 
sản xuất tập trung khi đi vào 
hoạt động đều có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung.

Bố trí đủ vốn đầu tư cho 
các chương trình, dự án xử 
lý chất thải, nước thải và cải 
thiện, BVMT đã được duyệt; 
tăng cường đầu tư từ ngân 
sách nhà nước gắn với hàng 
năm cân đối, bố trí kinh phí 
thường xuyên cho hoạt động 
BVMT. Nghiên cứu xây dựng 
cơ chế tạo đột phá để huy 
động nguồn lực, thu hút đầu 
tư theo hướng xã hội hóa cho 
công tác BVMT.

Đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện 
BVMT, nhất là thanh tra, 
kiểm tra sau thẩm định đánh 
giá tác động và xác nhận đăng 
ký kế hoạch BVMT; kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm đối 
với các trường hợp vi phạm. 
Có hình thức biểu dương, 
khen thưởng kịp thời, cho 
các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp thực hiện tốt công tác 
BVMT…

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức 
bộ máy gắn với tăng cường 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ, chuyên 

môn nghiệp vụ, đạo đức, tinh 
thần trách nhiệm của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức; 
đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo hướng cắt 
giảm, rút ngắn thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính liên 
quan đến BVMT.

Thứ ba, cụ thể hóa các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước thành nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 
để triển khai thực hiện; đẩy 
mạnh công tác giám sát việc 
triển khai thực hiện các chủ 
trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật Nhà nước về công 
tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội phối hợp 
với các ngành chức năng, địa 
phương tăng cường công tác 
tuyên truyền phổ biến pháp 
luật, vận động đoàn viên, hội 
viên và nhân dân tự giác chấp 
hành pháp luật về BVMT; 
đồng thời tham gia giám 
sát, phản biện các hoạt động 
BVMT trên địa bàn.

Thứ năm, căn cứ tình hình 
thực tiễn tại địa phương, đơn 
vị xây dựng kế hoạch cụ thể 
để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả công tác BVMT 
trong thời gian tới của địa 
phương, đơn vị mình.

Thứ sáu, tăng cường 
công tác thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp 
luật Nhà nước về công tác 
BVMT để nhân dân biết và 
thực hiện.

Thứ bảy, định kỳ hàng 
năm có báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện và kịp thời 
đề xuất giải pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc nhằm thực hiện 
hiệu quả các nội dung của 
Chỉ thịn

theo quy chuẩn; bảo đảm chủ động ứng phó với 
BĐKH, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải 
khí nhà kính…

Thứ hai, rà soát, ban hành hoặc kiến nghị các 
Bộ/ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành 
các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về BVMT, nhất 
là các quy định về công cụ, biện pháp quản lý nhà 
nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát các hoạt động 
xả thải. Tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại và 
xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước 
xả thải và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
tại các cơ sở sản xuất có nguồn nước thải lớn theo 
quy định. Làm tốt công tác phối hợp từ khâu xét 
duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận 
hành dự án. Chủ đầu tư, cơ quan quyết định phê 
duyệt đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM), thẩm định công nghệ sản 
xuất và xác nhận kế hoạch BVMT, phải chịu trách 
nhiệm về vấn đề môi trường của dự án. Chủ tịch 
UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các 
vấn đề môi trường trên địa bàn mình phụ trách. 
Xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân 
trong thẩm định dự án đầu tư, công nghệ sản xuất 
và phê duyệt ĐTM, nhất là các dự án lớn có nguy 
cơ tác động đến môi trường. Đẩy mạnh công tác 
chuyển giao ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa 
học về BVMT, nhất là các đề tài xử lý nước thải tại 
các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu, cụm công 
nghiệp và các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo về 
môi trường tại các dự án có nguồn nước thải lớn, 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các khu vực 
tập trung nguồn nước thải và khu vực nhạy cảm 
về môi trường. Tham mưu xử lý dứt điểm và di 
dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng ra khỏi khu dân cư; thực hiện tốt việc lắp 
đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả 

 V Tận dụng diện tích đồi núi, Ninh Thuận thu hút các dự án đầu tư nông nghiệp xanh
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 l Quy định về định mức 
kinh tế - kỹ thuật lập báo 
cáo hiện trạng môi trường 

Ngày 7/3/2017, Bộ TN&MT 
ban hành Thông tư số 02/2007/
TT - BTNMT về Quy định kỹ 
thuật và định mức kinh tế - kỹ 
thuật lập báo cáo hiện trạng môi 
trường (HTMT). Theo đó, đối 
tượng áp dụng là cơ quan quản lý 
nhà nước về BVMT, tổ chức và cá 
nhân có hoạt động liên quan đến 
lập báo cáo HTMT. 

Thông tư quy định kỹ thuật 
lập báo cáo HTMT gồm các bước: 
Xây dựng khung báo cáo và đề 
cương chi tiết của báo cáo; Thu 
thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số 
liệu; Tổng hợp các báo cáo thành 
phần, xây dựng dự thảo báo cáo 
HTMT; Tham vấn các bên liên 
quan cho dự thảo báo cáo HTMT; 
Trình báo cáo lên các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; Công khai báo 
cáo HTMT (tổ chức công bố báo 
cáo, đăng tải toàn văn báo cáo 
trên cổng thông tin điện tử Bộ 
TN&MT đối với báo cáo HTMT 
cấp quốc gia và cổng thông tin 
điện tử của UBND cấp tỉnh đối 
với báo cáo HTMT cấp tỉnh).

 l Bộ TN&MT yêu cầu các 
Sở TN&MT kịp thời xử lý 
thông tin phản ánh về ô 
nhiễm môi trường

Ngày 23/3/2017, Bộ TN&MT 
ban hành Công văn số 1311/
BTNMT-TCMT về việc tiếp 
nhận, xử lý thông tin phản ánh 
của báo chí, tổ chức và người dân 
về các hành vi gây ô nhiễm môi 
trường (ÔNMT).

 Trong thời gian vừa qua, 
Bộ TN&MT nhận được phản 
ánh của một số cơ quan báo chí 
và truyền thông liên quan đến 
việc phóng viên liên hệ với các 
cơ quan chức năng của chính 
quyền địa phương về tình hình 
gây ÔNMT trên địa bàn quản lý 
nhưng không nhận được sự phối 

hợp tích cực và xử lý kịp thời. 
Theo đó, Bộ TN&MT yêu cầu các 
Sở TN&MT chấn chỉnh việc tiếp 
nhận và xử lý thông tin phản ánh 
của người dân, báo chí và truyền 
thông về tình hình ÔNMT trên 
địa bàn quản lý; xây dựng, ban 
hành quy chế và lập đường dây 
nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin 
phản ánh về tình hình gây ÔNMT 
tại địa phương, bảo đảm thường 
xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin 
thông suốt.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT 
cũng yêu cầu các Sở TN&MT 
ngay sau khi nhận được thông 
tin của người dân, cơ quan báo 
chí và truyền thông phản ánh về 
tình hình ÔNMT trên địa bàn 
cần khẩn trương tổ chức kiểm tra, 
xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi 
phạm pháp luật về BVMT) và có 
ý kiến phản hồi kịp thời.

 l Ban hành định mức 
kinh tế kỹ thuật và đơn 
giá, quan trắc phân tích 
môi trường trên địa bàn 
TP. Hà Nội

Ngày 2/3/2017, UBND TP. 
Hà Nội đã ban hành Quyết định 
số 1495/QĐ-UBND về việc ban 
hành Bộ quy trình, định mức 
kinh tế kỹ thuật (ĐMKTKT) và 
đơn giá, quan trắc phân tích môi 
trường trên địa bàn TP. Hà Nội. 
Theo đó, Quyết định ban hành 
Bộ quy trình kỹ thuật quan trắc 
môi trường (QTMT) về không 
khí, tiếng ồn, môi trường nước 
mặt, môi trường đất; Định mức 
nhân công cho các hoạt động lấy 
mẫu tại hiện trường, khí thải công 
nghiệp, hoạt động QTMT phóng 
xạ, thông số quan trắc…

Quyết định cũng quy định, Sở 
TN&MT chịu trách nhiệm công 
khai Bộ quy trình, ĐMKTKT và 
đơn giá theo quy định; Thường 
xuyên cập nhật các quy định có 
liên quan của Nhà nước và TP để 
báo cáo UBND TP xem xét, phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp. Quyết định có hiệu lực 
thi hành vào ngày 1/1/2017. 

 l Kế hoạch sản xuất 
sạch hơn trong công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Sơn La giai đoạn 2016 - 
2020

UBND tỉnh Sơn La vừa ban 
hành Quyết định số 3182/QĐ-
UBND phê duyệt Kế hoạch sản 
xuất sạch hơn (SXSH) trong công 
nghiệp (CN) trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tỉnh 
Sơn La phấn đấu đến năm 2020, 
90% cơ sở sản xuất CN, tiểu thủ 
CN có tiềm năng áp dụng SXSH 
được tuyên truyền, phổ biến và 
nhận thức được lợi ích của việc 
áp dụng SXSH trong CN; Có ít 
nhất 15 doanh nghiệp CN, tiểu 
thủ CN thực hiện đánh giá nhanh 
về SXSH, trong đó có 7 doanh 
nghiệp thực hiện đánh giá chi 
tiết và triển khai áp dụng SXSH; 
100% cán bộ khuyến công, cán 
bộ theo dõi CN, cộng tác viên các 
cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh 
được tập huấn và có đủ năng lực 
hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ áp dụng 
SXSH. 

Để đạt mục tiêu trên, Kế 
hoạch đề ra các giải pháp: Tổ chức 
hội nghị tập huấn, tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức về SXSH, giới 
thiệu các mô hình trình diễn, kết 
hợp nhân rộng các mô hình áp 
dụng công nghệ sạch, công nghệ 
tiết kiệm năng lượng; Xây dựng, 
phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật 
về áp dụng SXSH cho các ngành 
nghề sản xuất, ưu tiên các ngành 
CN chủ lực và các ngành nghề sản 
xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao 
trên địa bàn tỉnh như chế biến 
tinh bột sắn, chế biến cà phê, sản 
xuất mía đường...; Hỗ trợ các cơ 
sở sản xuất CN áp dụng các giải 
pháp SXSH như đầu tư máy móc, 
thiết bị sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả, ứng dụng công 
nghệ SXSH và xử lý ô nhiễm môi 
trường…n
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Bất cập trong công tác quản lý  
mẫu động, thực vật hoang dã tịch thu  
từ các vụ buôn bán trái pháp luật
VƯƠNG TIẾN MẠNH
Phó Giám đốc, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

Những năm gần đây, buôn bán trái 
pháp luật động, thực vật hoang dã 
(ĐTVHD) nguy cấp, quý, hiếm trên 

thế giới đang diễn ra phức tạp. Việt Nam nằm ở 
vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ thông thương 
giữa ASEAN, Nam Mỹ, châu Phi với các thị 
trường tiêu thụ tại châu Á và các khu vực khác 
trên thế giới, vì vậy, Việt Nam nằm trong khu 
vực chịu ảnh hưởng lớn của các hoạt động 
buôn bán ĐTVHD. Mẫu vật loài ĐTVHD 
được buôn bán trái phép chủ yếu gồm các loài 
bò sát (rắn, rùa các loài); mẫu vật các loài thú 
như ngà voi, xương hổ, sừng tê giác, tê tê...; các 
loài gỗ quý, hiếm.

Thống kê từ các lực lượng chức năng cho 
thấy, từ năm 2003 đến nay, các cơ quan thực thi 
luật pháp đã bắt giữ hàng chục vụ nhập khẩu, 
quá cảnh trái phép ngà voi có nguồn gốc châu 
Phi; hàng chục vụ vận chuyển sừng tê giác trái 
pháp luật. Chỉ từ đầu năm 2016 đến nay, lực 
lượng liên ngành đã bắt giữ trên 6 tấn ngà voi, 
hàng tấn vẩy tê tê và một số mẫu vật sừng tê 
giác được vận chuyển trái phép từ châu Phi. 
Bên cạnh đó, nhiều vụ buôn bán trái pháp luật 
mẫu vật các loài ĐVHD khác cũng được các 
cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ. Điển hình 
như vụ bắt giữ trên 2 tấn ngà voi giấu trong lô 
gỗ nhập khẩu trái phép vào Việt Nam tại cảng 
Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, ngày 7/10/2016. 

Để quản lý các mẫu ĐTVHD tịch thu, 
nhiều văn bản, chính sách trong nước và quốc 
tế đã được ban hành như Thông tư số 90/2008/
TT-BNN ngày 28/8/2008 của Bộ NN&PTNT 
về hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau 
khi xử lý tịch thu, trong đó có quy định về mẫu 
vật động vật thuộc Phụ lục CITES có nguồn 
gốc nước ngoài: Mẫu vật các loài ĐTVHD 
thuộc Phụ lục CITES tịch thu từ các vụ án buôn 
bán trái phép, theo quy định của Nghị định 
82/2006/NĐ-CP thì do Giám đốc Cơ quan 
Quản lý CITES Việt Nam quyết định việc trả lại 
quốc gia xuất xứ; Trả lại nước xuất khẩu, hoặc 
nước tái xuất khẩu theo quy định của Công 

ước CITES; Chuyển giao cho 
cơ quan khoa học, cơ sở đào 
tạo, giáo dục môi trường, bảo 
tàng chuyên ngành, cơ quan 
quản lý chuyên ngành, trung 
tâm cứu hộ loài đó để làm tiêu 
bản; Tiêu hủy trong trường 
hợp tang vật mang bệnh, hoặc 
không xử lý được bằng các 
biện pháp trên.

Ngoài ra, tại Hội nghị các 
nước thành viên CITES lần 
thứ 16 (gọi tắt là CoP 16) đã 
ban hành Nghị quyết 10.10 về 
“Buôn bán mẫu vật voi” quy 
định, các nước thành viên cần 
duy trì danh sách thống kê 
kho dự trữ của Chính phủ về 
các sản phẩm ngà voi (có thể 
bao gồm lượng ngà voi thuộc 
sở hữu tư nhân) và gửi báo cáo 
cho Ban Thư ký trước ngày 
28/2 hàng năm. Cũng tại Hội 
nghị trên, Nghị quyết 16.38 
(thuộc CoP 16) được thông 
qua đã chỉ rõ các nước thành 
viên CITES nên thu thập các 
mẫu ĐTVHD từ các vụ bắt 
giữ khối lượng lớn (ví dụ từ 
500 kg trở lên) diễn ra trong 
lãnh thổ quốc gia và cung 
cấp các mẫu này cho các viện 

nghiên cứu và giám định liên 
quan để hỗ trợ công tác thực 
thi luật và truy tố…

Căn cứ vào các quy định 
trên, các mẫu vật ĐTVHD 
tịch thu hiện được lưu giữ bởi 
các cơ quan khác nhau như 
Kiểm lâm, Hải quan, Công an, 
Cơ quan nghiên cứu khoa học 
Trung ương và địa phương. 
Các mẫu vật sống được giao 
cho các cơ sở cứu hộ nuôi 
dưỡng, quản lý, tái thả trong 
tự nhiên. Các mẫu ĐVHD 
đã chết được Bộ NN&PTNT 
thực hiện tiêu hủy. Tuy nhiên, 
hiện công tác quản lý các mẫu 
vật ĐVHD đang gặp một số 
khó khăn, thách thức:

Một lượng lớn mẫu vật 
ĐTVHD đã được các cơ quan 
chuyển giao cho các cơ sở 
nghiên cứu khoa học như Bảo 
tàng tự nhiên Việt Nam, Viện 
Sinh thái và Tài nguyên sinh 
vật…, nhưng trong những 
năm gần đây, số lượng các 
mẫu vật tịch thu lớn, vượt quá 
nhu cầu và sức chứa của các 
cơ sở nghiên cứu khoa học. 
Trong khi đó, một số loại mẫu 
vật như ngà voi, sừng tê giác là 

 V Mẫu vật ngà voi chuẩn bị đem đi tiêu hủy
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các mẫu vật có giá trị, việc tiếp 
nhận, lưu giữ bảo vệ là một 
thách thức lớn đối với các cơ 
sở nghiên cứu khoa học. 

Mặt khác, nhiều mẫu vật 
hiện là tang vật của các vụ 
án đang trong quá trình điều 
tra, xử lý nên không thể bàn 
giao đã gây nên tình trạng 
thất thoát. Thực tế, những 
năm gần đây ghi nhận một số 
vụ thất thoát ngà voi, sừng tê 
giác như vụ mất trên 200 kg 
ngà voi tại Phòng Thi hành án 
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào 
năm 2013. 

Ngoài ra, việc bảo quản 
mẫu vật ĐTVHD đòi hỏi có 
các kho chuyên dùng (thực 
tế đa phần các mẫu vật động 
vật được bảo quản chung với 
các loại hàng hóa khác), thiếu 
các trang thiết bị bảo đảm an 
ninh, duy trì độ ẩm, ánh sáng, 
thiếu phương tiện thống kê, 
cập nhật số liệu. Hiện nay, 
việc quản lý, tiêu hủy mẫu vật 
ĐTVHD đòi hỏi nguồn kinh 
phí lớn, trong khi Nhà nước 
chưa bố trí nguồn cho hoạt 
động này mà phụ thuộc vào 
nguồn kinh phí hỗ trợ của 
quốc tế… Để quản lý các mẫu 
vật ĐTVHD quý hiếm, cần 
thực hiện các giải pháp:

Thứ nhất, cần xem xét, sửa 
đổi quy định pháp luật, trong 
đó giao cho một cơ quan thống 

nhất quản lý, giám sát mẫu vật 
ĐTVHD tịch thu; Đối với các 
mẫu vật sống, cần sửa đổi Luật 
Tố tụng hình sự, trong đó cho 
phép tái thả tang vật là động 
vật sống ngay sau cứu hộ.

Thứ hai, xây dựng Kho lưu 
trữ quốc gia bảo quản mẫu 
ĐTVHD quý, hiếm tịch thu 
từ các vụ buôn bán trái phép. 
Đồng thời, thực hiện kiểm kê, 
xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý 
mẫu vật ĐTVHD quý, hiếm, 
thực hiện theo quy định của 
Công ước CITES. 

Thứ ba, tổ chức tập huấn, 
đào tạo nhân lực, nâng cao 
nghiệp vụ trong công tác quản 
lý mẫu vật; Tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về quy định 
pháp luật của Việt Nam và 
quốc tế trong việc quản lý các 
mẫu vật ĐTVHD tịch thu.

Thứ tư, Nhà nước cần bố 
trí kinh phí cơ bản cho quản 
lý, tiêu hủy mẫu vật ĐTVHD 
nguy cấp, quý, hiếm tịch thu 
và được quy định mức cụ 
thể.

Thứ năm, tăng cường hợp 
tác quốc tế trong quản lý, bảo 
quản mẫu vật. Một phần mẫu 
vật cần được chuyển giao, 
thực hiện nghiên cứu khoa 
học, giám định ADN phục 
vụ giáo dục, bảo tồn và hợp 
tác quốc tế trong điều tra tội 
phạm thế giớin

 V Lực lượng chức năng bảo vệ, vận chuyển mẫu vật sừng tê 
giác đến nơi tiêu hủy

Cần cẩn trọng trong 
quá trình cải tạo  
môi trường  
hồ Hoàn Kiếm
ĐỖ XUÂN ĐỨC
Đại học Quốc gia Hà Nội

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên 
của TP. Hà Nội có diện tích 12 ha. Hồ 
không chỉ gắn liền với đời sống, văn 
hóa, tâm linh của người dân thủ đô mà 
còn là một biểu tượng văn hóa của đất 
nước. Không chỉ vậy, hồ còn là một hệ 
sinh thái đặc trưng với hơn 100 loài tảo 
và nhiều loài thủy sinh vật khác, đặc 
biệt từng là nơi sinh sống của “Cụ rùa”.

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC  
HỒ HOÀN KIẾM

Hồ Hoàn Kiếm có mối liên hệ nguyên 
thủy với hệ thống sông Hồng với giá trị đa 
dạng sinh học (ĐDSH) cao, điển hình cho 
các hồ, đầm của đồng bằng Bắc bộ, trong 
đó, thành phần thực vật phù du rất phong 
phú với sự xuất hiện của trên 60 loài thuộc 
4 ngành tảo: tảo lam, tảo lục, tảo silic và tảo 
mắt. Trong khu hệ tảo của hồ có một số loài 
được coi là đặc hữu như một số loài thuộc 
chi Scenedesmus. 

Theo kết quả nghiên cứu về hồ Hoàn 
Kiếm của Viện Công nghệ Môi trường 
(Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
vào năm 2009 đã xác định được 20 loài 
động vật nổi thuộc 8 họ của các nhóm giáp 
xác chân chèo gồm 4 loài (chiếm 20% tổng 
số loài), giáp xác râu ngành 7 loài (chiếm 
35%), trùng bánh xe 5 loài (chiếm 25%) và 
các nhóm khác chiếm 20%; 21 loài động vật 
đáy thuộc 15 họ, trong đó chiếm ưu thế là 
nhóm thân mềm có 12 loài (chiếm 57%), 
tiếp đến là nhóm côn trùng có 4 loài (chiếm 
19%), nhóm giáp xác có 3 loài (chiếm 14%) 
và cuối cùng là nhóm giun có 2 loài (chiếm 
10%). Trong thành phần loài động vật đáy 
thu được đáng chú ý là sự xuất hiện của các 
loài như ấu trùng muỗi lắc và giun ít tơ, đây 
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mực nước trung bình là 1,2 
m. Mực nước hồ dao động 
theo mùa, vào mùa mưa, 
nước hồ đầy; mùa khô thì 
cạn, nên phải bổ sung nước 
để cấp cho hồ.

Hiện nay, nước hồ đang 
có dấu hiệu chuyển dần sang 
màu đỏ do mật độ tảo lớn, 
xuất hiện nhiều tảo độc; 
phạm vi nền đáy từ chân kè 
ra ngoài 5 m là nền cứng với 
nhiều gạch, đá; ngoài phạm 
vi trên là bùn nhão. Kết quả 
phân tích chất lượng nước 
hồ Hoàn Kiếm do Công ty 
TNHH MTV Thoát nước 
Hà Nội thực hiện vào tháng 
8/2016 cho thấy, chất lượng 
nước hồ ngày càng suy giảm, 
độ pH ở mức cao từ 9,05 - 
9,46; cặn lơ lửng trong hồ 
cao với TSS cao hơn tiêu 
chuẩn cho phép; hồ đang bị 
ô nhiễm hữu cơ với BOD, 
COD gấp 2 lần so với quy 
chuẩn cho phép… 

Do vậy, việc cải tạo môi 
trường hồ Hoàn Hiếm là 
cần thiết và cấp bách. Gần 
đây, Hà Nội đã đưa ra một 
phương án tổng thể làm sạch 
lòng hồ và xử lý ô nhiễm 

nước. Phương án do Công ty 
TNHH MTV Thoát nước Hà 
Nội xây dựng và đưa ra tham 
vấn ý kiến của các nhà khoa 
học gồm 3 giải pháp chính là 
nạo vét bùn, thanh thải phế 
liệu dưới đáy hồ; bổ sung 
nguồn nước, xả đáy định kỳ 
để đảm bảo môi trường nước 
trong sạch, nâng cao khả 
năng tự làm sạch của hồ; sử 
dụng chất Redoxy-3C xử lý ô 
nhiễm nước. 

Tuy nhiên, trong quá 
trình cải tạo cần phải thực 
hiện “bài bản”, thận trọng và 
có sự giám sát chặt chẽ để 
vẫn giữ được những giá trị 
ĐDSH của hồ Hoàn Kiếm. 
Do vậy, trước khi thực hiện 
việc cải tạo môi trường hồ 
Hoàn Kiếm cần phân tích 
chất lượng nước và điều tra, 
xây dựng dữ liệu về ĐDSH 
để xem xét có những loài 
sinh vật nào hiện đang sinh 
sống và loài nào cần bảo tồn 
để có biện pháp can thiệp. 
Quá trình nạo vét cần thực 
hiện từ từ, từng bước để 
không gây ảnh hưởng lớn 
đến ĐDSH vốn có của hồn

 V Cải tạo môi trường hồ Hoàn Kiếm cần thận trọng để đảm bảo những giá trị ĐDSH của hồ

là nhóm sinh vật chỉ thị cho môi trường bị ô 
nhiễm hữu cơ nặng.

ĐDSH của hồ còn được nói đến là loài 
rùa quý hiếm hay còn được gọi là “Cụ rùa”. 
Đây là loài rùa mai mềm nước ngọt lớn và 
là loài đặc hữu ở Việt Nam và Trung Quốc, 
được liệt kê ở cấp cực kỳ nguy cấp trong Sách 
đỏ của IUCN năm 2006... Theo các nhà khoa 
học, trên thế giới chỉ còn 4 cá thể rùa giống 
như rùa hồ Hoàn Kiếm, trong đó một cá thể 
sống ở hồ Hoàn Kiếm (hiện đã bị chết) và 
một cá thể sống tại hồ Đồng Mô (Sơn Tây, 
Hà Nội), hai cá thể còn lại được nuôi nhốt tại 
Trung Quốc. Ngoài ra, hồ còn có 21 loài cá 
thuộc 9 họ và 4 bộ, trong đó họ cá chép có số 
loài chiếm ưu thế nhất và 37 loài thực vật bậc 
cao, chủ yếu là tập đoàn cây cảnh, hoa, cây 
xanh bóng mát như tường vi, lộc vừng, trôm, 
liễu, đại phong tử, gạo, vông, tếch, phượng, 
si, sấu... Như vậy, có thể khẳng định, với 
những giá trị ĐDSH tiêu biểu, hồ Hoàn Kiếm 
cần được bảo vệ và quản lý ở mức cao nhất.

CẦN CẨN TRỌNG TRONG QUÁ 
TRÌNH CẢI TẠO HỒ HOÀN KIẾM

Hồ Hoàn Kiếm lâu nay vẫn được biết đến 
như trái tim, biểu tượng lịch sử, văn hóa của 
Thủ đô Hà Nội. Ngoài những giá trị về tâm 
linh, văn hóa, hồ còn giữ chức năng điều hòa 
vi khí hậu cho khu vực, trữ nước mưa. Hồ 
có diện tích 12 ha được kè đá xung quanh và 
tách hoàn toàn khỏi nước thải sinh hoạt, sản 
xuất từ khu vực xung quanh. Hồ có độ sâu 
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Một số vấn đề về xử phạt hành chính  
đối với hành vi vi phạm bảo vệ  
môi trường nơi công cộng
TS. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Trường Đại học Luật Hà Nội

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính (VPHC) trong lĩnh vực 

BVMT (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) có 
hiệu lực từ ngày 1/2/2017, thay thế cho Nghị 
định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban 
hành năm 2013. Việc ban hành Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP là đòi hỏi cấp thiết, góp phần 
thực hiện công tác thanh, kiểm tra và xử lý 
VPHC trong lĩnh vực môi trường được thống 
nhất, hiệu quả có tính răn đe cao. Với các chế 
tài xử phạt nghiêm khắc, Nghị định sẽ là công 
cụ hữu hiệu, đáp ứng yêu cầu của công tác 
BVMT trong tình hình mới, nâng cao tinh thần 
thượng tôn pháp luật. 

Tại Điều 20 của Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP quy định mức xử phạt về hành vi gây 
mất vệ sinh nơi công cộng tăng từ 10 - 25 lần so 
với Nghị định số 179/2013/NĐ-CP. Việc tăng 
mức phạt được kỳ vọng sẽ là “liều thuốc” hữu 
hiệu trị “bệnh” xả rác bừa bãi, tạo chuyển biến 
mạnh về ý thức nhằm nâng cao chất lượng môi 
trường sống. 

Theo đó, đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, 
mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định 
tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc 
nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng; đối với hành vi vệ sinh cá nhân 
(tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định 
tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi 
công cộng bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng; đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác 
thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu 
chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 
cộng thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng; đối với hành vi vứt, thải rác 
thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào 
hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống 
thoát nước mặt trong khu vực đô thị bị phạt 
tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. 

Để triển khai có hiệu quả các quy định mới 
về xử phạt VPHC trong BVMT nơi công cộng, 

cần bảo đảm các yếu tố tác 
động tới việc thực thi pháp luật 
của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền và việc thực hiện pháp 
luật của công dân.

Ý THỨC TUÂN THỦ 
PHÁP LUẬT CỦA 
NGƯỜI DÂN

Trước hết, ý thức tuân thủ 
pháp luật của người dân phụ 
thuộc vào sự hiểu biết của cá 
nhân, cộng đồng về các quy 
định BVMT nơi công cộng. Sự 
hiểu biết và tôn trọng pháp luật 
là cơ sở để mỗi cá nhân hình 
thành ý thức tuân theo pháp 
luật. Do đó, các cơ quan nhà 
nước cần thực hiện tốt các biện 
pháp tuyên truyền, giáo dục ý 
thức tôn trọng các quy định về 
BVMT nơi công cộng để từ đó 
nâng cao ý thức của người dân.

Ý thức tuân thủ các quy 
định của pháp luật BVMT nơi 
công cộng còn phụ thuộc vào 
niềm tin của người dân vào 

pháp luật. Niềm tin vào pháp 
luật của người dân phụ thuộc 
vào thực tiễn thực thi pháp 
luật của cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền. Nếu việc 
áp dụng, xử lý vi phạm không 
nghiêm minh, không kịp thời 
và đúng đắn sẽ làm cho người 
dân mất niềm tin vào pháp 
luật. Như vậy, khi triển khai 
các quy định về BVMT nơi 
công cộng, các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phải 
thực hiện thường xuyên, liên 
tục và cương quyết thì mới có 
thể tác động vào ý thức tuân 
thủ pháp luật của người dân. 
Trong trường hợp việc thực 
thi pháp luật BVMT nơi công 
cộng chỉ được thực hiện theo 
“phong trào”, “làm điểm” hoặc 
theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” 
thì sẽ không thể tác động vào 
ý thức của người dân. 

Trên thực tế, việc xử lý vi 
phạm pháp luật BVMT nơi 
công cộng trong thời gian qua 

 V Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có thói quen 
vứt rác đúng nơi quy định
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cho thấy, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền ở địa phương chưa thực thi pháp luật một 
cách thường xuyên, liên tục và cương quyết. 
Ngay sau khi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có 
hiệu lực ngày 1/2/2017, thì tại Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh đã triển khai rất tích cực nhưng cũng 
có một số địa phương còn chưa quan tâm đến 
vấn đề này.

Để pháp luật về BVMT nơi công cộng được 
thực thi có hiệu quả thì vấn đề quan trọng là 
phải làm cho người dân hiểu được ý nghĩa xã 
hội, giá trị xã hội của các quy định BVMT nói 
chung, BVMT nơi công cộng nói riêng để từ 
đó họ tuân thủ các quy định này một cách tự 
nguyện. Bên cạnh đó, cần tạo dư luận xã hội 
thông qua việc các tổ chức chính trị - xã hội, các 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp lên tiếng, phản đối 
những hành vi vi phạm pháp luật như hành vi 
vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá; vứt, thải, 
bỏ rác thải sinh hoạt; hành vi vệ sinh cá nhân 
(tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định. 
Sự bất bình của dư luận xã hội đối với các hành 
vi trên sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc thay 
đổi hành vi của các cá nhân. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
THỰC THI VÀ NGƯỜI DÂN TUÂN 
THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BVMT NƠI 
CÔNG CỘNG 

Một trong những điều kiện để cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền có thể thực thi pháp luật 
xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT nói chung 
và xử lý VPHC trong BVMT nơi công cộng nói 
riêng là các điều kiện về cơ sở vật chất và các yếu 
tố khác như nhân lực, trình độ chuyên môn…
Theo nguyên tắc về xử lý VPHC, cơ quan nhà 
nước thi hành pháp luật phải có nghĩa vụ chứng 
minh hành vi vi phạm pháp luật của công dân. 
Do đó, để có thể xử phạt VPHC đối với công 
dân vi phạm pháp luật BVMT nơi công cộng 
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải 
chứng minh được hành vi vi phạm của tổ chức, 
cá nhân. Việc thu thập chứng cứ chứng minh 
hành vi vi phạm pháp luật phải được thực hiện 
một cách hợp pháp, với các phương tiện, thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại như máy ghi âm, 
ghi hình… 

Bên cạnh ý thức tuân thủ pháp luật của 
người dân thì cơ quan nhà nước, các chủ thể 
quản lý khu chung cư, thương mại, dịch vụ phải 
đảm bảo các điều kiện cần thiết như thùng rác, 
địa điểm tập kết rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh 
công cộng (VSCC) để người dân có thể thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu của 
quy định về BVMT nơi công 
cộng. Tuy nhiên, nguồn kinh 
phí để trang bị cơ sở vật chất 
còn hạn chế. Hiện TP. Hà Nội 
chỉ có khoảng 170 nhà VSCC 
trên địa bàn, trong khi phần 
lớn các nhà VSCC này được 
xây dựng trên 20 năm nên đã 
xuống cấp. Sắp tới, TP sẽ lắp 
đặt thêm các nhà VSCC và 
quy hoạch thống nhất vị trí 
lắp đặt nhà vệ sinh, có biển chỉ 
dẫn rõ ràng để đảm bảo mỹ 
quan đô thị. 

CÁC QUY ĐỊNH XỬ 
LÝ VPHC VỀ BVMT 
NƠI CÔNG CỘNG 
CẦN ĐƯỢC THỰC THI 
CÔNG BẰNG, NGHIÊM 
MINH 

Có thể thấy rằng, Nghị 
định số 155/2016/NĐ-CP đã 
bổ sung nhiều quy định mới 
và mức phạt của những hành 
vi vi phạm đã được nâng lên. 
Hành vi vi phạm pháp luật 
BVMT nơi công cộng chỉ là 
một nhóm hành vi vi phạm 
pháp luật BVMT bị xử lý theo 
Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP. Do vậy, khi triển khai thực 
thi các quy định tại Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP, các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
cần triển khai một cách đồng 
bộ, nghiêm minh và công 
bằng, bình đẳng giữa các đối 
tượng vi phạm và giữa các 

hành vi vi phạm. Nếu việc áp 
dụng, xử lý vi phạm của cơ 
quan nhà nước không nghiêm 
minh, không kịp thời, đúng 
đắn và công bằng thì sẽ làm 
mất niềm tin vào pháp luật 
và dẫn tới tình trạng các tổ 
chức, cá nhân vi phạm “không 
phục” với quyết định xử phạt 
của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Các tổ chức, cá 
nhân sẽ có những so sánh và 
từ đó có thể cho rằng những 
hành vi vi phạm các quy định 
BVMT nơi công cộng thì bị 
xử lý, còn những hành vi vi 
phạm nghiêm trọng xả nước 
thải, chất thải ra môi trường 
lại không bị xử lý hoặc mức 
xử phạt chưa thể hiện được sự 
nghiêm minh của pháp luật. 

Như vậy, để thực thi 
các quy định xử lý VPHC 
trong BVMT nơi công cộng, 
các cơ quan chức năng cần 
tăng cường kiểm tra và xử 
lý thường xuyên, khi xử 
phạt cần đảm bảo tính công 
bằng, minh bạch để người 
dân nghiêm túc chấp hành. 
Bên cạnh đó, xử phạt phải 
mang tính văn hóa (ra văn 
bản khiển trách về khu dân 
cư hoặc cơ quan nơi công tác, 
viết cam kết không vi phạm, 
công khai danh tính cá nhân 
của người vi phạm…). Đồng 
thời, vận động, tuyên truyền 
để người dân cùng vào cuộc, 
nâng cao ý thức BVMTn

 V Cần xây dựng, lắp đặt đủ các nhà VSCC để người dân có 
thể thực hiện các yêu cầu của quy định về BVMT nơi công cộng
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Sự tham gia của phụ nữ trong đánh giá 
tác động môi trường
NGUYỄN NGỌC LÝ - ĐÀO THỊ THANH THỦY
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) là một quy trình 
nhằm xác định, dự đoán, 

đánh giá và giảm thiểu các tác động 
tiêu cực tiềm năng từ các dự án phát 
triển đối với môi trường trước khi 
đưa ra những quyết định và cam kết 
quan trọng. Về pháp lý, ĐTM là công 
cụ pháp lý đảm bảo việc tuân thủ của 
các nhà đầu tư trong BVMT. Quy 
trình xây dựng báo cáo ĐTM phải 
tuân thủ nhiều giai đoạn với các bước 
cụ thể, trong đó tham vấn cộng đồng 
người dân ở địa phương và các bên 
liên quan là một điều kiện bắt buộc. 
Tham vấn cộng đồng với mục tiêu là 
đảm bảo người dân có hiểu biết đầy 
đủ thông tin về dự án và được quyền 
tham gia các ý kiến cho dự án.

Việt Nam là một trong những 
nước có Luật Bình đẳng Giới (ban 
hành năm 2006). Luật quy định 
những nguyên tắc và biện pháp thúc 
đẩy sự tham gia của phụ nữ trong 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội, bao gồm cả lĩnh vực BVMT. 
Điều 19 của Luật yêu cầu thực hiện 
các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới, trong đó có biện pháp quy định 
tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ 
thích đáng tham gia và thụ hưởng. 
Với nền tảng pháp luật rõ ràng như 
vậy, một số câu hỏi được đặt ra: Phụ 
nữ có được tham gia vào tất cả các 
bước của quá trình đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) không? 
Những khó khăn và thách thức mà 
phụ nữ phải đối mặt khi tham gia 
vào quá trình ĐTM là gì? Những lợi 
ích của việc phụ nữ tham gia vào quá 
trình ĐTM?

Để trả lời các câu hỏi này, Trung 
tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng 
đồng đã tiến hành nghiên cứu “Đánh 
giá sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM 

tại Việt Nam: Những khuyến 
nghị về chính sách và sự 
tham gia của cộng đồng trong 
ĐTM” do Chương trình Đối 
tác Mê Công về môi trường 
tài trợ. Nghiên cứu được thực 
hiện trong năm 2015 tại Dự 
án Thủy điện Trung Sơn (thực 
hiện ở các tỉnh Thanh Hóa, 
Hòa Bình và Sơn La) và Dự 
án Bãi chôn lấp rác đô thị Hòa 
Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc).

SỰ THAM GIA CỦA 
PHỤ NỮ TRONG ĐTM 
TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 
TRUNG SƠN VÀ DỰ ÁN 
BÃI CHÔN LẤP RÁC 
ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

Tham vấn cộng đồng, 
công khai thông tin, lập kế 
hoạch có sự tham gia, thực 
hiện, giám sát và đánh giá các 
kế hoạch quản lý môi trường 
và tái định cư là các bước bắt 
buộc trong quá trình ĐTM 
giúp tạo ra một môi trường 
thuận lợi cho phụ nữ tham 
gia. Tuy nhiên, sự tham gia 
của phụ nữ trong tham vấn 
cộng đồng ở cả hai dự án 
khảo sát trên đều mới ở mức 
sơ khai, thiếu sâu sắc và chưa 
phát huy tiềm năng đóng góp 
của người phụ nữ. 

Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào 
các cuộc họp tham vấn ở Dự 
án thủy điện Trung Sơn là 
40%. Mặc dù số lượng các đại 
diện nữ tương đối lớn, nhưng 
hầu hết họ không đưa ra ý 
kiến của mình. Trong quan 
niệm của cộng đồng miền núi 
phía Bắc, như những cộng 

đồng bị ảnh hưởng bởi Nhà 
máy thủy điện Trung Sơn, 
tham dự các cuộc họp là công 
việc của người đàn ông. Vì 
vậy, phụ nữ không tự tin đưa 
ra tiếng nói của mình. Đối với 
Dự án bãi chôn lấp chất thải 
rắn và biện pháp giảm thiểu 
có 112 người tham gia họp 
tham vấn, bao gồm đại diện 
của UBND tỉnh Thanh Hóa, 
các tổ chức chính trị - xã hội 
như Mặt trận Tổ quốc, Hội 
Phụ nữ và các tổ chức khác, 
trong đó có khoảng 30% là 
phụ nữ, tuy nhiên các đại biểu 
nữ đã không bày tỏ ý kiến cá 
nhân, do đó họ có rất ít ảnh 
hưởng trong các thỏa thuận 
chính thức.

Mặt khác, trong quá trình 
tham vấn với cộng đồng bị 
ảnh hưởng, phụ nữ thường 
có mối quan tâm đến vấn đề 
sinh kế và môi trường như 
nước uống, ô nhiễm nguồn 
nước, không khí và các tác 
động tới sức khỏe. Đây là 
những vấn đề trực tiếp ảnh 
hưởng đến việc thực hiện các 
vai trò sinh sản và chăm sóc 
gia đình của người phụ nữ. 
Phụ nữ ở các cộng đồng chịu 
ảnh hưởng của Dự án bãi 
chôn lấp chất thải rắn tại TP. 
Buôn Ma Thuột phàn nàn về 
bụi, ô nhiễm nước, mùi hôi 
phát thải từ bãi chôn lấp và 
sự ảnh hưởng đến sức khỏe, 
công việc kinh doanh nhỏ. 
Đối với Dự án Thủy điện 
Trung Sơn, phụ nữ đã tham 
gia tham vấn cộng đồng và 
góp phần quan trọng để xác 
định các khu tái định cư phù 
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hợp hơn những khu ban đầu do chủ dự án 
đề xuất. Trong khi đó, đàn ông lại có các mối 
quan tâm khác như giao thông, bồi thường 
và nhà ở. Do đó, số lượng tham gia của nam 
giới trong cuộc họp về đất đai và bồi thường 
cao hơn so với phụ nữ. 

CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC PHỤ 
NỮ THAM GIA TRONG QUÁ TRÌNH 
ĐTM Ở VIỆT NAM

Tiếp cận thông tin: Phụ nữ và nam giới tiếp 
cận thông tin qua các kênh khác nhau do họ 
có vai trò giới và không gian xã hội khác nhau. 
Người phụ nữ thường ít có cơ hội tiếp cận với 
thông tin chính thống hơn của nam giới. 

Chủ đầu tư và nhóm tư vấn thiếu kiến thức 
về phong tục địa phương: Am hiểu các yếu tố 
văn hóa của từng dân tộc là yếu tố quan trọng 
để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ nữ. 
Trong một số dân tộc chưa có sự bình đẳng 
giữa nam và nữ, vì vậy phụ nữ được xem là 
thấp kém hơn nam giới như đồng bào dân 
tộc H'Mông, Kinh, Hoa so với một số dân tộc 
khác như Thái, Tày. Cụ thể, đối với dân tộc 
Thái trắng (Tây Thanh Hóa, gần Sơn La), phụ 
nữ tham gia tích cực vào các cuộc tham vấn và 
thể hiện ý kiến của mình trong các cuộc họp, 
mặc dù, trình độ học vấn của họ không cao. 
Trong khi đó ở một số nhóm dân tộc H'Mông, 
hầu hết phụ nữ không tham gia và họ giao tiếp 
ít hơn. Ngoài ra, trong một số nhóm dân tộc, 
đàn ông và phụ nữ thường ngại giao tiếp và 
chia sẻ ý kiến với người lạ đến từ bên ngoài 
cộng đồng, đặc biệt khi họ chưa xây dựng 
được niềm tin. Như vậy, sự hiểu biết về kiến 
thức và văn hóa địa phương sẽ cho phép chủ 
dự án và tư vấn khai thác và thu nhận ý kiến 
của người dân một cách hiệu quả mà không 
làm họ cảm thấy e ngại.

Các định kiến đối với vị thế và kiến thức 
của phụ nữ: Phụ nữ thường ngại chia sẻ ý kiến 
của mình tại các cuộc tham vấn, vì cho rằng có 
vị trí xã hội thấp hơn so với nam giới. Ngoài 
các rào cản về vai trò và vị thế truyền thống 
của phụ nữ, thì trình độ học vấn và các mối 
quan tâm ưu tiên của phụ nữ (chăm sóc con 
cái, làm ruộng, sản xuất sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ, trồng sắn và măng tre) cũng là một 
trong những lý do tại sao phụ nữ không được 
mời tham gia vào quá trình ra quyết định của 
cộng đồng. Hơn nữa, phụ nữ từ các nhóm dân 
tộc thiểu số thường nghĩ rằng, sau khi kết hôn, 
họ không có nhu cầu tiếp tục tham gia vào các 
hoạt động học tập chính thức. Với thành kiến 

như vậy, phụ nữ thường bị 
bỏ quên trong các cuộc tham 
vấn.

MỘT SỐ  
KHUYẾN NGHỊ

Điều chỉnh khung pháp lý 
quốc gia về ĐTM và sự tham 
gia của cộng đồng dựa trên Luật 
Bình đẳng giới: Luật BVMT 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành cần quy định đánh giá 
tác động xã hội và giới trong 
phạm vi của ĐTM và đánh 
giá môi trường chiến lược 
(ĐMC). Hiện nay, Luật chỉ 
mới tập trung vào việc đánh 
giá tác động của dự án đến 
môi trường tự nhiên, đa dạng 
sinh học và sức khỏe cộng 
đồng mà bỏ qua các tác động 
của biến đổi môi trường lên an 
sinh, văn hóa và sinh kế của các 
cộng đồng bị ảnh hưởng. Do 
đó, Luật cần xem xét đến các 
tác động về giới trong ĐTM và 
Kế hoạch quản lý môi trường 
cũng như các biện pháp để giải 
quyết những tác động đó.

Mặt khác, cần xây dựng 
hướng dẫn chi tiết về quá 
trình ĐTM để đảm bảo phụ 
nữ và người dân tộc thiểu số 
có thể tiếp cận đầy đủ thông 
tin của dự án và các tác động 
tiềm năng đối với cộng đồng 
và an sinh xã hội, giúp người 
dân thảo luận một cách hiệu 
quả. Hướng dẫn cần quy định 
tỷ lệ phần trăm tối thiểu số 

lượng phụ nữ tham gia; các 
phương thức tiến hành tham 
vấn với phụ nữ và dân tộc 
thiểu số cần chú ý sự nhạy 
cảm về văn hóa.

Nâng cao vai trò của Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
trong ĐTM và tham vấn cộng 
đồng: Là cơ quan đại diện của 
phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam nên phát huy vai 
trò trong việc rà soát và cung 
cấp thông tin phản hồi về dự 
thảo báo cáo ĐTM cũng như 
giám sát việc thực hiện các kế 
hoạch quản lý môi trường. 
Hội phải chủ động trong việc 
đảm bảo phụ nữ được tiếp 
cận đầy đủ với thông tin của 
dự án, tập hợp và đại diện cho 
tiếng nói của phụ nữ trong 
các cuộc tham vấn.

Xây dựng các công cụ kỹ 
thuật giúp các chuyên gia và 
các bên liên quan thúc đẩy sự 
tham vấn cộng đồng. Để đưa 
ra hướng dẫn lồng ghép giới 
trong tham vấn cộng đồng 
ĐTM ở Việt Nam, năm 2016, 
Trung tâm Nghiên cứu Môi 
trường và Cộng đồng đã xây 
dựng Sổ tay Hướng dẫn sự 
Tham gia của phụ nữ trong 
ĐTM như một công cụ kỹ 
thuật nhằm giúp các chuyên 
gia về ĐTM, giới và xã hội, 
các nhà quản lý, các nhà đầu 
tư… từng bước triển khai 
đảm bảo sự tham gia của phụ 
nữ trong tham vấn ĐTMn

 V Phụ nữ tham gia tham vấn cộng đồng tại Dự án chôn lấp 
chất thải rắn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc 
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Cam kết và nghĩa vụ về môi trường trong các  
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và  
những khó khăn, thách thức đối với Việt Nam
ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG - TS. NGUYỄN HẢI YẾN
Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường
ThS. HOÀNG XUÂN HUY 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong những năm gần đây, thế giới được chứng kiến sự tham gia ký kết của các hiệp định 
thương mại tự do (FTA). Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, 
thì vấn đề về chính sách giữa thương mại và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. 
Theo đó, những chính sách thương mại phù hợp có thể hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu môi 
trường và ngược lại. Vì vậy, các FTA gần đây đã đề cập nhiều hơn tới các vấn đề môi trường 
liên quan đến thương mại. 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC 
CAM KẾT VỀ MÔI TRƯỜNG

Trong thời gian gần đây, đàm 
phán và ký kết các FTA song phương 
và đa phương có xu hướng đưa các nội 
dung môi trường hay phát triển bền 
vững vào thành một chương trong 
các FTA. Với quan điểm cho rằng, các 
hoạt động kinh doanh thương mại và 
BVMT, phát triển bền vững có tính 
chất tương hỗ không thể tách rời nên 
xuất hiện một dạng FTA “thế hệ mới”, 
trong đó có môi trường và phát triển 
bền vững. 

Nội dung môi trường hay phát 
triển bền vững đề cập trong các FTA 
được xây dựng dựa trên mối quan 
tâm, lợi ích cũng như điều kiện kinh 
tế, chính trị và xã hội của quốc gia 
tham gia đàm phán và ký kết. Trong 
một số FTA, mục tiêu của các nội 
dung môi trường hay phát triển bền 
vững nhằm thúc đẩy hợp tác trong 
các lĩnh vực cụ thể về thương mại, 
có liên quan đến môi trường của các 
nước thành viên. Một số FTA khác, 
nội dung về môi trường và phát triển 
bền vững có yêu cầu và tiêu chuẩn 
cao hơn thể hiện qua mức độ cam kết 
và các nghĩa vụ, thậm chí còn sử dụng 
công cụ kinh tế như áp dụng cơ chế 
giải quyết tranh chấp có trừng phạt 
hoặc bồi thường về thương mại nếu 
xảy ra tranh chấp thương mại có liên 
quan đến môi trường. 

Đối với các FTA thế hệ 
mới, Việt Nam đã ký kết và 
đang đàm phán WTO, FTA 
Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), FTA Việt 
Nam và Liên minh Châu 
Âu (EVFTA), FTA Việt 
Nam Liên minh hải quan 
Belarus, Kazakhstan và Nga 
(VCUFTA) và FTA Việt Nam 
- Khối thương mại tự do 
(EFTA). Nhìn chung, các lĩnh 
vực liên quan đến môi trường 
hay phát triển bền vững 
được đề cập trong các FTA 
này tương đối giống nhau, 
chỉ khác nhau ở mức độ chi 
tiết hay mức độ ràng buộc. 
Trong WTO, nội dung/chủ đề 
liên quan đến “môi trường” 
chỉ bao gồm một nội dung 
duy nhất đó là dịch vụ môi 
trường, cụ thể là cam kết mở 
cửa thị trường đối với 5 loại 
dịch vụ môi trường. Đối với 
Hiệp định TPP, các nội dung/
chủ đề liên quan đến “môi 
trường” được đưa vào thành 
những cam kết cụ thể bao 
gồm: Hiệp định đa phương về 
môi trường (MEAs), đa dạng 
sinh học và sinh vật ngoại lai, 
bảo tồn các loài động, thực 
vật hoang dã, biến đổi khí 
hậu, bảo vệ tầng ô-zôn, bảo 
vệ (ngăn ngừa ô nhiễm) môi 

trường biển từ tàu biển, đánh 
bắt hải sản, hàng hóa và dịch 
vụ môi trường, trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp và 
cơ chế tự nguyện BVMT. 
Hiệp định EVFTA, các nội 
dung/chủ đề liên quan đến 
“phát triển bền vững” được 
đưa vào thành những cam 
kết cụ thể bao gồm: MEAs, 
đa dạng sinh học, bảo tồn các 
loài động, thực vật hoang dã, 
biến đổi khí hậu, lâm nghiệp 
và các sản phẩm lâm nghiệp, 
tài nguyên biển và sản phẩm 
nuôi trồng thủy sản, trách 
nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp và nhãn sinh thái. 
Hiệp định VCUFTA và Hiệp 
định EFTA, các nội dung/
chủ đề liên quan đến “phát 
triển bền vững” được đưa 
vào thành những cam kết cụ 
thể bao gồm: MEAs, quản lý 
và bảo vệ rừng (lâm nghiệp), 
bảo tồn đa dạng sinh học và 
biến đổi khí hậu (năng lượng 
sạch, công nghệ ít phát thải, 
năng lượng tái tạo…).

Về mức độ cam kết, các 
nội dung về môi trường hay 
phát triển bền vững được đưa 
vào các FTA ở mức độ cam 
kết hay ràng buộc khác nhau. 
Mức độ cam kết hay ràng 
buộc về môi trường trong các 
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FTA tùy thuộc vào sự quan tâm của nhóm 
(đôi khi là một nhóm nhỏ hoặc chỉ một nước) 
nước thành viên Hiệp định. Một số nội dung 
có mức độ cam kết hay ràng buộc cao hơn các 
nội dung khác. Hai Hiệp định điển hình có 
mức độ ràng buộc cao là Hiệp định TPP và 
Hiệp định EVFTA. Đối với hai FTA này, các 
nội dung về bảo tồn, thủy sản và lâm nghiệp 
có sự quan tâm nhiều hơn và kèm theo đó là 
mức độ cam kết, ràng buộc cao hơn.

Ngoài ra, các FTA thế hệ mới cũng yêu 
cầu, đòi hỏi cao hơn so với các FTA truyền 
thống về sự minh bạch trong việc tuân thủ và 
thực hiện. Do vậy, tương tự như các nội dung 
nêu trên, mức độ cam kết, ràng buộc của các 
nghĩa vụ này khá cao so với các FTA truyền 
thống. Bên cạnh các nội dung có mức độ cam 
kết, ràng buộc cao, những nội dung khác còn 
lại đều có mức độ cam kết, ràng buộc ở mức 
trung bình hoặc thấp, một số ít chỉ mang tính 
chất khuyến nghị hoặc khuyến khích việc hợp 
tác giữa các bên. Những nội dung này bao 
gồm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, hàng 
hóa và dịch vụ môi trường. 

Trong các FTA thế hệ mới có nội dung môi 
trường hay phát triển bền vững gần đây như 
Hiệp định TPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định 
VCUFTA và Hiệp định EFTA đều sử dụng 
cơ chế tham vấn, riêng Hiệp định TPP có sử 
dụng thêm cơ chế giải quyết tranh chấp (có 
áp dụng biện pháp trừng phạt thương mại). 

Với các Hiệp định VCUFTA 
và EFTA, quy trình thủ tục 
giải quyết vấn đề phát sinh sử 
dụng cơ chế tham vấn được 
thiết lập đơn giản hơn so với 
Hiệp định TPP và Hiệp định 
EVFTA với mục tiêu tìm ra 
các giải pháp hợp tác và đồng 
thuận để giải quyết vấn đề 
phát sinh. 

NHỮNG KHÓ KHĂN, 
THÁCH THỨC ĐỐI 
VỚI VIỆT NAM

Việc tham gia, ký kết các 
FTA thế hệ mới trong thời 
gian vừa qua hứa hẹn sẽ mang 
lại nhiều cơ hội phát triển 
kinh tế cũng như thách thức 
cho Việt Nam trong thời gian 
tới. Đối với các Hiệp định 
như Hiệp định TPP và Hiệp 
định EVFTA, trong điều kiện 
hiện nay, các nghĩa vụ về môi 
trường mà Việt Nam cam 
kết đã nảy sinh một số vấn 
đề cần phải chuẩn bị và giải 
quyết trước khi các Hiệp định 
này có hiệu lực. Đây cũng là 
những vấn đề có tính rủi ro 
cao, dễ dẫn đến phát sinh 

tranh chấp thương mại trong 
quá trình thực thi. 

Việc thực thi các nghĩa 
vụ đã cam kết trong các thỏa 
thuận quốc tế và pháp luật 
quy định trong nước về môi 
trường không phải là vấn đề 
mới, tuy nhiên, trong khuôn 
khổ các FTA, các nghĩa vụ này 
trở thành rào cản lớn đối với 
các ràng buộc và điều chỉnh 
về thương mại. Cho đến nay, 
Việt Nam chưa có, thậm chí 
không có kinh nghiệm trong 
vấn đề này. Đặc biệt là một 
quốc gia đang phát triển, với 
điều kiện kinh tế còn nhiều 
khó khăn, nguồn lực dành 
cho hoạt động BVMT còn 
hạn chế, việc thực thi một 
cách nghiêm túc các nghĩa 
vụ liên quan đến môi trường 
cam kết trong các FTA đặt 
ra những thách thức và khó 
khăn không nhỏ cho Việt 
Nam. 

Hệ thống chính sách và 
pháp luật về môi trường của 
Việt Nam vẫn đang trong 
quá trình tiếp tục được hoàn 
thiện. Mặc dù Chính phủ đã 
có nhiều chính sách, pháp 
luật về môi trường được ban 
hành, song khuôn khổ pháp 
lý cho lĩnh vực môi trường 
còn chưa đầy đủ và thậm chí 
còn chồng chéo trong một số 
lĩnh vực cụ thể, gây khó khăn 
cho việc thực thi các cam kết 
quốc tế. 

Hơn thế, việc thực thi 
pháp luật về môi trường chưa 
thực sự hiệu quả. Một trong 
những nguyên nhân của tình 
trạng này là nhận thức và 
ý thức BVMT của các cán 
bộ quản lý, doanh nghiệp 
và người dân còn chưa cao; 
kinh tế còn nhiều khó khăn; 
năng lực của đội ngũ cán bộ 
trong việc xử lý các vấn đề 
thương mại quốc tế có liên 
quan đến môi trường chưa 

 V Năng lượng tái tạo được ưu tiên trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
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đáp ứng được yêu cầu; nguồn lực về 
tài chính dành cho hoạt động BVMT 
còn hạn chế. Có thể thấy, khó khăn 
về tài chính sẽ dẫn đến việc không 
có sự đầu tư thỏa đáng cho các công 
nghệ hiện đại và các đầu tư khác cho 
hoạt động BVMT. Điều này sẽ dẫn 
đến khó khăn trong việc đáp ứng, 
tuân thủ các nghĩa vụ và tiêu chuẩn 
đã cam kết trong các FTA, đặc biệt là 
trong Hiệp định TPP.

Trong bối cảnh việc xóa bỏ dần 
các rào cản thương mại và nhập khẩu 
hàng hóa, vật tư, công nghệ trong 
điều kiện quy định tiêu chuẩn về môi 
trường còn thấp và năng lực kiểm soát 
tuân thủ còn chưa chặt chẽ sẽ dẫn đến 
nguy cơ Việt Nam trở thành bãi chứa 
các thiết bị, dây chuyền lạc hậu, là nơi 
tiêu thụ các loại hàng hóa kém chất 
lượng. Các hiệp định FTA nói chung 
và TPP nói riêng sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng đối với một số ngành công 
nghiệp như dệt nhuộm, da dày, thủy 
sản, chế biến gỗ, sản xuất linh kiện 
điện tử, tuy nhiên những ngành này 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 
Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã áp 
dụng các chính sách ưu đãi để thu hút 
đầu tư FDI, dẫn đến việc xem nhẹ các 
vấn đề liên quan đến môi trường.

Để giải quyết các vấn đề đó, Việt 
Nam cần thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật. Tăng cường 
năng lực của đội ngũ cán bộ làm công 
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi 
phạm pháp luật về môi trường, đội 
ngũ cán bộ tham gia giải quyết các 
vấn đề tranh chấp quốc tế về thương 
mại liên quan đến môi trường. Tăng 
cường kinh nghiệm trong giải quyết 
các tranh chấp thương mại quốc tế 
liên quan đến môi trường; Tham gia 
hoạt động hợp tác khu vực, quốc tế 
về bảo tồn và các hoạt động đánh bắt 
cá bất hợp pháp, không có báo cáo 
và không được quản lý (IUU). Nâng 
cao nhận thức và ý thức BVMT của 
các cấp quản lý, cộng đồng và doanh 
nghiệp, tránh những rủi ro liên quan 
đến tranh chấp thương mại về môi 
trườngn

Ứng dụng khoa học  
công nghệ nhân giống 
gừng núi đá, góp phần  
bảo tồn nguồn gen bản địa

Gừng núi đá (gingiber 
zerumbet) là một trong 
những cây trồng truyền 

thống ở vùng núi cao của một 
số huyện như Bắc Sơn, Bình 
Gia (Lạng Sơn). Gừng núi đá có 
mùi thơm đặc trưng, dùng làm 
gia vị và dược liệu. Những năm 
gần đây, gừng núi đá mọc trong 
tự nhiên bị người dân khai thác 
ồ ạt nên ngày càng khan hiếm 
và có nguy cơ biến mất, do đó 
cần phải bảo tồn và nhân giống 
gừng núi đá. 

Để bảo tồn và nhân giống 
gừng quý, từ năm 2014, Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa 
học và công nghệ (KH&CN), 
Sở KH&CN Lạng Sơn đã triển 
khai thục hiện Đề tài “Ứng 
dụng KH&CN nhân giống 
gừng núi đá bằng phương pháp 
nuôi cấy mô tế bào”.

Cây gừng núi đá trồng tự 
nhiên có chiều cao khoảng 1 
m, do số chồi nằm ở củ không 
nhiều nên cây thường ít ra hoa. 
Trước đây, đã có một số gia 
đình đưa cây gừng núi đá về 
trồng trong vườn nhà theo kinh 
nghiệm truyền thống nhưng 
cây bị sâu bệnh, nhất là bệnh 
thối củ do nấm Pythium sp và 
vi khuẩn Ervina sp gây ra, làm 
thiệt hại lớn cho gừng giống, 
cũng như gừng thương phẩm. 
Xuất phát từ nhu cầu tạo ra một 
lượng lớn cây giống sạch bệnh, 
năng suất cao, nhóm nghiên 
cứu đã phối hợp với Viện Di 
truyền (Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam) để nhân giống gừng 
núi đá bằng phương pháp nuôi 

cấy mô tế bào phục vụ sản xuất. 
Sau 6 tháng thử nghiệm, nhóm 
nghiên cứu đã xây dựng được 
quy trình nhân giống. Nhóm 
đã chọn những củ gừng khỏe, 
sạch bệnh, mầm phát triển tốt, 
để nghiên cứu về khả năng sinh 
trưởng các chồi gừng và khả 
năng ra rễ. Từ đó, cấy phôi tạo 
cây giống hoàn chỉnh có chiều 
cao 2 - 3 cm và cho trồng thích 
nghi ngoài vườn ươm. Kết quả 
trong đợt nghiên cứu đầu tiên, 
họ thu được 3.200 cây gừng núi 
đá giống đạt tiêu chuẩn.

Sau khi có giống tốt, nhóm 
đã đưa vào trồng tại 100 m2 
diện tích đất vườn của gia 
đình ông Vy Văn Can (thôn 
Bó Luông, xã Đồng Ý, huyện 
Bắc Sơn, Lạng Sơn). Sau 2 năm 
trồng cây gừng núi đá cấy mô, 
đến nay, gia đình ông đã nắm 
vững quy trình, cách thức trồng 
để mang lại hiệu quả kinh tế 
cao cho gia đình. Ông cho biết, 
với 100 m2 đất vườn, ông trồng 
được 1.200 cây gừng núi đá cấy 
mô. Chi phí mua giống là 50 
triệu đồng, tổng chi phí chăm 
sóc khoảng 30 triệu, sản phẩm 
thu hoạch đem lại lợi nhuận 
hơn 195 triệu đồng, đây là mức 
thu nhập đáng kể đối với bà 
con vùng núi. Với ưu điểm, ứng 
dụng công nghệ nuôi cấy mô 
tế bào sẽ tạo ra được một quần 
thể cây gừng con đồng đều giữ 
nguyên đặc tính của cây mẹ, tạo 
cây mẹ đầu dòng giữ được gen 
ban đầu. Nhân giống được số 
lượng cây lớn trong một diện 
tích nhỏ, đảm bảo các cây giống 
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sạch bệnh. Hàng năm, có thể sản xuất 
hàng chục vạn cây giống mà không cần 
phụ thuộc vào thời gian hay mùa vụ, 
rút ngắn thời gian đưa giống vào sản 
xuất và phát huy được hiệu quả kinh tế. 
Theo tính toán, năng suất của cây gừng 
cấy mô có thể đạt 56,15 tạ/ha mang 
lại hiệu quả kinh tế cao gấp đôi so với 
trồng lúa. 

Từ mô hình điển hình trồng gừng 
núi đá cấy mô cho kết quả tốt, năm 
2016, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN Lạng Sơn đã mở rộng quy mô 
trồng ra một số địa phương trên địa 
bàn tỉnh có thổ nhưỡng phù hợp, giúp 
bà con có thêm giống cây để lựa chọn 
trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
Đồng thời, Trung tâm đã tổ chức tập 
huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng gừng 
núi đá cấy mô theo hướng thâm canh 
tăng năng suất cho từng hộ gia đình. 

Việc ứng dụng nhân giống gừng 
núi đá bằng phương pháp nuôi cấy 
mô tế bào đã giúp thúc đẩy sản xuất 
và góp phần bảo tồn nguồn gen bản 

địa của tỉnh Lạng Sơn nói 
riêng và bảo tồn nguồn tài 
nguyên thực vật của quốc 
gia nói chung, góp phần khai 
thác các thế mạnh tự nhiên 
của khu vực, tạo ra nguồn 
sản phẩm hàng hóa có năng 
suất cao, giúp nhân dân các 
dân tộc trong huyện xóa đói, 
giảm nghèo. Tuy nhiên, giá 
thành sản xuất cây giống 
hiện tại vẫn còn khá cao, 
công tác chọn giống chưa 
được người dân quan tâm 
đúng mức, nên việc tận dụng 
ưu thế của cây giống sản xuất 
bằng công nghệ nuôi cấy mô 
tế bào trên địa bàn tỉnh còn 
hạn chế. Ngoài ra, người dân 
còn thiếu thông tin, định 
hướng về các địa chỉ sản xuất 
giống bằng công nghệ nuôi 
cấy mô tế bào. 

Trong thời gian tới, để 
tăng cường diện tích rừng 

trồng cây gừng núi đá cấy mô 
trên địa bàn tỉnh, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
sẽ triển khai một số giải pháp 
như tăng cường đội ngũ cán 
bộ đào tạo, hướng dẫn kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây 
gừng núi đá cấy mô cho các 
hộ dân, nhất là bà con dân 
tộc, thiểu số. Đồng thời, có 
cơ chế khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình, 
các thành phần kinh tế tham 
gia trồng cây gừng núi đá cấy 
mô. Cùng với đó, xây dựng 
hệ thống vườn ươm nuôi cấy 
mô tế bào; Thiết lập hệ thống 
quản lý, kiểm nghiệm, bảo 
quản giống cây gừng núi đá 
cấy mô; Khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân đầu tư cho các 
dự án sản xuất nguồn dược 
liệu từ cây gừng núi đá cấy 
mô…n

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

 V Gừng núi đá được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào không nhiễm sâu bệnh, 
tỷ lệ nảy mầm cao
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Xây dựng cơ sở dữ liệu  
về bảo vệ môi trường làng nghề
LÊ VŨ LINH SOA
Tổng cục Môi trường

Trong nhiều năm qua, sự phát triển của làng nghề trên cả nước đã tạo động lực to lớn góp phần xóa 
đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng tạo 
nên những sức ép không nhỏ đối với môi trường và sức khỏe con người. Để thực hiện hiệu quả công 
tác quản lý môi trường làng nghề, đòi hỏi hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) phải được cập nhật chính 
xác về thực trạng môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam, từ đó có các chính sách phù hợp đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững hiện nay. 

Những năm qua, trong quá trình thực 
hiện Dự án kiểm soát ô nhiễm (KSON) 
môi trường làng nghề, Cục KSON 

(Tổng cục Môi trường) đã phối hợp với các địa 
phương thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh 
giá các thông tin về môi trường làng nghề để 
phục vụ yêu cầu công tác quản lý. Thực tế cho 
thấy, các thông tin, dữ liệu liên quan đến môi 
trường làng nghề còn thiếu, rời rạc, phân tán 
ở nhiều Bộ, ngành (Bộ NN&PTNT, Bộ Công 
Thương, Bộ TN&MT, Hiệp hội làng nghề Việt 
Nam…) và địa phương. Việc báo cáo, trao đổi 
thông tin, dữ liệu về môi trường làng nghề giữa 
các cơ quan ở Trung ương, cũng như giữa Trung 
ương với địa phương còn chậm, chưa đầy đủ. 

Xuất phát từ thực tế đó, trong giai đoạn 
2013 - 2016, Cục KSON đã được giao chủ trì 
xây dựng, hoàn thiện CSDL về BVMT làng 
nghề nhằm tổng hợp, xử lý và chia sẻ các thông 
tin về môi trường làng nghề từ Trung ương đến 
địa phương đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu 
tra cứu thông tin của các cơ quan quản lý nhà 
nước, cộng đồng dân cư. Từ đó, đưa ra đề xuất 
phương thức quản lý phù hợp nhằm duy trì, 
cập nhật, quản lý hiệu quả thông tin, dữ liệu 
liên quan đến môi trường làng nghề của các cơ 

quan Trung ương và các địa 
phương.

Việc xây dựng phần mềm 
CSDL về BVMT làng nghề 
được triển khai dựa trên nhu 
cầu quản lý của các cơ quan 
liên quan về làng nghề, công 
tác BVMT làng nghề. Trên 
cơ sở các thông tin thu thập 
được từ các nhiệm vụ, dự án, 
đề tài nghiên cứu liên quan tới 
BVMT làng nghề đã thực hiện, 
Cục KSON đã tổng hợp, xác 
định các thông tin cần quản 
lý và bước đầu cập nhật vào 
CSDL. Đồng thời, thực hiện 
điều tra, phỏng vấn, thu thập 
thông tin cần thiết phục vụ 
xây dựng CSDL và tổng hợp 
thông tin, kết hợp với khảo sát 
thực địa, lấy mẫu, phân tích để 
đánh giá mức độ ô nhiễm môi 
trường làng nghề. 

Để phục vụ thu thập, quản 
lý, khai thác và sử dụng thông 
tin, số liệu về môi trường tại 

các làng nghề ở Việt Nam, 
CSDL được xây dựng theo 2 
nhóm đối tượng chính là làng 
nghề và cơ sở sản xuất tại làng 
nghề.

Việc quản lý, chia sẻ thông 
tin trên CSDL thông qua phần 
mềm có thiết lập hệ thống thư 
mục và các tệp dữ liệu trên 
trang chủ; khai báo và thay đổi 
người sử dụng; gán mật khẩu 
ban đầu và phân quyền thích 
hợp. Trên cơ sở đó, các đối 
tượng sử dụng phải chịu trách 
nhiệm về các thông tin, dữ liệu 
do mình cập nhật. Phần mềm 
quản lý CSDL có 5 chức năng 
chính, bao gồm chức năng tra 
cứu, thống kê, cập nhật dữ 
liệu, bản đồ và văn bản. 

Với chức năng tra cứu 
thông tin, phần mềm trên sẽ 
giúp người sử dụng có thể 
tìm kiếm nhanh các thông 
tin về làng nghề và kết xuất 
ra bảng excel. Người sử dụng 
có thể tra cứu làng nghề theo 
các tiêu chí lọc khác nhau như 
tìm kiếm theo tỉnh, loại hình 
sản xuất, lượng chất thải phát 
sinh…

Chức năng thống kê là 
chức năng cơ bản hỗ trợ cho 
nhu cầu quản lý nhà nước về 
BVMT làng nghề bao gồm các 
nội dung như số lượng làng 
nghề, số lượng làng nghề được 

 V Hình 1. Trang chủ
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công nhận, số lượng làng nghề theo loại hình 
sản xuất, số lượng làng nghề theo mức độ ô 
nhiễm…

Chức năng cập nhật dữ liệu là chức năng 
quan trọng quyết định số lượng và chất 
lượng dữ liệu quản lý trên phần mềm. Các 

 V Hình 2. Tìm kiếm theo tỉnh, loại hình sản xuất

 V Hình 3. Thống kê các thông tin 
liên quan

thông tin, dữ liệu cập nhật 
được thu thập, tổng hợp 
theo nhu cầu quản lý của các 
đơn vị liên quan trên cơ sở 
các quy định về BVMT làng 
nghề hiện hành. Để thuận 

lợi cho người sử dụng và 
cập nhật, dữ liệu được chia 
thành 5 tab bao gồm thông 
tin chung, thông tin về chất 
thải rắn, môi trường nước, 
môi trường không khí và 
công tác quản lý môi trường 
làng nghề. Người cập nhật có 
thể thêm mới, xóa hay chỉnh 
sửa thông tin cần cập nhật 
theo phân quyền sử dụng 
và các thông tin này sẽ được 
lưu theo mốc thời gian thực 
hiện.

 V Hình 4. Các dữ liệu cần cập nhật và các bản ghi đối 
với môi trường làng nghề

Bên cạnh các chức năng trên, phần mềm 
còn có chức năng bản đồ. Đây là chức năng 
giúp các cơ quan quản lý nhà nước hình ảnh 
hóa bức tranh về làng nghề và môi trường 
làng nghề trên nền bản đồ Việt Nam. Các 
thông tin cần xem trên bản đồ được lựa chọn 
theo đơn vị hành chính, loại hình làng nghề, 
được công nhận hay chưa và mức độ ô nhiễm. 
Giữa chức năng bản đồ và các dữ liệu trong 

 V Hình 5. Chức năng bản đồ

CSDL có sự liên kết trực tiếp 
với nhau. 

Trong thời gian tới, Cục 
KSON sẽ tiếp tục phối hợp 
với cơ quan liên quan, các 
địa phương có làng nghề phổ 
biến, hướng dẫn sử dụng 
CSDL và phần mềm hỗ trợ, 
điều chỉnh cho phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn nhằm 
thống nhất thông tin, phục 
vụ công tác quản lý nhà về 
BVMT làng nghề. Để đạt 
được mục tiêu đó, cần sự 
quyết tâm thực hiện của các 
Bộ, ngành, cơ quan liên quan 
ở Trung ương và các cấp 
chính quyền địa phươngn
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Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn  
và vùng bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng
LÊ THỊ HƯỜNG
Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lưu vực sông (LVS) Vu Gia 
- Thu Bồn là hệ thống sông 
lớn ở vùng duyên hải Trung 

Trung Bộ, có diện tích 10.350 km2, 
trong đó diện tích nằm ở tỉnh Kon 
Tum là 301,7 km2, còn lại chủ yếu 
thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và 
TP. Đà Nẵng. LVS Vu Gia - Thu Bồn 
là nguồn nước cung cấp quan trọng 
nhất cho nhu cầu phát triển dân 
sinh, kinh tế của tỉnh Quảng Nam và 
TP. Đà Nẵng. Đồng thời với lợi thế 
địa hình dốc, có nhiều ghềnh thác, 
lại nằm trong vùng có mưa lớn, LVS 
Vu Gia - Thu Bồn được đánh giá là 
lưu vực có tiềm năng phát triển thủy 
điện. 

CÁC TÁC ĐỘNG TỚI LVS  
VU GIA - THU BỒN 

Những năm gần đây, kinh tế - xã 
hội trong vùng LVS Vu Gia - Thu Bồn 
có những bước phát triển mạnh. Để 
đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày 
càng gia tăng, các địa phương đã tiến 
hành lập quy hoạch và xây dựng các 
nhà máy thủy điện trên LVS. Sự phát 
triển thiếu bền vững các nhà máy 

thủy điện với mật độ dày 
trên thượng nguồn LVS Vu 
Gia - Thu Bồn đã phát sinh 
nhiều tác động tiêu cực đến 
môi trường, phá hủy hệ sinh 
thái, sinh cảnh của khu vực 
thượng và trung LVS, giảm 
phần lớn lượng phù sa và 
dinh dưỡng đưa xuống hạ 
lưu, làm mất cân bằng sinh 
thái và động lực dòng sông 
và vùng cửa sông. Điều này 
gây ra những thay đổi, làm 
tăng khả năng lũ lụt vào mùa 
mưa và thiếu nước mùa khô. 
Ngoài ra, còn làm giảm phù 
du và thức ăn cho cá, cũng 
như cản trở sự di cư của cá 
ra sông và biển, tăng nguy cơ 
xói lở bờ biển, nghẽn bùn ở 
cửa sông, cửa biển…

Cùng với đó, nạn phá 
rừng đầu nguồn, khai thác 
vàng sa khoáng và cát sỏi trái 
phép trên LVS cũng là những 
tác nhân gây nên sự suy thoái 
và cạn kiệt nguồn nước, gây 
biến đổi dòng chảy, xói lở bờ 

sông. Do phá rừng, rừng bị 
suy giảm chất lượng nên mùa 
lũ nước về nhanh hơn, thay 
đổi chế độ thủy văn, dẫn đến 
việc mất đi những hệ sinh 
thái giàu có trên lưu vực…

Ngoài tác động trên lưu 
vực, TP. Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam cũng phải đối 
mặt với không ít khó khăn 
liên quan đến phát triển bền 
vững vùng bờ biển trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng. Với quy mô 
dân số và tốc độ phát triển 
kinh tế ngày càng gia tăng 
trên LVS nói trên, các tác 
động cấp diễn và tiềm tàng từ 
LVS Vu Gia - Thu Bồn xuống 
vùng bờ biển và biển ven bờ 
Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ 
lớn hơn, như: gia tăng ngập 
lụt vùng ven biển, lũ bùn đá 
và gia tăng tác động ô nhiễm 
biển - ven biển từ nguồn đất 
liền, bao gồm chất thải đô 
thị và sinh hoạt. Vào mùa 
mưa, lũ về gây ô nhiễm môi 

 V Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn



39Số 3/2017

GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ XANH

trường nghiêm trọng, gây mất vệ sinh môi 
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng 
không hợp lý nguồn tài nguyên ở chính vùng 
bờ biển cũng làm mất dần và suy thoái các hệ 
sinh thái quan trọng - nguồn vốn tự nhiên của 
khu vực, như: hệ sinh thái rừng dừa nước, 
các thảm thực vật ven sông Thu Bồn; thảm cỏ 
biển, rạn san hô ở vùng biển gần bờ, làm cạn 
kiệt nguồn lợi thủy sản và các giá trị dịch vụ 
du lịch ở đây. Hiện tượng sạt lở vùng cửa biển, 
bờ sông, cát bay, cát lấp cũng là những vấn đề 
đáng lo ngại ở vùng ven biển này.

TIẾN TỚI CÁCH TIẾP CẬN TỪ ĐẦU 
NGUỒN XUỐNG BIỂN

LVS, vùng bờ biển và biển có mối quan 
hệ tương tác với nhau, trong đó vùng bờ biển 
là không gian nằm chuyển tiếp giữa LVS và 
biển, có tầm quan trọng đặc biệt. Vì vậy, cần 
có các cách tiếp cận tổng hợp để gắn kết quản 
lý LVS với vùng bờ biển dựa trên mối liên kết 
sinh thái, thủy văn và kinh tế - xã hội. Đó là 
cách tiếp cận từ đầu nguồn xuống biển (R-R) 
trong quản lý tổng hợp LVS và vùng bờ biển.

Cách tiếp cận quản lý này gắn quản lý 
tổng hợp tài nguyên nước với quản lý tổng 
hợp vùng bờ nhằm tăng cường khả năng chia 
sẻ tài nguyên nước ngọt và tài nguyên biển 
vì tương lai của một nền kinh tế ổn định và 
hiệu quả lâu dài thông qua các thể chế quản 
trị thích ứng. Theo đó, chức năng “sống” của 
một LVS cần được nhìn nhận toàn diện và rõ 
ràng trong quá trình phát triển LVS từ đầu 
nguồn xuống vùng bờ biển. Tài nguyên nước 
của một con sông là nguồn sống của tất cả 
cộng đồng sống trên lưu vực, nước sử dụng 
cho sinh hoạt của con người là ưu tiên hàng 
đầu và việc sử dụng phải được thực hiện theo 
nguyên tắc công bằng và hợp lý giữa các nhu 
cầu sử dụng khác nhau của các ngành, giữa 
thượng lưu và hạ lưu, giữa các địa phương 
có chung lưu vực. Cách tiếp cận này được 
thực hiện cho trường hợp nghiên cứu ở LVS 
Vu Gia - Thu Bồn nhằm làm rõ mối quan hệ 
của LVS quan trọng này với vùng bờ biển Đà 
Nẵng - Quảng Nam và vùng biển bên ngoài. 
Từ đó có thể lồng ghép các chiến lược, kế 
hoạch phát triển, dự án đầu tư và các giải 
pháp ứng phó phù hợp nhất giữa LVS và 
vùng bờ biển. 

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hệ thống 
quản lý tài nguyên nước và các tài nguyên 

liên quan trong LVS Vu 
Gia - Thu Bồn vẫn được 
thực hiện theo cách tiếp 
cận truyền thống - theo 
địa giới hành chính, mang 
tính đơn ngành, đơn vùng. 
Theo đó, Sở TN&MT chịu 
trách nhiệm quản lý tài 
nguyên nước, khoáng sản 
và đất đai; Sở NN&PTNT 
chịu trách nhiệm quản lý 
công trình thủy lợi phục 
vụ nông nghiệp, cấp nước 
nông thôn, phòng chống 
lụt bão và giảm nhẹ thiên 
tai; Sở Công Thương quản 
lý phát triển và quản lý các 
công trình thủy điện thuộc 
chức năng của tỉnh (thủy 
điện nhỏ dưới 30 MW). 
Đây chính là các yếu tố làm 
suy giảm chức năng và sự 
sống của lưu vực, gây trở 
ngại cho phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Để đảm bảo phát triển 
bền vững, hài hòa giữa 
kinh tế, xã hội và môi 
trường, TP. Đà Nẵng và 
tỉnh Quảng Nam đã ký kết 
thỏa thuận phối hợp quản 
lý LVS Vu Gia - Thu Bồn và 
vùng bờ Quảng Nam - Đà 
Nẵng. Mục đích của việc 
ký kết thỏa thuận phối hợp 
này nhằm tăng cường phối 
hợp giữa hai địa phương, 
giữa các ban, ngành và các 
bên liên quan để quản lý 
tổng hợp lưu vực sông Vu 
Gia - Thu Bồn và vùng bờ 
Quảng Nam - Đà Nẵng, 
tiến tới hài hòa giữa phát 
triển kinh tế, an sinh xã 
hội và an toàn sinh thái, 
môi trường; chia sẻ thông 
tin, khuyến khích hợp tác 
giữa các bên liên quan; 
thiết lập thử nghiệm một 
thể chế liên tỉnh - thành 
phố để quản lý tổng hợp 
lưu vực sông Vu Gia - Thu 
Bồn và vùng bờ Quảng 

Nam - Đà Nẵng. Theo đó, 
hai địa phương sẽ cùng 
xây dựng một kế hoạch, 
quy hoạch quản lý, bảo vệ, 
khai thác và sử dụng hiệu 
quả tài nguyên nước LVS 
Vu Gia - Thu Bồn và vùng 
bờ biển, trong đó, vấn đề 
tài nguyên nước phải được 
đặt trong mối quan hệ với 
các hoạt động phát triển 
khác trong cùng lưu vực 
và vùng bờ, trong mối liên 
kết giữa LVS từ thượng lưu 
đến hạ lưu và vùng ven 
biển của hai địa phương. 

Với việc ký thỏa thuận, 
hai bên sẽ thành lập Ban 
Điều phối chung, gồm 
lãnh đạo UBND tỉnh 
Quảng Nam, UBND TP 
Đà Nẵng và các cơ quan 
chủ chốt có liên quan đến 
quản lý LVS Vu Gia - Thu 
Bồn và vùng bờ để giải 
quyết các vấn đề liên tỉnh, 
liên vùng. Cơ quan đầu 
mối của Ban Điều phối là 
Sở TN&MT của hai địa 
phương. Sở TN&MT tổ 
chức nghiên cứu, đề xuất 
cụ thể về kế hoạch, quy 
chế làm việc của Ban Điều 
phối, lập Tổ Tư vấn và tổ 
chức tham vấn với các bên 
liên quan. Trong giai đoạn 
thử nghiệm kéo dài trong 
ba năm (2017 - 2020), hai 
bên thực hiện các nguyên 
tắc cơ bản của quản lý tổng 
hợp LVS và vùng bờ biển. 

Việc xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch quản lý, 
bảo vệ, khai thác và sử 
dụng hiệu quả LVS Vu 
Gia - Thu Bồn và vùng 
bờ biển là bước khởi đầu 
quan trọng để tăng cường 
sự phối hợp giữa hai địa 
phương trong việc khai 
thác, sử dụng, bảo vệ và 
phát triển bền vững LVS 
Vu Gia - Thu Bồnn
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Đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường  
vịnh Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp  
bảo vệ môi trường
ĐỖ TÁ HÒA - LÊ ĐỨC ĐẠT
Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo

Vịnh Đà Nẵng được bao 
bọc bởi hai dãy núi Hải 
Vân và Sơn Trà, thuộc địa 

phận các quận Liên Chiểu, Thanh 
Khê, Hải Châu và Sơn Trà (TP. Đà 
Nẵng). Vùng biển vịnh Đà Nẵng có 
những đặc trưng riêng về điều kiện 
tự nhiên, có vị thế đặc biệt quan 
trọng với tài nguyên biển và an ninh 
quốc phòng trong khu vực. Đó là 
những điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triển cảng biển và các ngành 
kinh tế khác như nuôi trồng, đánh 
bắt hải sản, du lịch, dịch vụ… Tuy 
nhiên, các hoạt động này cũng phát 
sinh các chất thải gây ô nhiễm môi 
trường nước, suy thoái cảnh quan và 
tài nguyên trong vịnh.

ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI 
MÔI TRƯỜNG VỊNH 
ĐÀ NẴNG

Theo Báo cáo quan trắc 
chất lượng nước của vịnh Đà 
Nẵng năm 2016, nước của 
vịnh có độ mặn cao và ổn định, 
dao động từ 16 - 32‰, độ đục 
thấp, hàm lượng chất rắn lơ 
lửng thấp, nồng độ ôxy hòa 
tan cao. So với các quy chuẩn 
QCVN 10:2008/BTNMT đối 
với nước biển ven bờ và các 
tiêu chuẩn ASEAN thì nước 
tại vịnh Đà Nẵng có nồng độ 
muối phốt phát cao hơn giới 
hạn cho phép (GHCP) theo 
tiêu chuẩn ASEAN (15µg/l 

đối với nước ven bờ), nhưng 
thấp hơn GHCP đối với nước 
cửa sông (45µg/l). Nước biển 
ô nhiễm một số chất hữu cơ, 
dầu mỡ, Asen vượt 2,3 - 20,8 
lần và Cu vượt 3,75 lần. Dư 
lượng hóa chất bảo vệ thực 
vật (BVTV) cơ clo (Lindan, 
Endrin) nằm trong GHCP 
nhưng dư lượng các hóa chất 
như DDE vượt 1,16 lần; DDD 
vượt 3,48 lần. 

Trầm tích trong vịnh chủ 
yếu là bùn bột nhỏ, hàm lượng 
trung bình các chất dinh 
dưỡng và hữu cơ trong trầm 
tích: N-T -772,91 mg/kg khô; 
hàm lượng P-T -105,45 mg/kg 

 V Đoạn cửa sông Phú Lộc chảy ra vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm
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khô; hàm lượng Ch/c -511,08 mg/kg khô. Kim 
loại nặng trong trầm tích nhìn chung khá cao. 
Như vậy, chất lượng nước và trầm tích trong 
vịnh hiện có nguy cơ ô nhiễm xảy ra trên diện 
rộng, tập trung chủ yếu ở các cảng, xí nghiệp 
đóng tàu và ở các vùng cửa sông đổ vào vịnh. 
Quá trình tích lũy độc tố này từ môi trường 
trầm tích diễn ra chậm hơn so với môi trường 
nước vào cơ thể con người, nhưng cũng là một 
thực trạng đáng lo ngại. Trong các nguồn nước 
thải ô nhiễm từ cửa sông chảy vào vịnh có sông 
Phú Lộc bắt nguồn từ Khánh Sơn, phường 
Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), chảy qua 
phường Hòa Minh đổ ra vịnh Đà Nẵng. Sông 
Phú Lộc là nơi tiếp nhận nước thải của các hệ 
thống kênh nhánh đổ vào B12, B18, B24, Yên 
Thế - Bắc Sơn, mương Khe Cạn. Hầu hết các 
kênh mương này chưa có hệ thống thu gom 
nên lượng nước thải vẫn được xả trực tiếp vào 
các kênh và từ đó, đổ vào vịnh gây ô nhiễm môi 
trường vịnh. 

Bên cạnh đó, các nguồn thải từ các khu dân 
cư, cụm công nghiệp cũng thải ra lượng chất ô 
nhiễm lớn nhất là vào mùa mưa. Số liệu kiểm 
kê các nguồn nước thải phát sinh hàng năm cho 
thấy, lượng các chất ô nhiễm trong vịnh trung 
bình/năm lớn: khoảng 19 nghìn tấn COD; 2,8 
nghìn tấn BOD5; hơn 5,9 nghìn tấn N-T; 2,5 
nghìn tấn P-T và gần 58 nghìn tấn chất rắn 
lơ lửng. Dự báo đến năm 2025, lượng chất ô 
nhiễm vào vịnh Đà Nẵng sẽ phát sinh khoảng 
69,2 nghìn tấn COD; 37,7 nghìn tấn BOD5; 
11,4 nghìn tấn N-T; 3,9 nghìn tấn P-T; 138,5 
nghìn tấn TSS. 

Vào mùa khô, quá trình trao đổi nước kém 
làm khả năng tự làm sạch của vịnh giảm, lượng 
ôxy trong nước giảm, phát sinh nhiều loài tảo 
độc, gây ô nhiễm nước.

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP  
BVMT VỊNH 

Chính sách, quản lý, quy hoạch vùng vịnh: 
Thực hiện quy hoạch không gian vịnh, vùng bờ, 
thiết lập hồ sơ; xây dựng tiêu chuẩn, ngưỡng 
môi trường sinh thái cho vịnh, xây dựng quy 
định cấp hạn ngạch nước thải, hội nhập các 
tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, sinh thái và 
đa dạng sinh học. Đồng thời, rà soát các quy 
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực kinh tế. dịch 
vụ; Triển khai mô hình quản lý TN&MT các 
cấp (Trung ương, tỉnh, địa phương) cho vịnh; 
Thiết lập hồ sơ vũng vịnh, xây dựng bộ tiêu chí 
vũng vịnh đẹp quốc gia…

Kiểm soát nguồn phát thải 
đưa xuống thủy vực: Có giải 
pháp xử lý hiệu quả chất thải rắn 
và nước thải; hạn chế cấp phép 
sản xuất, dịch vụ cho những 
lĩnh vực phát thải các chất gây 
ô nhiễm (nitrat, Cu, As); Thực 
hiện phân ngạch phát thải ô 
nhiễm cho các địa phương và 
các ngành kinh tế, cụm kinh 
tế, thúc đẩy kinh tế dịch vụ môi 
trường; Kiểm soát nguồn thải 
xuyên biên giới thông qua cảng 
biển.

Thiết lập hệ thống quan trắc, 
giám sát môi trường: Đầu tư cho 
hệ thống quan trắc, giám sát 
môi trường tại vịnh tập trung 
vào các hợp phần sau: Quan 
trắc chất lượng không khí, chất 
lượng nước mặt (sông, suối, ao 
hồ…), chất lượng nước dưới 
đất, chất lượng nước biển ven 
bờ và xa bờ, chất lượng đất, các 
hệ sinh thái biển.

Duy trì, tăng cường hoàn 
lưu và ổn định nền đáy thủy vực: 
Theo quy hoạch, cấu trúc vực 
nước vịnh sẽ bị thay đổi nhiều 
do các công trình cảng. Do vậy, 
cần phải có các biện pháp ổn 
định duy trì dòng chảy có tốc độ 
đảm bảo, giữ độ sâu, hạn chế khả 
năng phân tầng nước. Đồng thời, 
có quy định chặt chẽ về chỗ neo 
đậu và tuyến đường đi lại của tàu 
thuyền để tránh khuấy đục đáy 
và hủy hoại trực tiếp thảm rong, 
tảo và cỏ nước, những thành 
phần tham gia ổn định nền đáy; 
Cần giám sát các hoạt động, công 
trình cản trở lưu thông và trao 
đổi nước trong vịnh Đà Nẵng; 
giám sát tàu thuyền neo đậu và đi 
lại đúng tuyến trên vịnh.

Tăng cường khả năng làm 
sạch thủy vực của thủy sinh vật: 
Giữ cho nước vịnh trong (cũng 
là chống vượt tải TSS) là giải 
pháp quan trọng để phát triển 
sinh khối thực vật phù du, đóng 
góp cho quá trình tự làm sạch 
và giảm tải thủy vực vịnh Đà 

Nẵng. Ngoài ra, ổn định nền 
đáy để phát huy vai trò của 
động vật đáy tiêu thụ sản phẩm 
chất hữu cơ lắng đọng cũng góp 
phần hỗ trợ tự làm sạch thủy 
vực; việc tăng cường khả năng 
làm sạch thủy vực của thủy sinh 
vật cần được kết hợp với bảo 
tồn hệ sinh thái rạn san hô và 
thảm cỏ biển khu vực vịnh Đà 
Nẵng. 

Hạn chế suy giảm diện tích 
và thể tích thủy vực: Trong 
quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội khá nhanh trong mấy 
chục năm qua, diện tích vùng 
bờ vịnh Đà Nẵng đã thu hẹp 
đáng kể. Để ngăn ngừa và khắc 
phục các tác động nhân sinh 
gây thay đổi hình thái thủy 
vực vịnh, cần thực hiện tổ 
chức giám sát đánh giá, giám 
sát quá trình bồi lắng đáy vịnh 
và bồi tụ - xói lở bờ vịnh; quy 
hoạch phát triển không gian 
vịnh hợp lý; quản lý, thu gom 
và xử lý triệt để chất thải rắn; 
phòng ngừa, hạn chế xói mòn 
và sạt lở đất trên lưu vực; bảo 
vệ các hệ sinh thái rạn san hô, 
thảm cỏ biển và đất ngập nước 
ven vịnh; ứng phó với thiên tai, 
biến đổi khí hậu và dâng cao 
mực nước biển. 

Xây dựng các chương trình, 
đề án, dự án nghiên cứu khoa 
học vịnh phục vụ phát triển bền 
vững: Nghiên cứu, điều tra tổng 
hợp về TN&MT vũng vịnh, mô 
hình quản lý vịnh, mô hình 
khai thác sử dụng, xã hội học, 
kinh tế học vũng vịnh, cấp phép 
thải; thuế và phí môi trường; ký 
quỹ môi trường; trợ cấp môi 
trường; nhãn sinh thái...

Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cộng đồng: Đưa các 
nội dung BVMT và bảo tồn hệ 
sinh thái vào trường học, các hội 
đoàn thể, các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới, 
Ngày Đại dương thế giới, Ngày 
Đa dạng sinh học…n
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Giải pháp công nghệ mới cho xử lý  
nước thải phòng khám ở Việt Nam
TRỊNH VĂN TUYÊN - HOÀNG LƯƠNG 
Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Khi đời sống, kinh tế - xã hội (KT-XH) 
phát triển khiến nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng ngày càng gia tăng. Ở 

Việt Nam, các phòng khám đa khoa tư nhân 
cũng đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, 
các phòng khám này phát sinh một lượng nước 
thải y tế không nhỏ gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện lớn từ 
tuyến huyện đến Trung ương đều được đầu 
tư, trang bị những hệ thống xử lý nước thải 
(XLNT) tương đối phù hợp với điều kiện kinh 
tế của từng vùng và địa phương. Tuy nhiên, vấn 
đề quản lý nước thải y tế tại các phòng khám tư 
nhân hầu như vẫn còn bỏ ngỏ. 

Chưa có một thống kê điều tra cụ thể nào 
về các cơ sở khám chữa bệnh của tư nhân có 
sử dụng hệ thống xử lý môi trường. Theo kết 
quả tổng điều tra 2012 cho thấy, tính đến ngày 
1/7/2012 cả nước có 1.065 bệnh viện, 1.081 
trung tâm y tế, 998 phòng khám đa khoa, 
11.121 trạm y tế cấp xã/phường và 20.961 cơ 
sở khám, chữa bệnh. Trên địa bàn TP. Hà Nội 
có 102 phòng khám đa khoa và chuyên khoa 
với khoảng 808 giường bệnh. Mặc dù đại đa số 
phòng khám này có quy mô khám, chữa trị khá 
lớn với lượng nước thải ra môi trường không 
nhỏ nhưng hầu hết chưa có thiết bị XLNT và 
chủ yếu chỉ xử lý đơn giản qua bể tự hoại, khử 
trùng và thải ra hệ thống cống rãnh khu vực 
xung quanh. 

Theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT - 
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định 
“... cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực 
hiện các quy định của pháp luật về BVMT...”. 
Tuy nhiên, vấn đề về XLNT y tế cho các phòng 
khám tư nhân của Hà Nội cũng như cả nước, 
đặc biệt là các thành phố lớn đang là một vấn 
đề nan giải đối với các cơ quan quản lý nhà 
nước. Đa số các phòng khám ở nước ta hiện 
nay đều nằm trong khu dân cư nên diện tích rất 
nhỏ hẹp, địa hình lắp đặt khó khăn và hệ thống 
thu gom nước thải khá phức tạp. 

Để giải quyết bài toàn trên, Viện Công nghệ 

Môi trường - Viện Hàn Lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam đã nghiên cứu và chế tạo 
thành công hệ thống thiết bị 
XLNT phòng khám với hình 
thức nhỏ gọn, tải trọng xử lý 
cao, tiết kiệm năng lượng, chi 
phí đầu tư thấp, thao tác vận 
hành đơn giản, phù hợp địa 
hình lắp đặt là hướng tiếp cận 
cần thiết và góp phần cho sự 

nghiệp phát triển KT-XH của 
đất nước. 

GIỚI THIỆU KỸ THUẬT
- Sử dụng công nghệ 

truyền thống Anoxic - Oxic 
(AO) kết hợp vật liệu Eco-bio-
block cải tiến làm giá thể vi 
sinh.

- Thông số kỹ thuật giá thể 
EBB - IET

Hạng mục Đv TCKT

Định dạng Khối Tròn, trụ

Kích thước (D×d×h) mm 82 × 42 
× 80

Độ bền nén kg/cm3 2,3
Diện tích bề mặt riêng m2/g ≥ 200
Tỷ khối g/cm3 0,3
Độ hổng/thể tích % ≥ 27,2
Mật độ bám dính của VSV CFU/g 107-109

Nước thải phòng khám 
được dẫn vào thùng chứa nước 
thải đầu vào, sau khi lắng sơ 
bộ cặn hữu cơ và TSS được 
bơm lưu lượng (2) bơm vào 
cột thiếu khí (Anoxic) - EBB-

IET (3), tại đây các chủng VSV 
yếm khí và thiếu khí bám trên 
vật liệu EBB cải tiến đã được 
tạo màng trước đó sẽ phân 
hủy một phần chất ô nhiễm có 
trong nước thải, với điều kiện 

Thành phần đặc trưng của nước thải phòng khám
Thông số Đơn vị Nồng độ QCVN 28:2010/BTNMT Loại B

BOD5 mg/L 69-295 50
COD mg/L 103-442 100
NO3

- mg/L 41-75 50
PO4

-3 mg/L 9-20 10
TSS mg/L 60-110 100

Coliform MPN/100ml 5000-28000 5000

Quy trình công nghệ
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thiếu ôxy (anoxic), quá trình khử NO3- thành Nito tự do 
được thực hiện. Nước thải sau quá trình thiếu khí dâng 
lên trong cột và tự chảy tràn sang cột hiếu khí (oxic) - 
EBB -IET (4) có gắn máy thổi khí (5) lưu lượng cấp khí 
30 L/phút duy trì điều kiện hiếu khí. Trong điều kiện 
thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí sẽ phân 
hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các 
hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và nước. Bên cạnh 
đó, trong cột được lắp đặt các giá thể vi sinh đặt ngập 
trong nước, dính bám (EBB-IET) có chức năng xử lý 
các hợp chất hữu cơ, Nitơ, Phospho còn lại trong nước 
thải. Nitorat trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa 
amoni ở trong cột hiếu khí, được bơm tuần hoàn trở 
lại thùng chứa để loại bỏ NO3

-. Trong ngăn khử trùng, 
nước thải được khử trùng bằng máy ozon (6) để khử 
mùi hôi và loại bỏ các vi sinh vật gây hại. 

 V Thiết 
bị PK-IET, 
công suất 
50L/ngày

Hiệu quả XLNT phòng khám của thiết bị xử lý 
PK-IET

Thông số
Nước thải 
đầu vào 
thiết bị

Nước thải sau khi xử lý
Hiệu suất 

xử lý
%

Hệ PK-
IET

QCVN 
28:2010/
BTNMT
 loại B

pH 7,1-7,8 7,4-8,4 6,5-8,5 -
BOD5 120 42 50 65

TSS (mg/l) 161 68 100 57
COD (mg/l) 306 43 50 75

N-NH4
+ (mg/l) 33 7 10 78

NO3
- 154 38 50 75

PO4
-3 15 8 10 47

Coliform 
(MPN/100ml) 5800 1700 5000 70

KIẾN NGHỊ

Để giải quyết bài toán trên, kiến nghị với các cơ 
quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, thanh tra và 
giám sát của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền về các 
vấn đề môi trường đối với các cơ sở khám chữa bệnh 
tư nhân.

Ban hành quy định các văn bản, Thông tư hướng 
dẫn về vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các 
cơ sở phòng khám để từng bước nâng cao chất lượng 
nguồn nước.

Khuyến khích các cơ sở phòng khám tư nhân ứng 
dụng các sản phẩm công nghệ xử lý môi trường hiện 
có ở trong nước để cải thiện cuộc sống cũng như môi 
trường nói chungn

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THÀNH VINH: 

Mô hình xã hội 
hóa thu gom, vận 
chuyển và xử lý 
rác thải hiệu quả

 V Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Đoàn Thị Mơ 
giới thiệu mô hình thử nghiệm ủ phân hữu cơ từ rác 
thải sinh hoạt

Thành lập năm 2008 theo Luật Hợp tác xã 
(HTX), với ngành nghề kinh doanh chính là 
thu gom, vận chuyển rác thải, dịch vụ vệ sinh 

môi trường. Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, 
HTX Môi trường và Dịch vụ thương mại Thành Vinh 
(quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) luôn nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ thu gom rác thải, làm đẹp 
cảnh quan đường phố.

Là đơn vị đầu tiên của TP. Hải Phòng thực hiện 
chủ trương xã hội hóa thu gom, vận chuyển và xử lý 
rác thải, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Đoàn 
Thị Mơ cho biết, thời điểm đầu đi vào hoạt động, ý 
thức người dân chưa cao, thói quen tùy tiện, vứt rác 
bừa bãi còn phổ biến, Ban Lãnh đạo HTX cùng các 
thành viên đã nỗ lực đến từng hộ tuyên truyền, vận 
động để người dân hiểu được lợi ích hoạt động của 
HTX. Từ đó, người dân đồng tình ủng hộ, thay đổi 
thói quen, có ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi 
trường. Do phải tự chủ về tài chính nên HTX đã vay 
mượn để đầu tư 3 tỷ đồng mua 2 xe ô tô chuyên dùng, 
60 xe gom rác, dụng cụ thu gom và trang bị bảo hộ lao 
động cho 40 công nhân. Hàng ngày, HTX thu gom, 
vận chuyển gần 70 tấn rác thải về bãi xử lý của TP. Từ 
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ngày thành lập đến nay, cảnh quan đường làng, 
ngõ xóm trên địa bàn HTX quản lý đều sạch 
đẹp hơn trước, không còn tình trạng tồn đọng 
rác thải qua đêm tại khu dân cư.

Những nỗ lực của Ban Lãnh đạo HTX và 
các thành viên trong 9 năm qua đã giải quyết 
việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm 
quyền lợi cho hàng trăm lao động địa phương. 
Được sự tin tưởng của địa phương, HTX được 
giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án “Xây dựng 
mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại xã Tú Sơn, 
huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng”. Dự án có công 
suất 5 - 10 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng, 
trong đó Bộ Xây dựng hỗ trợ 36% kinh phí cho 
công tác tuyên truyền, tập huấn, truyền thông; 
cung cấp thiết bị phục vụ phân loại, sản xuất 
áp dụng công nghệ mới. UBND TP và huyện 
Kiến Thụy hỗ trợ 45% kinh phí thông qua việc 
cấp đất cho Dự án, hỗ trợ lắp điện, nước, còn 
lại là vốn đối ứng của chủ đầu tư (1,5 tỷ đồng). 
Mục tiêu của Dự án là phân loại, thu gom, vận 
chuyển CTR đầu nguồn triệt để; quản lý CTR 
theo phương thức 3R (giảm thiểu, tái chế, tái 
sử dụng) và xử lý tổng hợp CTR theo hai nhóm 
công nghệ: Một là xử lý CTR hữu cơ công nghệ 
compost, thực hiện theo liên doanh giữa HTX 
với Công ty Nishihara (Nhật Bản), theo Chương 

trình hợp tác giữa TP. Hải 
Phòng và TP.Kitakyushu. Hai 
là công nghệ chôn lấp hợp vệ 
sinh, thiêu đốt đối với CTR còn 
lại.

Theo bà Đoàn Thị Mơ, 
Dự án trang bị 7.161 thùng 
phân loại CTR tận hộ dân, 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 
Mỗi hộ sẽ nhận 3 thùng phân 
loại rác, trong đó 1 thùng chứa 
CTR có thể tái chế, tái sử dụng 
(gồm vỏ hộp, chai lọ, túi - chai 
nhựa, giấy báo…); 1 thùng 
chứa CTR hữu cơ (gồm rau, 
củ, quả, thức ăn thừa…) và 1 
thùng chứa CTR vô cơ (thủy 
tinh, kim loại…). CTR hữu cơ 
sẽ được thu gom hàng ngày, 
trong khi các chất thải còn 
lại sẽ thu gom 2 - 3 lần/tuần. 
Rác được thu gom về điểm 
trung chuyển bằng xe thu 
gom. HTX thỏa thuận giá thu 
mua CTR có thể tái chế, tái 
sử dụng, đồng thời thu gom, 
vận chuyển CTR được phân 
loại đến khu xử lý tổng hợp. 

Tại đây, rác hữu cơ được ủ vi 
sinh 1 tháng, xử lý thành phân 
compost, bảo đảm tiêu chuẩn 
môi trường, không phát sinh 
nước thải. Số còn lại được 
chôn lấp hoặc thiêu đốt hợp 
vệ sinh theo quy chuẩn.

Đánh giá hiệu quả Dự án, 
ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó 
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ 
thuật, Bộ Xây dựng cho biết, 
đây là một trong những địa 
phương nông thôn đầu tiên ở 
Hải Phòng triển khai phân loại, 
thu gom, vận chuyển và xử lý 
tổng hợp CTR đầu nguồn triệt 
để (3R) theo phương thức xã 
hội hóa nhằm bảo đảm phát 
triển môi trường bền vững. 
Người dân xã Tú Sơn được các 
chuyên gia của Bộ Xây dựng 
và Nhật Bản giới thiệu về tình 
hình rác thải, những khó khăn, 
bất cập trong quá trình thu 
gom, vận chuyển, xử lý CTR 
sinh hoạt ở xã nói riêng và các 
vùng nông thôn cả nước nói 
chung; những tác động của 
ô nhiễm môi trường do rác 
thải đến sức khỏe và đời sống 
người dân. Đồng thời, họ được 
hiểu thêm những chủ trương, 
chính sách của Nhà nước hỗ 
trợ, khuyến khích việc xử lý rác 
thải nông thôn trong chương 
trình xây dựng nông thôn 
mới; tính ưu việt, hiệu quả của 
việc phân loại, thu gom, vận 
chuyển CTR đầu nguồn triệt 
để, quản lý CTR theo phương 
thức 3R (giảm thiểu, tái chế, tái 
sử dụng)… Tuy nhiên, để Dự 
án đạt hiệu quả cao, cần duy trì 
công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, vận động người dân có ý 
thức trong phân loại rác đầu 
nguồn; hiệu quả của Dự án 
đối với đời sống hàng ngày của 
gia đình, để từ đó tự nguyện 
thực hiện như một quy định 
trong hương ước làng, xã, cùng 
chung tay BVMTn 
 PHẠM HỒNG DƯƠNG

 V Bãi rác ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng trước khi thực hiện Dự án
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Nhà nước cần có chính sách ưu tiên, 
khuyến khích các nhà đầu tư  
trong lĩnh vực xử lý nước thải
Với chủ đề “Nước thải”, Ngày Nước thế 
giới 2017 hướng đến tuyên truyền, vận 
động và nâng cao nhận thức của cả xã 
hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, 
tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên 
nước, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước một cách tiết kiệm và hiệu quả. Là 
đơn vị có kinh nghiệm thực hiện khoảng 
20 Dự án xử lý nước thải (XLNT) trong 
cả nước theo các hình thức PPP, Công 
ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 
Phú Điền (Công ty Phú Điền) là doanh 
nghiệp hàng đầu triển khai thực hiện, 
quản lý vận hành các công trình XLNT 
tại Việt Nam. Nhiều công trình do Công 
ty thực hiện đang là hình mẫu cho nhiều 
địa phương, các đoàn khách quốc tế 
đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. 
Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với 
TS. Nguyễn Phương Quý - Giám đốc 
công nghệ Công ty Phú Điền để hiểu rõ 
hơn về kinh nghiệm triển khai trong 
lĩnh vực XLNT - một lĩnh vực đầu tư 
cấp thiết hiện nay khi những nguy cơ 
ô nhiễm môi trường đang đe dọa đến 
cuộc sống của người dân. 
9Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường thì nhu cầu đầu tư, xây dựng Nhà 
máy XLNT đang trở nên cấp thiết tại các Khu 
công nghiệp/Cụm công nghiệp (KCN/CCN) 
hiện nay. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, dù 
chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp đầu tư, song việc triển khai, 
thực hiện các Dự án xây dựng khu XLNT, vẫn 
là bài toán khó. Vậy theo ông, đâu là nguyên 
nhân của tình trạng trên?

TS. Nguyễn Phương Quý: Trong thời gian 
qua, nhiều địa phương, các ngành chức năng 
đã rất quyết liệt trong công tác BVMT, tuy 
nhiên, trên thực tế, một số mục tiêu chưa đạt 
được yêu cầu. Theo số liệu đến tháng 9/2015 
của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, trong số 299 KCN đã được thành 

lập, chỉ có 179 KCN đã có hệ 
thống XLNT tập trung hoàn 
chỉnh và đi vào vận hành, 
chiếm hơn 60% tổng số KCN 
đã được thành lập, hơn 84% 
tổng số KCN đang hoạt động 
- đó là những con số hết sức 
lo ngại, thể hiện việc đầu tư 
xây dựng các Nhà máy XLNT 
đúng là bài toán khó. Theo tôi, 
có một số nguyên nhân: 

Bên cạnh nhiều cơ sở sản 
xuất có ý thức rất tốt, chủ động 
đưa ra các tiêu chí sản xuất 
xanh, đầu tư các công trình 
xử lý môi trường, trong đó có 
XLNT thì vẫn còn không ít cơ 
sở sản xuất chưa quan tâm đến 
công tác BVMT, vẫn còn tình 
trạng xả nước thải không qua 
xử lý gây ô nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng dân cư.

Nhiều cơ sở sản xuất thiếu 
các thông tin cập nhật về công 
nghệ XLNT. Do thiếu thông 
tin nên trên thực tế các cơ sở 
công nghiệp đang phải đầu tư 
các Nhà máy XLNT với diện 

tích đất lớn, chi phí đầu tư và 
vận hành cao. Chính vì lý do 
này đã đẩy giá thành sản xuất 
lên cao, nên doanh nghiệp tìm 
cách hạn chế đầu tư các công 
trình XLNT.

Một số KCN/CCN nhỏ lẻ 
khó khăn trong việc đầu tư, 
vì công suất nước thải nhỏ 
nhưng chi phí đầu tư lớn. Một 
số KCN/CCN hình thành 
trước khi Quy chế quản lý 
CCN và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 5/10/2009 theo Quyết 
định số 105/2009/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ 
nên không bố trí các quỹ đất 
để xây dựng các công trình 
xử lý, thiếu nguồn vốn đầu tư 
nên chưa có điều kiện đầu tư 
các công trình XLNT.
9Những năm qua, Phú 
Điền là một trong số ít các 
nhà đầu tư đã và đang triển 
khai trên toàn quốc theo 
hình thức PPP trong lĩnh 
vực XLNT, vậy Công ty gặp 
những thuận lợi và khó khăn 
gì, thưa ông?

 V TS. Nguyễn Phương Quý - Giám đốc công nghệ  
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền
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TS. Nguyễn Phương Quý: Khó khăn lớn 
nhất đối với các Dự án XLNT, đó là khả năng 
sinh lợi không cao, nên thường khó hấp dẫn 
đầu tư. Chính vì vậy, đây là lĩnh vực cần được 
Nhà nước khuyến khích, đặc biệt là theo hình 
thức PPP. Tuy nhiên, các thủ tục đầu tư còn 
phức tạp, nhiều quy định chưa rõ ràng. Thông 
thường, để một Dự án có thể triển khai thi 
công, thời gian xin thủ tục kéo dài hàng năm, 
do đó vừa mất thời gian, cơ hội và chi phí của 
doanh nghiệp.

Về mặt thuận lợi, Phú Điền có lợi thế nhất 
định, đó là nắm vững công nghệ. Với việc đầu 
tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ đã làm 
cho giá thành đầu tư, vận hành rẻ, chất lượng 
tốt nên tiến độ thi công sẽ rút ngắn hơn. Vì có 
sự đầu tư đổi mới công nghệ nên lần đầu tiên, 
Phú Điền có thể đầu tư áp dụng năng lượng tái 
tạo - năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm năng 
lượng cho XLNT. Với các thuận lợi đó, trong 
những năm qua, Phú Điền luôn là nhà đầu tư 
tiên phong, đã và đang đầu tư hàng chục dự án 
trong lĩnh vực.
9Xin ông cho biết, đóng góp của Nhà máy 
XLNT Từ Sơn, Bắc Ninh sau gần 2 năm triển 
khai hoạt động tại địa phương?

TS. Nguyễn Phương Quý: Phú Điền là 
nhà đầu tư Dự án hệ thống thu gom và Nhà 
máy XLNT thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh. Trong 

Dự án này, chúng tôi đã áp 
dụng công nghệ SBR cải tiến, 
đây là công nghệ tiên tiến 
nhất hiện nay, được Công ty 
nghiên cứu áp dụng vào Việt 
Nam, có diện tích nhỏ gọn, 
chi phí đầu tư và vận hành 
thấp. Hệ thống thu gom và 
Nhà máy XLNT Từ Sơn đi 
vào vận hành từ tháng 9/2015 
đã và đang phát huy hiệu quả 
cải thiện môi trường nước 
của thị xã, đưa Từ Sơn là 
một trong số ít đô thị trong 
cả nước xử lý được hơn 50% 
lượng nước thải.
9Nhằm thúc đẩy xã hội hóa 
trong công tác BVMT nói 
chung, XLNT KCN/CCN, 
làng nghề nói riêng, ông có đề 
xuất, kiến nghị gì với các cơ 
quan chức năng nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu 
tư vào lĩnh vực này?

TS. Nguyễn Phương 
Quý: Với đặc thù của các 
dự án XLNT không sinh lợi, 
trong khi đó, các cơ sở sản 
xuất tại các KCN, làng nghề 

chưa thật sự có động lực để 
đầu tư hay chi trả cho công 
tác BVMT nói chung, XLNT 
nói riêng nên khó hấp dẫn 
các nhà đầu tư. Để thúc đẩy 
hoạt động này, Nhà nước cần 
hỗ trợ các cơ chế chính sách, 
ưu tiên khuyến khích các 
nhà đầu tư không chỉ kêu gọi 
nguồn vốn xã hội hóa mà cả 
các hình thức PPP; rút gọn 
quy trình thủ tục đầu tư; hỗ 
trợ các cơ sở sản xuất, đặc 
biệt là các CCN hay làng nghề 
thông qua các hình thức như 
trợ giá XLNT. Tuy nhiên, 
một trong những hình thức 
thúc đẩy hiệu quả nhất, đó 
là công tác tuyên truyền về 
ý thức tự giác và ý thức tuân 
thủ pháp luật BVMT. Vừa có 
sự hỗ trợ của Nhà nước, vừa 
có sự tham gia nhiệt tình của 
các cơ sở sản xuất chắc chắn 
sẽ là nguồn động lực lớn để 
thúc đẩy xã hội hóa công tác 
đầu tư. 
9Xin cảm ơn TS.
PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)

 V Nhà máy XLNT Yên Sở do Công ty Phú Điền vận hành hiệu quả, là hình mẫu cho nhiều địa phương tham quan, 
học tập kinh nghiệm
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Bảo vệ môi trường không phải là  
trách nhiệm của riêng ai
Là Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên 
trong khu công nghiệp (KCN) được xây 
dựng bằng nguồn xã hội hóa tại Ninh 
Bình, Nhà máy Xử lý nước thải Thành 
Nam đã góp phần xử lý môi trường tại 
địa phương. Tuy nhiên, từ khi vận hành 
(năm 2010) đến nay, Nhà máy mới chỉ 
xử lý khoảng 1/3 công suất do vẫn còn 
nhiều doanh nghiệp (DN) không đấu 
nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của Nhà máy.

Nhà máy xử lý nước thải (XLNT) 
Thành Nam tại KCN Khánh Phú do 
Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng Thành Nam (Công ty Thành Nam) làm 
chủ đầu tư được khởi công vào cuối năm 2008 
và đến năm 2010 thì hoàn thành xây dựng 
giai đoạn I, với công suất thiết kế là 15.000 
m³/ngày, đêm. Nhà máy có vốn đầu tư là 112 
tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 43.995m², 
với mục đích XLNT cho các DN trong KCN 
từ loại B đảm bảo đạt loại A rồi thải ra môi 
trường. 

Nhà máy có công nghệ và thiết bị tiên 
tiến, hiện đại; thiết kế tự động, vận hành dễ 
dàng, linh hoạt, không tốn nhân lực, hiệu quả 
cao. Những năm qua, Nhà máy luôn chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về 
BVMT và tài nguyên nước. Cụ thể, Nhà máy 
đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động online 
nước thải và kết nối trực tiếp với Sở TN&MT, 
đồng thời báo cáo định kỳ cho Sở. Nước thải 
từ các nhà máy trong KCN được tách riêng với 
nước mưa theo hệ thống chảy vào bể thu gom, 
sau đó được xử lý sơ bộ và đưa vào hệ thống 
các hồ sinh học gồm: hồ hiếu khí, hồ lắng, hồ 
khử nitơ, phốtpho... Nước thải sau xử lý được 
xả ra sông Vạc, chất lượng nước thải đạt tiêu 
chuẩn cột A, QCVN 08:2008/BTNMT. 

Với hệ thống XLNT tập trung hiện đại và 
đồng bộ nhưng hiện nay mới chỉ có 7 DN trên 
tổng số 16 DN đang hoạt động tại KCN thực 
hiện đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của 
Nhà máy Thành Nam, bình quân lượng nước 
thải được thu gom xử lý mới đạt khoảng 4.000 

- 4.400 m³/ngày, đêm, tương 
đương 1/3 công suất của Nhà 
máy. Trao đổi với phóng viên, 
ông Nguyễn Thanh Long - 
Phó Giám đốc Công ty Thành 
Nam cho biết: "Với mong 
muốn góp phần giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường và thu 
hút được nhiều DN đến đầu 
tư, hoạt động tại KCN Khánh 
Phú, Công ty đã quyết định 
xây dựng Nhà máy XLNT 
Thành Nam. Tuy nhiên, kể từ 
khi đi vào hoạt động đến nay, 
hệ thống XLNT tập trung 
chưa bao giờ hoạt động hết 
công suất. Tình trạng đó đã 
đẩy DN đến hoàn cảnh khó 
khăn, đầu tư lớn, nhưng hiệu 
quả kinh tế thấp, có thời kỳ 
Nhà máy đã kiến nghị xin 
dừng hoạt động. Một số DN 
trong KCN còn bất hợp tác, 
tức là họ đã lắp đặt điểm đấu, 
đồng hồ đo lưu lượng nước 
thải nhưng thực tế Nhà máy 
không thu gom, xử lý được 
1m³ nước thải nào từ DN này. 
Khi được hỏi, DN này cho 
biết, khi nào có sự cố thì mới 
xả vào hệ thống XLNT tập 
trung của KCN. Vì thế, trước 

đây, tại một vài thời điểm, đã 
xảy ra tình trạng ô nhiễm cục 
bộ ở một số nơi, làm cá chết, 
gây bức xúc trong nhân dân”. 

Khi được hỏi về vấn 
đề này, Phó Giám đốc Sở 
TN&MT Ninh Bình Phạm 
Văn Khoa đã trao đổi: Trước 
khi Nhà máy XLNT Thành 
Nam hoạt động thì nhiều DN 
trong KCN đã tự đầu tư hệ 
thống XLNT nên họ không 
đấu nối với hệ thống XLNT 
của Nhà máy. Mặt khác, trong 
bối cảnh tình hình kinh tế 
trong nước và thế giới những 
năm qua có nhiều khó khăn 
nên các DN chưa quan tâm 
đầu tư cho công tác BVMT. 
Để giải quyết vấn đề môi 
trường tại KCN Khánh Phú, 
UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ 
chức nhiều buổi làm việc, tìm 
giải pháp nhằm duy trì, đảm 
bảo cho hoạt động của Nhà 
máy. UBND tỉnh chỉ đạo Ban 
Quản lý các KCN của tỉnh 
làm việc với nhà thầu đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng cơ 
sở hạ tầng trong KCN, nhất là 
hệ thống dẫn nước thải từ các 
DN về Nhà máy. Đồng thời, 

 V Nhà máy XLNT Thành Nam
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yêu cầu các DN trong KCN không 
được xả thải trực tiếp ra môi trường 
mà phải qua Nhà máy XLNT Thành 
Nam. 

Ngoài ra, trước khi Bộ TN&MT 
ban hành Thông tư số 35/2015/TT-
BTNMT về quy định BVMT KCN, 
khu kinh tế, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, UBND tỉnh đã giao cho Ban 
Quản lý các KCN thực hiện quản lý 
môi trường đối với các KCN trên địa 
bàn tỉnh và Sở TN&MT chỉ được giao 
nhiệm vụ phối hợp với Ban Quản lý 
trong quá trình xem xét, thẩm tra, cấp 
giấy chứng nhận đầu tư cho các dự 
án đầu tư vào các KCN và kiểm tra, 
thanh tra việc thực hiện BVMT của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trong KCN theo thẩm quyền. Vì 
thế, việc phối hợp trong công tác quản 
lý môi trường giữa các cấp, các ngành 
chưa kịp thời dẫn đến việc thực hiện 
các biện pháp BVMT của các cơ sở 
sản xuất chưa đạt yêu cầu.

Để giải quyết vấn đề môi trường 
tại KCN Khánh Phú, tạo điều kiện 
cho Nhà máy XLNT Thành Nam 
hoạt động ổn định, hiệu quả, trong 
thời gian tới, các Sở, ban ngành, Ban 
Quản lý các KCN và chính quyền 
địa phương cần phối hợp chặt chẽ 
để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 
chính sách pháp luật, nâng cao trách 
nhiệm, ý thức BVMT cho các đơn vị 
sản xuất trong KCN, trong đó chú 
trọng đến các đơn vị có nguy cơ cao 
gây ô nhiễm môi trường. Cùng với 
đó, các cơ quan chức năng cần tăng 
cường kiểm tra, thanh tra để phát 
hiện, chấn chỉnh, xử phạt nghiêm 
minh đối với những đơn vị gây ô 
nhiễm môi trường, đảm bảo không 
ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống 
của người dân. Đồng thời, tiếp tục 
quan tâm đầu tư xây dựng hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng trong KCN. Thiết 
nghĩ, vấn đề BVMT không phải là 
trách nhiệm của riêng ai, vì thế, mỗi 
DN cần nêu cao ý thức, trách nhiệm 
chung tay BVMT vì sự phát triển bền 
vững đất nước, đừng để sự nỗ lực đầu 
tư của một DN trở thành “uổng phí”!
 GIÁNG HƯƠNG

Lào Cai: Chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường
PHẠM TRUNG KIÊN
Phó Giám đốc, Sở TN&MT Lào Cai

Những năm qua, Lào Cai 
tích cực đẩy mạnh thu 
hút đầu tư phát triển 

công nghiệp khai thác, chế biến 
khoáng sản, du lịch... Tuy nhiên, 
cùng với sự phát triển đó đã tạo 
ra những áp lực lớn trong công 
tác quản lý tài nguyên và BVMT. 
Bên cạnh đó, tình trạng biến 
đổi khí hậu (BĐKH), thời tiết 
cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, 
băng giá, sương muối, rét đậm 
rét hại và hạn hán kéo dài có xu 
hướng gia tăng cả về tần số và 
cường độ gây ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế và đời sống 
nhân dân.

Trước tình trạng trên, Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ 
đạo các cấp, các ngành, các địa 
phương tăng cường công tác 
quản lý tài nguyên, BVMT, ứng 
phó với BĐKH. Qua đó, hệ 
thống chính sách, pháp luật về 
TN&MT ngày càng được hoàn 
thiện, tạo lập môi trường pháp 
lý thuận lợi cho các hoạt động 
kinh tế - xã hội; Công tác BVMT 
đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 

2016, tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt đô thị được thu gom, xử lý 
khoảng 80%; Tỷ lệ che phủ rừng 
tăng lên khoảng 53,8%; dân số 
nông thôn được cấp nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh tăng lên 85,7%; 
hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ 
sinh tăng lên 61%; tỷ lệ hộ gia 
đình có chuồng trại chăn nuôi 
gia súc hợp vệ sinh đạt 66,1%. 
Đối với hoạt động xử lý chất thải 
y tế nguy hại, nếu năm 2012, 
chỉ có Bệnh viện Đa khoa số 1 
(nay là bệnh viện Sản Nhi) được 
đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý 
chất thải nguy hại, đến nay, cơ 
bản các bệnh viện tuyến tỉnh 
và huyện được đầu tư hệ thống 
xử lý rác thải y tế nguy hại, đưa 
tổng lượng chất thải y tế nguy 
hại được thu gom, xử lý triệt để 
tăng từ 35% lên trên 80% đối với 
thải rắn, từ 40% lên 75% đối với 
nước thải. 

Về cơ sở hạ tầng về BVMT 
tại các khu, cụm công nghiệp 
và các đô thị loại IV trở lên trên 
địa bàn tỉnh đang dần được 
đồng bộ. Hiện nay, KCN Đông 

 V KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai
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khai thác đến vận chuyển, tiêu 
thụ, xuất khẩu khoáng sản đạt 
hiệu quả; không còn tình trạng 
khai thác và xuất khẩu quặng 
sắt trái phép; Hoạt động vận 
chuyển và tiêu thụ khoáng sản 
(đặc biệt là vận chuyển quặng 
tại mỏ sắt Quý Xa) đã giảm tác 
động xấu đến môi trường, hạ 
tầng giao thông; tình trạng vận 
chuyển khoáng sản vượt tải 
trọng cơ bản đã được kiểm tra 
ngăn chặn.

Bên cạnh những kết quả 
trên, hiện công tác quản lý 
TN&MT vẫn còn những tồn 
tại một số hạn chế: Quản lý 
đất đai ở một số địa phương 
còn chưa chặt chẽ; Khiếu 
kiện về đất đai vẫn còn là 
vấn đề phức tạp; Giải quyết 
khó khăn trong công tác 
bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ tái định tại một 
số địa phương thực hiện có 
nơi chưa đúng quy định, dẫn 
đến khiếu kiện của nhân 
dân. Việc đầu tư cơ sở hạ 
tầng xử lý chất thải tại các 
đô thị, KCN và các cơ sở 
sản xuất kinh doanh dịch vụ 
chưa đáp ứng được yêu cầu 
trong quá trình phát triển; 
Chất thải rắn sinh hoạt khu 
đô thị chưa được phân loại 

triệt để tại nguồn; công tác 
ứng phó với BĐKH, bảo vệ 
đa dạng sinh học chưa được 
triển khai đồng bộ. Một số 
nơi, chính quyền cấp xã chưa 
thực sự chủ động trong công 
tác bảo vệ khoáng sản chưa 
khai thác, chưa chủ động 
kiểm tra, phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý dứt điểm và báo 
cáo kịp thời về hoạt động 
thác khoáng sản trái phép tại 
địa phương, vẫn xảy ra tình 
trạng khai thác trái phép...

Trong những năm tới, để 
chủ động ứng phó với BĐKH, 
bảo vệ TN&MT, tỉnh đã đề ra 
một số giải pháp: 

Thứ nhất, thực hiện tốt 
công tác quy hoạch, quản lý 
tài nguyên; có kế hoạch khai 
thác hợp lý để sử dụng tiết 
kiệm và hiệu quả nguồn tài 
nguyên khoáng sản không tái 
tạo..

Thứ hai, chủ động, ngăn 
ngừa, hạn chế mức độ gia 
tăng ô nhiễm môi trường 
từ các hoạt động sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, 
phát triển đô thị và các vùng 
dân cư tập trung.

Thứ ba, tăng cường phát 
triển và bảo vệ rừng đầu 
nguồn; BVMT nguồn nước; 
tổ chức điều tra chất lượng, 
trữ lượng các nguồn nước, 
nhất là nguồn nước ngầm để 
quy hoạch, bảo vệ, khai thác, 
sử dụng bền vững nguồn 
nước trên địa bàn tỉnh. 

Thứ tư, làm tốt công tác 
dự báo, cảnh báo thiên tai, 
quan trắc và phân tích môi 
trường; thực hiện khoanh 
vùng thiên tai nguy hiểm và 
chủ động di dời dân ra khỏi 
các vùng nguy hiểm, ổn định 
tái định cư. Tổ chức thực hiện 
hiệu quả Chương trình Mục 
tiêu quốc gia ứng phó với 
BĐKH...n

 V Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh Lào Cai tham gia Lễ ra quân 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2016

Phố Mới được đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải tập trung với công suất 500 m3/
ngày, đêm; KCN Tằng Loỏng đã đầu tư xây 
dựng Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 
với công suất 3.000 m3/ngày, đêm (hiện đang 
vận hành chạy thử, dự kiến hết Quý I/2017 
đi vào hoạt động chính thức); UBND tỉnh đã 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống 
xử lý nước thải KCN Tằng Loỏng (giai đoạn 
2) với công suất 4.950 m3/ngày, đêm, dự kiến 
khởi công trong năm 2017... Trên cơ sở đó, 
chất lượng môi trường toàn tỉnh dần được 
kiểm soát; môi trường nông thôn có nhiều 
khởi sắc, bước đầu một số xã đã hoàn thành 
tiêu chí môi trường trong Chương trình xây 
dựng nông thôn mới; chất thải tại các đô thị 
được quan tâm thu gom, xử lý đồng bộ; trong 
sản xuất công nghiệp doanh nghiệp chú 
trọng đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng 
sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, sử 
dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, xử lý chất 
thải đạt tiêu chuẩn thải; năng lực ứng phó với 
BĐKH được tăng cường...

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng được quản lý 
chặt chẽ, cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu nguyên 
liệu cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong 
và ngoài tỉnh; qua đó góp phần tạo việc làm cho 
trên 10.000 lao động; nguồn thu ngân sách từ 
hoạt động khai thác và tuyển khoáng sản đạt 
bình quân 1.000 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 
20% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh. Đến 
nay, tình trạng khai thác trái phép cơ bản đã 
được xử lý. Đây là sự chủ động của địa phương 
và phối hợp liên ngành trong việc quản lý từ 
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Hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững 
tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn
TS. PHẠM HỒNG LONG
Khoa Du lịch học, Đại học KHXH&NV Hà Nội

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái (DLST) vì sự đa dạng sinh học 
(ĐDSH) với nhiều loài đặc hữu hoang dã, các hệ sinh thái (HST) đặc sắc khác nhau, trong đó, các 
Vườn quốc gia (VQG) và Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) đã thực sự trở thành “kho báu” lưu giữ và 
bảo vệ ĐDSH, phòng hộ, BVMT, phát triển DLST. Hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam hiện nay có 164 
khu, trong đó 30 VQG và 69 khu BTTN với tiềm năng rất lớn cho phát triển DLST. Tuy nhiên, hoạt 
động du lịch ở một số VQG và khu BTTN đang có những tác động tiêu cực lên tài nguyên thiên nhiên 
và văn hóa bản địa. 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DLST Ở 
CÁC VQG, KHU BTTN 

Hiện có 3 hình thức tổ chức kinh doanh 
DLST phổ biến tại các VQG, Khu BTTN như: 
Tự tổ chức kinh doanh dịch vụ DLST; Cho các 
tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh 
doanh du lịch; Liên kết với các tổ chức, cá nhân 
để đầu tư phát triển du lịch.

Các loại hình và chương trình du lịch mới 
chỉ tập trung chủ yếu vào một số VQG có điều 
kiện tiếp cận về cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ 
thuật du lịch tốt. Nhiều VQG, khu BTTN có 
điều kiện, khả năng tổ chức các loại hình và 
chương trình du lịch đặc sắc, phong phú nhưng 
do nằm xa và điều kiện cơ sở hạ tầng giao 
thông tiếp cận điểm đến còn nhiều khó khăn 
nên không thu hút được khách du lịch. 

Theo kết quả nghiên cứu 
của Hiệp hội VQG và khu 
BTTN năm 2010, có đến 80% 
du khách nội địa đến các 
VQG, khách du lịch quốc tế 
có xu hướng tăng dần qua các 
năm. Khách du lịch đến các 
VQG chủ yếu với mục đích 
nghỉ ngơi, thư giãn, tham 
quan thưởng thức phong cảnh 
tự nhiên và nghiên cứu học 
tập, do vậy đối tượng khách 
chủ yếu là những người thích 
khám phá thiên nhiên, những 
hộ gia đình, học sinh, sinh 
viên và các nhà nghiên cứu 
khoa học. Số lượng khách 

nội địa từ các doanh nghiệp, 
nhà máy đến tham quan các 
VQG, Khu BTTN còn ít. 

Các VQG, Khu BTTN có 
tiềm năng phát triển DLST 
rất lớn nhưng cho đến nay 
việc phát triển DLST còn hạn 
chế, chưa tương xứng với 
tiềm năng mà thiên nhiên 
ban tặng. DLST phát triển 
chủ yếu tập trung ở một số 
VQG có điều kiện tiếp cận 
giao thông thuận lợi, cơ sở 
hạ tầng và cơ sở vật chất 
kỹ thuật tương đối tốt như: 
VQG Cát Bà, Tam Đảo, Cúc 
Phương, Ba Vì, Phong Nha - 
Kẻ Bàng, Cát Tiên... Nhưng 
ngay ở các VQG có hoạt 
động du lịch phát triển khá 
tốt này, loại hình DLST vẫn 
còn nhiều tồn tại, chưa tuân 
thủ tuyệt đối các nguyên tắc, 
quy chuẩn, tiêu chuẩn của 
DLST, chưa chú trọng các 
hoạt động giáo dục, BVMT; 
chưa tuân thủ chặt chẽ các 
tiêu chí, tiêu chuẩn BVMT 
bền vững; chưa thu hút sự 
tham gia của cộng đồng địa 
phương làm du lịch, phát 
triển bền vững về sinh thái, 
môi trường…

Ngoài các VQG Phong 
Nha - Kẻ Bảng và Ba Vì, các 
nguồn thu từ hoạt động DLST 
của các VQG và khu BTTN 
còn lại hết sức hạn chế, chưa 

 V Với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, VQG Ba Vì là điểm du lịch hấp hẫn giới trẻ 
trải nghiệm
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đủ bù đắp chi phí và tái đầu tư cho công tác 
bảo tồn.

Tại một số VQG, do sự phát triển nhanh 
của hoạt động du lịch dẫn đến những tác động 
tiêu cực lên tài nguyên thiên nhiên và văn hóa 
bản địa, như: vấn đề rác thải; sự tác động lên 
cảnh quan; có tình trạng săn bắt chim, thú, 
bẻ cây, khắc đẽo lên thân cây, vách đá, xâm 
hại các nhũ đá trong hang động; sự quá tải về 
lượng du khách đối với một số điểm đến...

Nguyên nhân chính là do trình độ nhận 
thức về BVMT của người dân địa phương và 
đa số khách tham quan còn hạn chế. Phần lớn 
các VQG, các khu BTTN chưa có chiến lược 
và quy hoạch phát triển DLST nên không có 
định hướng đầu tư, không có kế hoạch, dự án 
phát triển DLST. Số ít các VQG, khu BTTN 
đã có quy hoạch phát triển DLST (Côn Đảo, 
Phong Nha - Kẻ Bàng, Bidoup - Núi Bà, Yok 
Đôn, Cúc Phương, Cát Tiên, Ba Vì...) nhưng 
thiếu nguồn lực, tài chính triển khai. Cơ sở hạ 
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ du lịch, các 
dịch vụ hỗ trợ du lịch như cung cấp thông tin, 
y tế, bảo hiểm, vận tải hành khách, ăn uống, 
vui chơi, giải trí… đảm bảo đúng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu của 
khách DLST còn rất hạn chế và chưa đồng bộ. 
Công tác phối, kết hợp giữa các cơ quan quản 
lý, các cấp, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong 
hoạch định, xây dựng chính sách phát triển, 
quản lý du lịch và DLST còn bất cập. Bên cạnh 
đó, hệ thống chính sách phát triển du lịch và 
DLST chưa thống nhất, đồng bộ, dẫn đến tình 
trạng phát triển tự phát, chồng chéo, nảy sinh 
những mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn, 
giữa kinh tế và môi trường, ảnh hưởng tiêu 

cực đến môi trường tự 
nhiên, văn hóa - xã hội.

ĐỀ XUẤT PHÁT 
TRIỂN DLST BỀN 
VỮNG TẠI CÁC 
VQG, KHU BTTN 

Để phát triển DLST 
bền vững ở các VQG, Khu 
BTTN, Bộ NN&PTNT, 
UBND các tỉnh/thành 
phố, Sở NN&PTNT, các 
VQG và Khu BTTN cần 
chú ý một số vấn đề trọng 
tâm như: Xây dựng Chiến 
lược quốc gia về phát 
triển DLST bền vững ở 
các VQG và khu BTTN, 
làm cơ sở định hướng 
phát triển trên phạm 
vi toàn quốc và ở từng 
địa phương, VQG, Khu 
BTTN.

 Đẩy mạnh quy hoạch 
phát triển DLST theo các 
vùng lãnh thổ, đến từng 
khu rừng đặc dụng, VQG, 
Khu BTTN là yêu cầu 
cấp bách nhằm đảm bảo 
phát triển DLST đi đôi với 
BVMT, bảo tồn ĐDSH, 
các giá trị văn hóa, xã 
hội, nhân văn của các 
vùng lãnh thổ, các cộng 
đồng dân cư. Hiện nay 
mới chỉ có một vài VQG, 

Khu BTTN có quy hoạch 
DLST như Phong Nha - 
Kẻ Bàng, Bến En…, các 
VQG thuộc Trung ương 
thì đang có đề án chờ phê 
duyệt.

Cần sửa đổi, bổ sung 
và hoàn thiện các văn bản 
luật (Luật Bảo vệ phát 
triển rừng, Luật ĐDSH), 
các văn bản dưới Luật có 
liên quan tới phát triển 
du lịch, DLST cũng như 
xây dựng các chính sách 
tạo hành lang pháp lý và 
cơ chế rõ ràng, thuận lợi 
nhất cho các bên tham gia 
trong phát triển DLST. 

Đào tạo nâng cao chất 
lượng và có cơ chế tạo 
điều kiện làm việc cho 
nhân lực làm DLST để 
chuyên nghiệp hóa hoạt 
động, góp phần tuyên 
truyền nâng cao ý thức về 
môi trường, bảo tồn cảnh 
quan thiên nhiên, HST 
các VQG, các khu BTTN. 
DLST là một phương thức 
đặc biệt của du lịch và 
nó chỉ thành công khi có 
đội ngũ có chuyên môn, 
nghiệp vụ, kỹ năng tốt. 

Ngoài ra, cần có chính 
sách và quy định đối với 
các tổ chức kinh doanh 
du lịch để đảm bảo có sự 
chia sẻ lợi nhuận bằng vật 
chất cho cộng đồng địa 
phương, bảo tồn thiên 
nhiên và BVMT nơi các 
tổ chức này khai thác phát 
triển du lịch. Xây dựng và 
hoàn thiện cơ sở vật chất 
kỹ thuật như nhà nghỉ, 
nhà ăn, trạm dừng chân, 
chòi quan sát, đường 
mòn… sao cho thích hợp 
với nhiệm vụ bảo tồn, 
không để công tác xây 
dựng cơ sở vật chất trở 
thành nguyên nhân của 
sự tàn phá môi trườngn

 V VQG Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn 
nhằm thu hút khách du lịch quốc tế
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 l Cần Thơ: Ứng dụng các 
giải pháp công nghệ xanh

Vừa qua, UBND TP. Cần Thơ 
phối hợp với Chương trình định 
cư con người Liên hợp quốc (UN - 
Habitat) tổ chức Hội thảo Ứng dụng 
công nghệ giảm phát thải trong phát 
triển kinh tế đô thị và tăng cường khả 
năng thích ứng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao 
đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về 
chính sách, ứng dụng khoa học - 
công nghệ trong phát triển TP bền 
vững. Đồng thời, giới thiệu một số 
giải pháp công nghệ, tiết kiệm năng 
lượng, giảm phát thải như lắp đặt hệ 
thống chắn ngập cho những nơi đông 
dân cư, xây dựng hệ thống bể ngầm 
thu nước mưa, hệ thống cảnh báo 
sớm thiên tai, lọc nước sạch từ biển 
và các công nghệ xử lý nước, biến 
rác thải thành năng lượng... Để giải 
quyết các thách thức đô thị, thời gian 
tới, TP. Cần Thơ sẽ tập trung vào các 
giải pháp xanh nhằm nâng cao chất 
lượng môi trường đô thị, đảm bảo 
phát triển bền vững: Phát triển đô 
thị gắn với hệ thống giao thông công 
cộng; tăng cường sử dụng năng lượng 
sạch và tái chế năng lượng; phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao; quản lý 
rủi ro thiên tai tốt hơn bằng cách phát 
triển không gian xanh; nhân rộng các 
mô hình du lịch sinh thái; chú trọng 
ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát 
thải khí nhà kính, thích ứng với biến 
đổi khí hậu; thay đổi lối sống cư dân 
đô thị theo hướng chuyển dần sang 
lối sống xanh.

  ĐỨC SINH

 l Huế, Đà Nẵng, Hội An và 
Đông Hà tham gia Chương 
trình Thành phố Xanh  
toàn cầu 2017

Bốn TP là Huế, Đà Nẵng, Hội An và 
Đông Hà đã công bố tham gia Chương 
trình TP Xanh toàn cầu do Quỹ Quốc 
tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) khởi 
xướng nhằm khuyến khích các TP trên 
thế giới chuyển đổi theo mô hình phát 
triển đô thị bền vững.

Định kỳ 2 năm 1 lần, WWF sẽ tổ 
chức đánh giá và trao giải cho các TP 
vì những nỗ lực trong các chính sách, 
giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, xây 
dựng, giao thông vận tải. Cam kết và 
kế hoạch của các TP sẽ được đánh giá 
bởi Hội đồng chuyên gia quốc tế độc 
lập trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ 
quy hoạch đô thị và giao thông cho tới 
hành vi tiêu dùng và hệ thống năng 
lượng. 

Kể từ khi ra đời, Chương trình TP 
Xanh đã thu hút sự tham gia của hơn 
320 TP trên thế giới. Các TP đạt giải sẽ 
được đánh giá dựa trên những tiêu chí 
sau: Mục tiêu và khả năng thực hiện 
các cam kết để tạo ra biến chuyển lớn 
về giảm phát thải, thích ứng với biến 
đổi khí hậu; Khả năng tích hợp các 
hoạt động vào kế hoạch hành động 
toàn diện về khí hậu của TP; Xác định 
rõ ràng lộ trình giảm phát thải khí nhà 
kính dựa trên cơ sở tính toán khoa 
học; Có phương pháp tiếp cận sáng 
tạo nhằm giải quyết các vấn đề giao 
thông đô thị…

Năm 2017 là năm thứ 5 WWF 
thực hiện Chương trình TP Xanh 
toàn cầu với 25 nước đăng kí tham gia. 
 NHẬT MINH

 l Ford tăng cường hợp tác 
với các nhà cung ứng về  
môi trường

Với mục tiêu sản xuất ngày một xanh 
sạch hơn, Tập đoàn Ford đang nỗ lực 
giảm thiểu các tác động tới môi trường 
thông qua việc chia sẻ các kinh nghiệm 
phát triển bền vững tới các nhà cung ứng 
trên toàn cầu. Để tăng cường hợp tác 
với các nhà cung ứng về môi trường,Tập 
đoàn Ford đã đưa ra Chương trình PACE 
với hơn 350 giải pháp trong cả 4 lĩnh vực: 
năng lượng, nước, khí thải và chất thải. 
Trong đó, có những giải pháp hàng đầu 
như tối ưu hóa hoạt động của tháp làm 
mát, giảm sử dụng khí nén trong hoạt 
động sản xuất, loại bỏ các hệ thống làm 
mát đơn lẻ, thay bóng đèn sợi đốt bằng 
đèn LED...

Với những giải pháp đó, Tập đoàn 
Ford đã giúp các nhà cung ứng giảm 
lượng chất thải và khí CO2 ra môi 

trường, thúc đẩy việc tiêu thụ nước 
và năng lượng hiệu quả. Đồng thời, 
Ford cũng khuyến khích các nhà cung 
ứng chia sẻ những sáng kiến của họ 
về BVMT và tiết kiệm năng lượng với 
các chuỗi cung ứng bên dưới để cùng 
chung tay BVMT toàn cầu. 

 QUỲNH ANH

 l Thực hiện vận tải xanh 
nhằm giảm phát thải khí nhà 
kính

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã 
tổ chức Hội thảo cuối ký Dự án Vận 
tải xanh với sự tài trợ của Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (ADB).

Chương trình Vận tải xanh (GFP) 
là một phần của Chương trình Môi 
trường trọng điểm và sáng kiến hành 
lang bảo tồn đa dạng sinh học do 
ADB hỗ trợ, nhằm thúc đẩy công tác 
BVMT tại các nước thuộc tiểu vùng 
Mêkông mở rộng (GMS). 

Dự án Vận tải xanh được triển 
khai thí điểm trong khu vực GMS 
gồm 3 nước Việt Nam, Lào và Thái 
Lan từ tháng 1/2015 - 8/2016, với mục 
tiêu làm giảm dấu chân các-bon trong 
vận tải hàng hóa trên hành lang kinh 
tế GMS. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh 
giá các kết quả của Dự án Vận tải xanh, 
những đóng góp trong quá trình giảm 
phát thải và thích ứng với biến đổi khí 
hậu của Việt Nam; đồng thời, chia sẻ 
các kinh nghiệm về phát triển vận tải 
xanh, cũng như kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 
trưởng xanh của Bộ Giao thông vận 
tải giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Dự 
án đã tạo động lực khuyến khích thúc 
đẩy các doanh nghiệp vận tải ứng dụng 
một số công nghệ xanh, nâng cao kỹ 
năng lái xe sinh thái đối với các phương 
tiện vận tải hàng hóa, thực hiện vận tải 
xanh, giảm phát thải CO2, BVMT và 
tiết kiệm nhiên liệu giảm chi phí vận 
hành, tăng khả năng cạnh tranh của 
các doanh nghiệp vận tải đường bộ 
Việt Nam với các doanh nghiệp trong 
khu vực ASEAN, cũng như GMS.
  AN VI
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Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học tại 
Khu Bảo tồn Pá Khoang - Điện Biên

Khu di tích lịch sử Mường Phăng nằm 
trong khu rừng nguyên sinh, bên cạnh 
hồ Pá Khoang, thuộc địa bàn các xã 

Nà Nhạn, Pá Khoang, Mường Phăng, Điện 
Biên là địa điểm lưu giữ những chứng tích lịch 
sử vẻ vang, oai hùng của dân tộc Việt Nam. 
Nơi đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống 
và làm việc trong suốt thời tham gia kháng 
chiến. Rừng cây cổ thụ nằm trong diện tích 
Khu di tích được người dân địa phương gọi 
là “rừng Đại tướng”. Nhằm bảo vệ đa dạng 
sinh học (ĐDSH) và tổ chức khai thác hiệu 
quả giá trị tài nguyên rừng, năm 2013, HĐND 
tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 
303/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch 
bảo tồn ĐDSH tỉnh Điện Biên đến năm 2020, 
hướng đến năm 2030. Trong đó, nâng cấp 
Khu di tích lịch sử Mường Phăng thành Khu 
bảo tồn (KBT) loài, sinh cảnh cấp quốc gia Pá 
Khoang - Mường Phăng.

NHỮNG NGUY CƠ SUY GIẢM ĐDSH
KBT loài, sinh cảnh cấp quốc gia Pá Khoang 

- Mường Phăng với diện tích 10.048,81 ha, có 
địa hình núi đất với độ cao trung bình trên 
1.000 m so với mặt nước biển. Khu vực phía 

 V Cây Tô hạp ở KBT loài, sinh cảnh Pá Khoang - Mường Phăng

đông KBT có đỉnh núi trọc 
cao 1.658 m, là đỉnh cao nhất 
của di tích nằm trên đường 
ranh giới với huyện Điện 
Biên Đông. Phía tây KBT có 
độ cao thấp hơn 1.000 m so 
với mặt nước biển, đây là hồ 
nước Pá Khoang rộng khoảng 
700 ha, dung tích 37,2 triệu 
m3 nước. Mùa nước đầy, nước 
ăn sâu vào các khe nhỏ chân 
núi hình thành nên nhiều 
bán đảo nhỏ, tạo nên cảnh 
đẹp hấp dẫn cho du lịch sinh 
thái, lượng nước hồ chủ yếu 
từ cánh rừng nguyên sinh bao 
quanh hồ cung cấp. Trong các 
thảm rừng quanh hồ có nhiều 
loại hoa phong lan đủ chủng 
loại. Hồ có nhiều loài cá và 
động, thực vật nổi (đã thống 
kê được khoảng 65 loài thực 
vật nổi, 14 loài động vật nổi, 6 
loài động vật đáy…). 

Bao bọc xung quanh hồ 
là các ngọn núi, với khu rừng 

nguyên sinh rất phong phú 
các loài động, thực vật. Thống 
kê cho thấy, khu rừng nguyên 
sinh trong KBT có trên 700 
loài thực vật thuộc 4 ngành 
thực vật bậc cao, với nhiều loài 
cây quý nổi tiếng như giổi, dẻ, 
tô hạp, chò xanh, phay sừng, 
re, xoan, táu xanh, lát hoa, giổi 
xanh, vàng tâm, thạch hộc 
gấm… Đặc biệt, KBT có loài 
cây tô hạp phát triển trên diện 
rộng, đây là loài cây thường 
xanh chỉ có ở vùng rừng Tây 
Bắc. Với đặc điểm sinh trưởng 
nhanh, tái sinh mạnh, gỗ cây 
tô hạp màu nâu đỏ, lõi lớn, 
không mối mọt, có thể dùng 
để xây dựng, đóng tàu thuyền, 
cất tinh dầu và làm thuốc. 
Loài cây này được tái sinh từ 
hạt vào những năm 70 của 
thế kỷ trước. Đến nay, cây có 
đường kính gốc hơn 70 cm và 
có chiều cao từ 30 - 50 m. 

Về động vật, KBT có hơn 
300 loài thuộc các loài thú, bò 
sát, chim và ếch nhái…, trong 
đó, riêng khu hệ chim được 
các chuyên gia Viện Sinh thái 
và Tài nguyên sinh vật thực 
hiện dự án khảo sát năm 2014. 
Kết quả khảo sát cho thấy, 
có 77 loài chim, trong đó có 
nhiều loài chim quý như vàng 
anh, chèo bẻo, chích chòe, cò 
nhạn… Sự phân bố của các 
loài chim không đồng đều ở 
4 sinh cảnh khác nhau thuộc 
khu vực nghiên cứu. Số loài 
chim nhiều nhất ở sinh cảnh 
rừng ven sông, suối với 61 
loài (chiếm 80,26 %); thứ hai 
ở sinh cảnh rừng thứ sinh cây 
bụi với 52 loài (chiếm 68,42 
%); thứ ba ở sinh cảnh làng 
bản, nương rẫy với 46 loài 
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(chiếm 60,52%) và ít nhất ở sinh cảnh rừng 
thứ sinh thường xanh trên núi đất với 37 loài 
(chiếm 48,68 %). 

Trong những năm gần đây, hệ sinh thái 
rừng Mường Phăng bị suy giảm nghiêm 
trọng, nhiều loài động, thực vật rừng có nguy 
cơ tuyệt chủng. Theo kết quả điều tra của Sở 
NN&PTNT cho thấy, hiện diện tích rừng tự 
nhiên giảm cả về số lượng và chất lượng cây 
rừng, chủ yếu chỉ còn rừng ở những phân khu 
phục hồi sinh thái nằm trong vùng lõi KBT, 
cạnh hồ Pá Khoang. Các loài gỗ quý như chò 
chỉ, đinh, nghiến đến nay đã không còn, hiện 
chỉ còn lại một số loài cây như tô hạp, lát hoa, 
trầm hương… Một số loài cây trước đây rất 
cao to, nay chỉ còn cây nhỏ như phay sừng, 
giổi găng… Nhiều loài hiếm nay trở nên rất 
hiếm và khó gặp như bình vôi, du sam, rau 
sắng, thông tre, kim giao, lan kim tuyến… Do 
kích thước của các loài cây rừng giảm, dẫn 
đến cấu trúc rừng tự nhiên bị phá vỡ, làm 
giảm ĐDSH và khả năng phòng hộ của rừng. 

Không chỉ có cây rừng, nhiều loài thú 
cũng bị tuyệt chủng. Hầu hết các loài thú lớn 
như gấu, hổ, báo không còn, chỉ còn các loài 
thú nhỏ như chồn, khỉ và một số loài chim. 
Một số loài cá lớn trong hồ Pá Khoang như cá 
lăng, trắm đen đã biến mất mà chỉ còn các loài 
cá nhỏ. Gần đây, do mực nước hồ Pá Khoang 
xuống thấp, nhiều diện tích lòng hồ bị cạn nên 
đã thu hút loài cò nhạn về đây kiếm mồi, với 
số lượng tới 500 con. Đây là loài quý hiếm, 
nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Tuy nhiên, 
hiện hàng trăm cá thể cò nhạn này đang đứng 
trước những nguy hiểm do người dân trên 
địa bàn đang tìm cách săn, bẫy loài chim quý 
hiếm này.

 Để bảo vệ rừng Mường Phăng, từ năm 
1986, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Chỉ 
thị số 194/CT quy định diện tích rừng trong 
KBT loài, sinh cảnh Pá Khoang - Mường 
Phăng là rừng cấm quốc gia, tuy nhiên, tình 
trạng chặt phá, khai thác gỗ trái phép vẫn 
gia tăng. Tính đến nay, Hạt kiểm lâm huyện 
Mường Phăng đã bắt và ra quyết định xử lý 
hơn 100 vụ vi phạm liên quan tới rừng và lâm 
sản. Nguyên nhân của tình trạng này, do nhu 
cầu sử dụng các đồ gia dụng được chế tác từ 
gỗ quý của người dân. Bên cạnh đó, cấp ủy, 
chính quyền địa phương còn chưa quan tâm 
đến công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm 
sản và xem đây là trách nhiệm của các cơ quan 
chức năng. Sự phối hợp trao đổi thông tin ở 

một số cơ quan chuyên ngành 
trong phòng, chống buôn lậu 
lâm sản còn nhiều bất cập. 

TĂNG CƯỜNG GIẢI 
PHÁP BẢO TỒN LOÀI - 
SINH CẢNH

Trước thực trạng trên, 
nhằm đẩy mạnh công tác bảo 
vệ rừng Mường Phăng - địa 
danh lịch sử của cả nước, Ban 
quản lý (BQL) KBT loài, sinh 
cảnh Pá Khoang - Mường 
Phăng đã thành lập Tổ Bảo 
vệ cơ động, thường xuyên 
tuần tra, kiểm tra nhằm phát 
hiện, ngăn chặn các hành 
vi vi phạm. Để bảo vệ rừng, 
ngăn chặn các hành vi xâm 
hại cũng như phòng, chống 
cháy rừng, Tổ đã phối hợp 
với kiểm lâm địa bàn, chính 
quyền xã Mường Phăng vận 
động nhân dân trong xã tích 
cực chăm sóc và bảo vệ rừng. 
Đồng thời, tổ chức ký cam 
kết không chặt phá, đốt rừng 
làm nương, đặc biệt là 20 hộ 
dân hiện đang sống và làm 
trang trại chăn nuôi gần Khu 
di tích. Nhận thức được tầm 
quan trọng của việc bảo vệ 
khu rừng lịch sử, hàng tuần, 
người dân tham gia phát cỏ 
dại, dây leo, làm đường băng 
cản lửa, rà soát những cây gỗ 
lớn và đánh dấu vị trí để dễ 
kiểm tra, bảo vệ. Bên cạnh đó, 
chính quyền xã và BQL KBT 
còn phát động các phong 
trào, hoạt động BVMT, sinh 
thái rừng. Hàng tuần, Tổ Bảo 
vệ cơ động, người dân và học 
sinh trong xã tổ chức thu 
gom rác thải trong Khu di 
tích để giữ gìn sạch đẹp cảnh 
quan cũng như BVMT; góp 
phần tạo ấn tượng tốt với 
du khách đến thăm Mường 
Phăng. Trong thời gian tới, 
để bảo vệ ĐDSH hướng tới 
sự phát triển bền vững rừng, 
UBND tỉnh Điện Biên đã 

chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện 
Mường Phăng và BQL KBT 
triển khai thực hiện một số 
giải pháp:

Thể chế hóa các văn 
bản pháp luật, hoàn thiện 
hệ thống cơ chế, chính sách 
nhằm bảo tồn ĐDSH trong 
các KBT; đồng thời khuyến 
khích các tổ chức, hộ gia 
đình và người dân tích cực 
tham gia bảo tồn; khai thác 
hiệu quả giá trị tài nguyên 
các KBT, đảm bảo an ninh 
quốc phòng. Lựa chọn giải 
pháp quản lý các hệ sinh 
thái phù hợp với điều kiện 
địa phương, hoặc vận dụng 
phương pháp tiếp cận hệ 
sinh thái trong việc thực thi 
Quy hoạch bảo tồn ĐDSH 
để hướng tới việc sử dụng 
nguồn tài nguyên ĐDSH hợp 
lý, hiệu quả và bền vững.

Hỗ trợ vốn, kỹ thuật cho 
dân cư sống trong vùng đệm 
phát triển kinh tế, đảm bảo 
cuộc sống; giảm thiểu tối đa 
việc sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên trong KBT; triển khai 
thực hiện tốt chi trả dịch 
vụ môi trường rừng là một 
trong những giải pháp quan 
trọng để người dân tích cực 
tham gia bảo vệ rừng, bảo tồn 
ĐDSH.

Tăng cường sự hợp tác 
trong nước và nước ngoài về 
bảo tồn, phát triển bền vững, 
đặc biệt, trong công tác điều 
tra, nghiên cứu phát triển 
ĐDSH, kinh nghiệm, năng 
lực quản lý, bảo tồn, cơ chế 
phối hợp…

Nâng cao nhận thức cộng 
đồng về tầm quan trọng và lợi 
ích lâu dài của việc bảo tồn 
ĐDSH; giúp cộng đồng gắn 
bó cuộc sống và thu nhập của 
mình với công tác quản lý, 
bảo vệ phát triển rừng, bảo 
tồn ĐDSHn

 MINH NGUYỆT
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Bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học
của Khu Bảo tồn thiên nhiên sông Thanh
TẠ KIỀU ANH
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Nằm trên địa bàn hai huyện Nam Giang 
và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, 
Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sông 
Thanh là một thành phần quan trọng 
trong cảnh quan ưu tiên Trung Trường 
Sơn của vùng sinh thái dãy Trường Sơn. 
Đây là vùng lõi chủ yếu của vùng cảnh 
quan có vị trí ưu tiên của quốc gia, khu 
vực và toàn cầu do giá trị đa dạng sinh 
học cao với các loài đặc hữu đã được ghi 
nhận.

KBTTN sông Thanh có diện tích gồm 
93.249 ha vùng lõi và 108.398 ha vùng 
đệm, trong đó vùng lõi được chia 

thành hai khu bảo vệ nghiêm ngặt với 75.373 
ha và khu phục hồi sinh thái với 17.512 ha. 
KBTTN sông Thanh có nguồn tài nguyên sinh 
vật phong phú và đa dạng, là nơi giao lưu của 
khu hệ phía Bắc và phía Nam. Đây là nơi tập 
trung nhiều loài động thực vật quý hiếm, có 
giá trị kinh tế và khoa học cao.

Hệ thực vật của KBTTN đã thu thập và 
xác định được với tổng số 831 loài, trong đó 
có 23 loài đặc hữu Việt Nam, 38 loài có tên 
trong Sách đỏ Việt Nam như kim tuyến, trầm, 
pơ mu, vù hương, hoàng đàn giả, trắc, thổ 
phục linh… Hệ thực vật của KBTTN đa dạng 
về giá trị sử dụng, có khoảng 550 loài thuộc 
6 nhóm công dụng khác nhau: nhóm lấy gỗ 
(243 loài), nhóm làm thuốc (212 loài), nhóm 
làm cây cảnh - bóng mát (133 loài), nhóm cây 
ăn quả (102 loài), nhóm cho sợi và nguyên 
liệu thủ công (48 loài) và nhóm cây cho dầu, 
nhựa, tinh dầu (40 loài). Trong đó nhóm loài 
thực vật có giá trị bảo tồn là 34 loài, một số 
loài nổi bật đáng quan tâm là trầm (cần được 
khôi phục nhanh); pơ mu (phải giữ lại nguyên 
vẹn để nghiên cứu và làm rừng giống); lát hoa 
(cần có biện pháp bảo vệ trong tự nhiên và gây 
trồng trong khu vực)...

KBTTN cũng có hệ động vật rất đa dạng 
với 53 loài thú, 183 loài chim, 44 loài bò sát 
và 21 loài ếch nhái... Các loài thú có tầm quan 

trọng đặc biệt đối với công 
tác bảo tồn là voọc chà vá 
chân nâu, voọc chà vá chân 
xám, mang lớn và mang 
Trường Sơn. Ở phía cực Nam 
KBTTN - gần với ranh giới 
tỉnh Kon Tum có sự xuất hiện 
của một số loài đang bị đe 
dọa trên toàn cầu và có vùng 
phân bố giới hạn bao gồm 
hai loài chim mới được phát 
hiện như khướu ngọc linh và 
khướu vằn đầu đen. Ngoài ra, 
KBTTN sông Thanh cũng ghi 
nhận những dấu vết của loài 
hổ - loài bị đe dọa trên toàn 
cầu mức nguy cấp. KBTTN 
sông Thanh là mắt xích quan 
trọng của chuỗi các sinh cảnh 
tự nhiên liên kết vùng đồi núi 
Trung Trường Sơn.

Mặc dù vậy, KBTTN đang 
chịu nhiều tác động từ các 
hoạt động săn bắn, đào vàng, 
khai thác gỗ trái phép và phát 
triển cơ sở hạ tầng, dẫn đến 
những giá trị đa dạng sinh 
học bị suy giảm nghiêm trọng. 
Trong năm 2015, lực lượng 
chức năng đã phát hiện và lập 

biên bản 94 vụ vi phạm, trong 
đó tạm giữ 76m3 gỗ xẻ, 14 m3 
gỗ tròn, 9 mô tô, 1 cá thể khỉ 
đuôi dài (đã lập biên bản và 
thả vào môi trường tự nhiên); 
ra quyết định xử lý 89 vụ, thu 
nộp ngân sách nhà nước hơn 
1,13 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, 
với sự hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế (WWF - Đông 
Dương, IUCN…), KBTTN 
sông Thanh đã điều tra, khảo 
sát lập các dự án đầu tư, nâng 
cao nhận thức cho người dân 
và xây dựng mô hình cộng 
đồng tham gia quản lý tài 
nguyên rừng… Đáng chú ý, 
Dự án môi trường trọng điểm 
và sáng kiến hành lang bảo 
tồn đa dạng sinh học (Dự án 
CEP - BCI tỉnh Quảng Nam) 
đã có nhiều động thái tích cực 
nhằm bảo tồn rừng đặc dụng 
sông Thanh. Nhiệm vụ đặt ra 
của Dự án là thỏa thuận với 
chính quyền các địa phương, 
cộng đồng dân cư về đường 
ranh giới giữa khu bảo tồn và 
ranh giới các thôn trong xã 

 V Lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ KBTTN Sông Thanh
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nhằm xây dựng kế hoạch phát triển rừng 
bền vững, liên kết quản lý tài nguyên rừng, 
làm cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ về ranh giới 
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho khu bảo tồn. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KBTTN 
Sông Thanh đã tích cực thực hiện việc giao 
khoán cho 125 nhóm hộ và 231 hộ gia đình 
với diện tích hơn 41.000 ha, đồng thời cũng 
đã thực hiện việc hỗ trợ đầu tư phát triển 
cộng đồng vùng đệm cho 24 cộng đồng 
thôn. Các chương trình này đã huy động 
sức mạnh toàn dân vào công tác bảo vệ 
rừng, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân; đồng thời góp phần thay đổi 
nhận thức cho người dân trong việc sử 
dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu các 
tác động xấu đối với tài nguyên rừng. 

Ban Quản lý đã phối hợp với các ban, 
ngành chức năng củng cố và bố trí lại lực 
lượng kiểm lâm trên địa bàn để phù hợp 
với năng lực công tác và yêu cầu nhiệm 
vụ được giao. Kiểm lâm địa bàn phối hợp 
với Lâm nghiệp xã tham mưu giúp UBND 
các xã trong vùng xây dựng và triển khai 
tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng tại địa 
phương; tổ chức gây nuôi và trồng cấy 
nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang 
dã trên địa bàn quản lý. Đồng thời, tăng 
cường tuần tra, truy quét tình trạng đào 
đãi vàng trái phép và tháo dỡ bẫy thú ở các 
khu vực bảo vệ ưu tiên. Đặc biệt, Hạt Kiểm 
lâm KBTTN còn phối hợp với Đồn Biên 
phòng Đắc Pring, Đồn Biên phòng cửa 
khẩu Nam Giang ký kết quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng 
giáp ranh để kiểm tra, truy quét các hoạt 
động khai thác lâm, khoáng sản trái phép 
trong lâm phận tại khu vực biên giớin

KBTTN Sông Thanh vừa được Bộ 
NN&PTNT thống nhất chủ trương 
lập hồ sơ “nâng hạng” thành Vườn 
quốc gia Sông Thanh. Để chuẩn bị 
thành lập vườn quốc gia, tỉnh Quảng 
Nam đang nghiên cứu tính khả thi 
của việc bổ sung một phần khu vực 
rừng lim xanh (khoảng 1.000 ha) và 
rừng cây di sản pơmu (rộng 7.000 
ha) thành hai tiểu khu của vườn 
quốc gia để công tác bảo tồn đa dạng 
sinh học được thực hiện nghiêm ngặt

Khám phá hang động 
Nhù Sang trên cao 
nguyên đá Đồng Văn
PGS. TS. TẠ HÒA PHƯƠNG

Nằm ở địa bàn xã Lũng 
Táo, hang Nhù Sang, 
điểm đến lý thú trong 

hành trình khám phá Công 
viên địa chất toàn cầu Cao 
nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang. Trên đường đến hang 
Nhù Sang, du khách có dịp 
ngắm các khối núi đá vôi dạng 
chóp nón độc đáo, những 
“rừng đá” với nhiều tháp đá 
vôi đa dạng và sinh động, 
những thung lũng và phễu 
karst sâu hun hút ở xã vùng 
biên này.

Trên đường tới Sà Phìn - 
nơi có khu di tích Nhà Vương 
và cột cờ Lũng Cú, khi gần 
đến trung tâm xã Lũng Táo có 
một đường ô tô mới mở qua 
bản Nhù Sang. Hang đá cùng 
tên nằm cách đường ô tô này 
khoảng 150 m, trước khi đến 
bản. Cửa hang vát chéo theo 
thế nằm của các lớp của đá vôi 
có tuổi các bon khoảng 300 
triệu năm. 

Trong lòng hang đá, có 
nhiều thạch nhũ đẹp mà trung 
tâm là một cột đá lớn như cột 
trụ vững chãi của tòa nhà, 
chống từ nền đến trần hang. 
Nhìn cột đá và các khối thạch 
nhũ đẹp bài trí ở khoang cửa 
hang, du khách có thể tưởng 
tượng đến bao điều kỳ thú còn 
chờ đợi phía trong, nơi hang 
đá phân tầng, nhánh, theo 
những bậc thang sắt đi xuống 
những độ sâu hun hút.

Xét về hình loại hang động 
karst thì hang Nhù Sang thuộc 
loại hang hóa thạch, còn gọi là 
hang khô, giống như hầu hết 
các hang động khác ở Đồng 
Văn - Mèo Vạc. Nguyên nhân 
là do các khối đá vôi trùng 
trùng điệp điệp ở nơi đây 
nhìn chung nằm cao hơn so 
với địa hình phi karst ở xung 
quanh, và nền hang thường 
nằm cao hơn đáng kể so với 
mực nước ngầm khu vực. Đá 
vôi lại là loại đá thường bị nứt 

 V Lối vào hang Nhù Sang
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nẻ mạnh, nên trong tầng đá có nhiều đường 
tháo nước đi mất. Cũng vì thế nhiều hang karst 
trên cao nguyên đá phát triển mạnh theo chiều 
thẳng đứng, trở thành những lối thoát nước và 
ít tạo thạch nhũ. Trong bối cảnh đó thì hang 
Nhù Sang là một ngoại lệ, vì rất nhiều thạch 
nhũ đã được thành tạo, chen chúc trong không 
gian khá chật hẹp của hang. Không những thế, 
nhiều thạch nhũ vẫn đang trong quá trình phát 
triển. Có những vị trí trong hang khi đứng nhìn 
lên, du khách có thể thấy những đốm trắng trên 
trần hang và ngỡ ngàng nhận ra đó chính là 
những giọt nước đang lớn dần, chuẩn bị nhỏ 
xuống. Điều thú vị này không phải ở hang đá 
nào cũng có thể chiêm ngưỡng.

Có thể nói, thế giới thạch nhũ trong hang 
Nhù Sang rất phong phú, thuộc nhiều hình loại. 
Bên cạnh những măng đá, chuông đá, cột đá 
thường gặp, trong hang còn gặp khá phổ biến 
nhũ dòng chảy (flowstone), nhũ rèm, nhũ ống, 
nhũ rối... Chuông đá trong hang Nhù Sang thật 
muôn hình, muôn vẻ. Điều đó được tạo nên bởi 
thành phần khoáng chất của vật chất tạo nhũ 
cũng như môi trường kết tủa khoáng chất trong 
hang. Vì thế, nhìn thạch nhũ hang Nhù Sang 
du khách có thể mặc sức tưởng tượng, liên hệ 
chúng với các vật thể có trong tự nhiên khác: 
khi thì như trái na, trái ổi, trái phật thủ, củ nhân 
sâm, khi thì như các tua của con bạch tuộc, các 
chân của con sứa đang bơi... Đặc biệt, trong 
hang Nhù Sang phát triển rất nhiều hình loại 
nhũ rèm (Drapery), tạo nên nhiều tấm rèm vắt 
ngang, vắt chéo, uốn vặn, uốn sóng đẹp mắt. Có 
những chỗ nhũ rèm xếp khéo trông như cửa 
một phòng the sang trọng. 

 V Nhũ rèm trong hang tạo nên 
bức tranh ấn tượng đặc sắc

Trong hang Nhù Sang cũng 
có nhiều nhũ đá dạng trái cây 
gần tròn. Hình ảnh không thể 
bỏ qua, đó là bầu sữa mẹ vốn 
là khởi nguồn của tên gọi thạch 
nhũ trong các hang động karst.

Điều lý thú không thể bỏ 
qua nữa trong hang Nhù Sang, 
đó là sự có mặt rất phong phú 
các hình loại nhũ ống (straw). 
Đây là hệ thống các ống nhũ 
nhỏ cho nước đi qua trước 
khi nhỏ giọt xuống nền hang. 
Thực chất nhũ ống chính là 
khởi nguyên của hầu hết các 
loại chuông đá. Nếu vì nguyên 
nhân nào đó ống nước bị tắc, 
nước sẽ thấm chảy bên ngoài 
ống và bắt đầu tích tụ, tạo nên 
các hình dạng khác nhau của 
chuông đá. Khi đi qua lòng 
hang nhìn sang bên vách du 
khách như thấy cả một rừng 
san hô mọc lên dưới đáy biển, 
tạo một ấn tượng kỳ lạ. Đặc 
biệt, có chỗ thấy một nhũ ống 
kéo dài, thẳng tắp như xe điếu 
rủ xuống từ trần hang nhưng 

đủ sức tạo nên một măng đá 
lớn cho đến lúc gặp nhau, 
hình thành một cột nhũ hình 
thù kỳ dị có một không hai…

Các vùng địa hình karst, 
trong số đó có các hang 
động, luôn được quan tâm 
trong định hướng phát triển 
du lịch, bởi cảnh quan vùng 
karst luôn cuốn hút du khách 
gần xa. Việc khai thác du lịch 
hang Nhù Sang, xã Lũng Táo, 
huyện Đồng Văn, Hà Giang 
chắc chắn sẽ góp phần đáng 
kể trong việc phát triển kinh 
tế của Công viên địa chất toàn 
cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. 
Tuy nhiên, trong quá trình khai 
thác du lịch hang Nhù Sang cần 
hết sức lưu ý, các cấu trúc nhũ 
đá tinh xảo trong hang rất dễ 
bị phá hủy và gần như không 
có khả năng tái tạo. Do đó, cần 
có biện pháp bảo vệ hữu hiệu, 
để công trình tuyệt mỹ này của 
thiên nhiên được trường tồn, 
phục vụ lâu dài cho du khách 
hôm nay và mai saun

 V Nhũ đá trong hang rất đa dạng

 V Nhiều nhũ ống hiện còn đang phát triển trong hang 
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Kinh nghiệm quản lý tổng hợp  
môi trường biển tại Hàn Quốc
VŨ THỊ MAI LAN
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Hàn Quốc là một quốc gia bán đảo có 15 khu bảo tồn biển, 4 vùng biển quản lý môi trường và 5 
vùng biển quản lý đặc biệt cho việc thực hiện các mục tiêu cụ thể. Đồng thời, Hàn Quốc được biết 
đến là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về phát triển bền vững, song song với những 
nỗ lực của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về BVMT biển. Hàn Quốc đã tham gia ký kết 
nhiều công ước quốc tế về môi trường như: Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, Công ước Luân 
đôn, Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (ĐDSH), Công ước khí hậu và nhiều hiệp định môi 
trường đa phương (MEA) khác. 

Tại Hàn Quốc, công tác quản lý tổng hợp 
biển và hải đảo, đặc biệt là vùng bờ, đã 
được thể chế hóa và áp dụng trong thực 

tiễn. Hàn Quốc đã xây dựng được một hệ thống 
luật pháp khá hoàn chỉnh để phục vụ quản lý 
tổng hợp biển và hải đảo. Rất nhiều địa phương 
ven biển đã áp dụng thành công phương thức 
quản lý này với kết quả sử dụng hợp lý tài 
nguyên, hài hòa các hoạt động quản lý ngành 
và bảo vệ, cải thiện tài nguyên và môi trường. 

Về hệ thống pháp lý, vào năm 1996, Hàn 
Quốc đã xây dựng Luật Cơ bản về phát triển 
Biển và Nghề cá. Một loạt các luật khác được 
xây dựng theo Luật này. Cũng trong năm 1996, 
cùng với Luật khung, Hàn Quốc đã xây dựng 
quy hoạch tổng thể về biển tích hợp tất cả các 
quy hoạch ngành, được gọi là quy hoạch phát 
triển biển và nghề cá. Tầm nhìn, mục tiêu của 
tất cả các ngành có liên quan đều được tích hợp 
vào quy hoạch. Từ năm 1996, Hàn Quốc đã 
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thực hiện tổng hợp chức năng 
các cơ quan, tổng hợp về chính 
sách, pháp luật và quy hoạch 
để thực hiện quản lý tổng hợp. 
Một số lĩnh vực nhỏ hơn nằm 
ngoài chức năng của Bộ Đại 
dương và Nghề cá như quản 
lý hàng hải, quản lý biên giới, 
lãnh thổ được quản lý theo 
chuyên ngành. Quy hoạch các 
ngành phải được phản ánh 
trong quy hoạch tổng hợp. 

Cùng với tăng trưởng kinh 
tế vùng bờ, cũng như các quốc 
gia khác, ở Hàn Quốc đã nảy 
sinh các vấn đề về môi trường, 
mất các sinh cảnh quan trọng 
và suy thoái các hệ sinh thái 
(HST) biển và vùng bờ. Do 
vậy, Hàn Quốc đã tập trung xây 

dựng Luật quản lý vùng bờ. Nội 
dung chính của Luật là quản 
lý tổng hợp tài nguyên, quản 
lý môi trường biển tại khu vực 
vùng bờ (có khoảng cách từ 
bờ ra biển 3 hải lý và cách mực 
nước triều cao nhất 500 m hoặc 
1.000 m về phía đất liền), bao 
gồm quản lý các khu vực biển, 
xây dựng các công trình biển 
bảo vệ vùng bờ, giáo dục và 
tuyên truyền. Quy hoạch quản 
lý tổng hợp vùng bờ có kỳ quy 
hoạch 10 năm và điều chỉnh các 
vấn đề liên quan tới bảo tồn, 
sử dụng và phát triển các vùng 
biển. Chính quyền Trung ương 
xây dựng quy hoạch cả nước, 
Chính quyền tỉnh xây dựng quy 
hoạch cho tỉnh trên cơ sở quy 
hoạch cả nước.

Quản lý tổng hợp vùng 
bờ Hàn Quốc được phát triển 
theo giai đoạn. Khoảng cuối 
1980, tại Hàn Quốc đã đưa ra 
khái niệm quản lý tổng hợp 
vùng bờ. Khái niệm này được 
đưa vào chính sách quốc gia 
từ đầu những năm 1990. Các 
dự án thí điểm quản lý tổng 
hợp vùng bờ được thực hiện 
vào giữa những năm 1990. 
Các điều tra để xây dựng cơ 
chế quản lý tổng hợp vùng bờ 
cũng được thực hiện vào thời 
gian này. Vào năm 1999, Hàn 
Quốc thông qua Luật quản lý 
vùng bờ với nội dung chính là 
quản lý tổng hợp. Hàn Quốc 
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đã xây dựng và thực hiện quy hoạch quản lý 
tổng hợp vùng bờ ở cấp quốc gia và cấp địa 
phương. Hiện tại, quản lý tổng hợp vùng bờ ở 
Hàn Quốc tập trung vào phân vùng chức năng, 
bảo tồn các HST và quản lý tổng hợp cửa sông, 
thích ứng với BĐKH, phát triển bền vững kinh 
tế - xã hội và BVMT. Xây dựng hệ thống quản 
lý với mục tiêu là các vùng bờ tự nhiên, đảm 
bảo tính pháp lý của phân vùng, quản lý trực 
tiếp, giới hạn trong vùng nước ven bờ.

Trước năm 2008, Hàn Quốc không có 
chính sách riêng biệt và cụ thể để quản lý đảo, 
các đảo có người do Bộ Nội vụ quản lý hành 
chính. Nhận thức tầm quan trọng của việc 
quản lý các đảo không người, năm 2008, Hàn 
Quốc đã ban hành Luật quản lý các đảo nhỏ 
không người với nội dung cơ bản là quản lý tài 
nguyên, môi trường, xây dựng quy hoạch quản 
lý đảo với kỳ quy hoạch 10 năm. Hàn Quốc đã 
ban hành Luật quản lý các đảo với mục đích 
quản lý môi trường và tài nguyên các đảo, chủ 
yếu tập trung vào bảo tồn. Hàn Quốc đã thực 
hiện điều tra về điều kiện tự nhiên, địa hình, 
cảnh quan, HST làm cơ sở để bảo tồn. Trên cơ 
sở đó, xác định các hình thức quản lý cho các 
đảo; chia đảo thành 4 loại: Loại bảo tồn, loại 
nửa bảo tồn, loại phát triển có điều kiện và loại 
phát triển. Trong luật cũng có các phần quy 
định về các đảo đặc biệt dùng xác định các ranh 
giới quốc gia trên biển. Về quy hoạch quản lý, 
việc điều tra các đảo này được thực hiện thường 
xuyên. Tổng cục Khí tượng Thủy văn biển Hàn 
Quốc thuộc Bộ Đại dương và Nghề cá điều tra 
thường xuyên các đảo này. Các đảo được dùng 
là điểm để xác định các vùng biển là rất quan 
trọng, cần được chú ý bảo vệ.

Hiện nay, Hàn Quốc đang 
xem xét, sửa đổi các luật hiện 
hành để thích ứng với xu 
hướng quản lý tổng hợp theo 
cách tiếp cận hệ sinh thái. 
Ngoài ra, Hàn Quốc đang nỗ 
lực hoàn chỉnh quy hoạch và 
tăng cường quản lý tổng hợp 
ở địa phương. Hàn Quốc đang 
thực hiện điều tra toàn quốc 
lần 3 và xây dựng Quy hoạch 
quản lý tổng hợp toàn quốc 
lần 2 bằng cách điều chỉnh 
Quy hoạch quản lý tổng hợp 
lần 1. Vào năm 2006, 70% tỉnh 
thành xây dựng Quy hoạch 
quản lý tổng hợp ở cấp tỉnh. 
Cùng với việc ban hành Quy 
hoạch quản lý tổng hợp toàn 
quốc lần 2, các tỉnh sẽ phải 
điều chỉnh quy hoạch đã được 
xây dựng trước đó để phù hợp 
với quy hoạch quốc gia. 

Cơ sở pháp lý để quản lý 
môi trường biển và các luật 
cơ bản phục vụ quản lý môi 
trường biển của Hàn Quốc 
bao gồm 3 Luật liên quan tới 
quản lý môi trường biển: Luật 
quản lý môi trường biển, Luật 
về bảo tồn và quản lý các HST 
biển, Luật về bảo tồn các vùng 
đất ngập nước. Luật quản lý 
môi trường biển: Giám sát môi 
trường, xây dựng và vận hành 
hệ thống thông tin môi trường, 

làm sạch các chất thải nhấn 
chìm, nạo vét các khu ô nhiễm, 
thu gom rác nổi và Trung tâm 
xử lý rác thải. Luật Bảo tồn và 
quản lý các hệ sinh thái biển: 
điều tra các HST biển trên 
phạm vi cả nước, các khu bảo 
tồn, hệ thống thông tin, phục 
hồi các HST, bảo tồn loài, kiểm 
soát sự phát triển. Luật bảo tồn 
vùng đất ngập nước chủ yếu 
phục vụ bảo tồn môi trường, 
sinh cảnh và ĐDSH các vùng 
đất ngập nước. 

Thực hiện quy định của 
Luật Quản lý môi trường biển, 
Tập đoàn quản lý môi trường 
biển Hàn Quốc (KOEM) đã 
xây dựng hệ thống giám sát 
môi trường bao gồm hệ thống 
trạm cố định, hệ thống trạm 
giám sát tự động và các thiết bị 
gắn trên tầu biển. Có 13 trạm 
giám sát môi trường tự động 
tại các khu vực điểm nóng 
về ô nhiễm biển. Hệ thống 
giám sát trên các tàu thương 
mại chạy xung quanh Hàn 
Quốc để đo chất lượng nước. 
Các đặc trưng chất lượng 
nước được đo 10 lần trong 1 
tháng. KOEM cũng xây dựng 
hệ thống thông tin phục vụ 
đưa ra báo cáo hiện trạng môi 
trường, xây dựng chính sách 
quản lý và nghiên cứu. KOEM 
cũng thực hiện rất nhiều dự 
án thu gom, xử lý rác thải, bảo 
tồn biển theo quy định của 
Luật Quản lý môi trường biển 
và các luật khác. KOEM cũng 
xây dựng và vận hành cơ sở dữ 
liệu môi trường biển.

Việt Nam đã và đang triển 
khai nhiều hoạt động hợp tác 
song phương về quản lý tài 
nguyên, môi trường biển với 
các cơ quan quản lý biển của 
Hàn Quốc thông qua việc xem 
xét, tham khảo kinh nghiệm 
thực tiễn và những chính 
sách, pháp luật để áp dụng tại 
Việt Namn

 V Đảo Jeju, Hàn Quốc
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