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Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

ngày 23/6/2014, tại Kỳ họp thứ 7, 
quốc hội khóa xiii, quốc hội 

đã biểu quyết thông qua luật bảo vệ 
môi trường (bVmt sửa đổi) với đa 
số phiếu tán thành(86,14%). 

luật bVmt (sửa đổi) xác định 
rõ, bVmt là trách nhiệm và nghĩa 
vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ 
gia đình và cá nhân. bVmt gắn 
kết hài hòa với phát triển kinh tế, 
an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ 
em, thúc đẩy giới và phát triển, 
bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 
học, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
bVmt phải dựa trên cơ sở sử dụng 
hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất 
thải. bVmt quốc gia gắn liền với 
bVmt khu vực và toàn cầu; bVmt 
bảo đảm không phương hại chủ 
quyền, an ninh quốc gia. hoạt động 
bVmt phải thường xuyên và ưu 
tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, 
suy thoái môi trường. 

luật bVmt (sửa đổi) gồm có 
20 chương, 170 điều trong đó làm rõ 

trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý nhà nước về bVmt theo nguyên 
tắc nhà nước quản lý thống nhất về 
bVmt; quyền và nghĩa vụ của các tổ 
chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi 
chính phủ và cộng đồng về bVmt; 
xác định rõ nguồn lực tài chính cho 
bVmt và nhiệm vụ được chi từ kinh 
phí sự nghiệp môi trường; bổ sung 
thêm nội dung mới về biến đổi khí 

hậu và bVmt; gắn kết bảo vệ tài 
nguyên và bVmt với biến đổi khí 
hậu; nhấn mạnh tăng trưởng xanh, 
khuyến khích phát triển công nghiệp 
và đô thị sinh thái; khuyến khích sản 
xuất và tiêu thụ thân thiện với môi 
trường.

luật bVmt (sửa đổi) có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1/1/2015. 
 Vũ nhung

Triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn  
thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
ngày 24/6/2014, tại hà nội, bộ 

trưởng bộ tn&mt nguyễn 
minh quang đã chủ trì cuộc họp 
triển khai kế hoạch xây dựng các 
văn bản quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành luật bVmt (sửa đổi). 

luật bVmt sửa đổi được quốc 
hội chính thức thông qua ngày 
23/6/2014 sẽ tạo những chuyển biến 
mới, cơ bản trong công tác quản lý 
nhà nước về bVmt. Để luật nhanh 
chóng đi vào cuộc sống ngay sau khi 
có hiệu lực thi hành(1/1/2015), bộ 
trưởng chỉ đạo, cần tập trung mọi 
nỗ lực tổ chức triển khai các nhiệm 
vụ cấp bách, cụ thể như sau:

- Khẩn trương xây dựng dự thảo 
chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về 

việc triển khai thi hành luật bVmt 
năm 2014 và Kế hoạch xây dựng, ban 
hành các văn bản quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành luật trình Thủ 
tướng chính phủ xem xét ban hành, 
trong đó có lộ trình xây dựng cụ thể 
đối với từng văn bản quy định và 
hướng dẫn thi hành, phân công rõ cơ 
quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời 
gian trình… 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
các nghị định hướng dẫn thi hành 
luật, bao gồm: nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
luật bVmt; nghị định về quản lý 
chất thải và phế liệu; nghị định về 
quy hoạch bVmt, đánh giá môi 
trường chiến lược, đánh giá tác động 

môi trường và kế hoạch bVmt. tổ 
chức rà soát lại các nghị định: số 
179/2013/nĐ-cp về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bVmt, 
số 113/2010/nĐ-cp quy định về xác 
định thiệt hại đối với môi trường, số 
04/2009/nĐ-cp về ưu đãi, hỗ trợ 
hoạt động bVmt, số 27/2013/nĐ-
cp quy định điều kiện của tổ chức 
hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường, trường hợp thấy trái với các 
quy định mới của luật bVmt năm 
2014 cần nghiên cứu, sửa đổi cho 
phù hợp.

- lập kế hoạch xây dựng và ban 
hành các Thông tư, Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thi hành luật bVmt.  
 Minh Viễn 

Sự Kiện & hoạt Động



4 Số 6/2014

Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2014:

Hãy hành động để bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu

ngày 5/6/2014, tại tp. hồ chí 
minh, bộ tn&mt phối 
hợp với ubnd tp tổ chức 

lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 
ngày môi trường thế giới, với chủ đề 
“hãy hành động để ngăn nước biển 
dâng” nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm 
quan trọng của công tác bVmt, ứng 
phó với biến đổi khí hậu (bĐKh) đối 
với các khu vực dễ bị tổn thương như 
các vùng hải đảo, khu vực ven biển 
và các khu vực trũng thấp. phó Thủ 
tướng chính phủ hoàng trung hải 
tới dự và phát biểu chỉ đạo.

cùng với khoảng 50% dân số 
cả nước sống ở các vùng nước thấp 
và ven biển, Việt nam được đánh 
giá là một trong các quốc gia dễ bị 
tổn thương và chịu nhiều tác động 
của bĐKh, nước biển dâng. Điều 
đó đặt ra nhiều thách thức đối với 
việc thực hiện các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, phát triển thiên niên 
kỷ và phát triển bền vững của đất 
nước. 

trong thời gian qua, bộ 
tn&mt đã tích cực tham mưu với 
Đảng và chính phủ ban hành nhiều 
chủ trương, chính sách quan trọng 
về quản lý tài nguyên, bVmt và 
ứng phó với bĐKh. qua đó, công 
tác quản lý nhà nước về tn&mt 
đã được quan tâm, đẩy mạnh và 
đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
bộ tn&mt đã hoàn thành việc 
xây dựng và công bố các kịch bản 
bĐKh, nước biển dâng cho Việt 
nam trong thế kỷ xxi. Theo đó, các 
bản đồ nguy cơ ngập úng tương ứng 
với các mực nước biển dâng cũng 
đã được xây dựng và công bố đối 
với từng khu vực ven biển. trên cơ 
sở đó, các bộ/ngành, địa phương 

trên cả nước đã và đang xây dựng 
nhiều chương trình bVmt, ứng 
phó với bĐKh. tuy nhiên, công 
tác ứng phó với bĐKh, quản lý tài 
nguyên, bVmt của Việt nam đang 
gặp nhiều khó khăn, thách thức do 
ý thức của người dân về khai thác 
và sử dụng tài nguyên chưa hiệu 
quả; đa dạng sinh học tiếp tục bị suy 
giảm…

phát biểu tại lễ mít tinh, phó 
Thủ tướng hoàng trung hải đề 
nghị, các bộ/ngành, đoàn thể và 
chính quyền địa phương, các tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp hãy 
có những hành động thiết thực góp 
phần bVmt, ứng phó với bĐKh 
hướng đến xây dựng một tương lai 
bền vững, với các nội dung như: 
tiếp tục thực hiện các biện pháp để 
tái cấu trúc nền kinh tế theo chiều 
sâu, giảm dần sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên; nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tn&mt; xanh hóa lối 
sống và thực hiện tiêu dùng bền 
vững; tăng cường các nguồn lực 
tài chính cho bảo vệ tn&mt, ứng 

phó với bĐKh... Đồng thời, yêu 
cầu, mỗi công dân Việt nam, mỗi tổ 
chức, doanh nghiệp phát huy truyền 
thống và tinh thần thi đua yêu nước; 
chung sức, chung lòng bằng những 
hành động đấu tranh khoa học vì 
nền hòa bình để bảo vệ, gìn giữ và 
khẳng định chủ quyền, quyền chủ 
quyền đối với vùng lãnh hải, lãnh 
địa của tổ quốc…

nhân dịp này, bộ tn&mt 
đã trao bằng khen cho 10 tập thể 
và 10 cá nhân trên địa bàn tp. hồ 
chí minh đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác bVmt thời gian qua.

• Chương trình  
biểu Diễn nghệ thuật 
“Vì một tương lai 
xAnh” - tRAo giải Liên 
hoan phim môi trường 
toàn quốC Lần thứ 5

trong khuôn khổ các hoạt 
động hưởng ứng ngày môi trường 
thế giới, tối ngày 4/6/2014, tại 
nhà thi đấu rạch miễu (tp. hồ 
chí minh), bộ tn&mt đã tổ 
chức chương trình biểu diễn nghệ 

 V Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ mít tinh

Sự Kiện & hoạt Động
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thuật “Vì một tương lai xanh” 
và trao giải liên hoan phim 
môi trường toàn quốc lần thứ 
5 - năm 2013. 

phát biểu khai mạc chương 
trình, Thứ trưởng bộ tn&mt 
bùi cách tuyến cho biết, hiện 
nay, thế giới đang phải đối mặt 
với cuộc khủng hoảng kinh 
tế toàn cầu, bĐKh ngày càng 
có nhiều biểu hiện, diễn biến 
phức tạp... tại Việt nam, trong 
quá trình phát triển cũng đang 
phải đối mặt với nhiều thách 
thức, trong đó có suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên, ô nhiễm 
môi trường. một trong những 
nguyên nhân là do nhận thức về 
bVmt và phát triển bền vững 
của các cấp, các ngành, doanh 
nghiệp và nhân dân chưa cao. 
do vậy, cần có những giải pháp 
hiệu quả về tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức về bVmt vì sự 
phát triển bền vững cho cộng 
đồng trên cả nước.

chương trình biểu diễn 
nghệ thuật “Vì một tương lai 
xanh” được kết hợp với một kịch 
bản truyền thông thể hiện bằng 
những ca khúc nổi tiếng về môi 

trường. cùng với sức mạnh âm 
nhạc, những lời ca, tiếng hát giúp 
chuyển đi thông điệp hãy hành 
động để bVmt, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên và ứng phó với 
bĐKh đến mọi người dân.

bộ tn&mt đã trao 1 giải 
nhất (giải Việt nam xanh), 5 
giải a, 4 giải b và 9 giải khuyến 
khích cho các tác giả đạt giải 
thưởng trong liên hoan phim 

môi trường toàn quốc lần thứ 
5 - năm 2013. Đây là những tác 
phẩm xuất sắc được lựa chọn 
từ 119 tác phẩm phim điện 
ảnh, truyền hình phản ánh các 
góc nhìn khác nhau về giá trị 
của tn&mt và những nỗ lực, 
sáng tạo trong cộng đồng nhằm 
bVmtn  

 hồng nhung

 V Các tác giả đạt giải tại Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 5 

 V Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến và Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Hữu Tín trao Bằng khen của Bộ TN&MT cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT
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ngày 7/6/2014, tại tp. 
hải phòng, bộ tn&mt 
đã tổ chức lễ mít tinh 

hưởng ứng ngày Đại dương thế 
giới và tuần lễ biển và hải đảo 
Việt nam với chủ đề “chung tay 
bảo vệ Đại dương xanh”. 

Với đường bờ biển dài trên 
3.260 km, vùng đặc quyền kinh 
tế rộng trên 1 triệu km² cùng 
hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ, 
trong đó có hai quần đảo nằm 
án ngữ ngoài khơi là hoàng Sa 
và trường Sa, Việt nam là một 
quốc gia biển. Vùng biển nước ta 
được biết đến như một khu vực 
giàu tài nguyên thiên nhiên, có 
vị trí địa chính trị và địa kinh tế 
đặc biệt quan trọng trên bình đồ 
khu vực và thế giới, nơi đây còn 
là con đường hàng hải quốc tế 
quan trọng, cầu nối thương mại 
giữa Thái bình dương và ấn Độ 
dương. ở nước ta, cứ 100 km2 đất 
liền có 1 km chiều dài bờ biển. 
Đây là “chỉ số lãnh thổ” quan 
trọng để Việt nam hướng ra biển, 
phát triển các ngành kinh tế biển. 
biển của chúng ta không chỉ tạo 
nền tảng quan trọng trong phát 

triển kinh tế quốc dân mà còn là 
yếu tố chiến lược trọng yếu trong 
sự nghiệp bảo đảm quốc phòng - 
an ninh của đất nước.

trong những năm qua, Việt 
nam đã đề ra nhiều chủ trương, 
biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ, 
khai thác biển, hải đảo và đạt 
được một số thành tựu quan 
trọng. công tác điều tra cơ bản 
tn&mt biển đã được chú trọng; 
công tác quản lý tài nguyên, 
bVmt biển, hải đảo bước đầu 
áp dụng theo phương thức tổng 
hợp và thống nhất; đã hình 
thành một số trung tâm phát 
triển hướng biển; các ngành kinh 
tế biển quan trọng như dầu khí, 
hàng hải, thủy sản, du lịch biển 
đều tăng trưởng tương đối cao…

tuy đạt được một số thành 
tựu, song công tác quản lý, khai 
thác biển và hải đảo cũng gặp 
không ít hạn chế, thách thức 
như: tình hình khai thác, sử 
dụng tn&mt vùng biển và ven 
biển chưa hiệu quả; Đa dạng 
sinh học biển và nguồn lợi hải 
sản giảm sút; biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng đang ngày 

càng trở thành nguy cơ đối với 
ven biển và hải đảo. Đặc biệt, 
biển Đông đang trở thành “điểm 
nóng” về tranh chấp, tiềm ẩn 
những nguy cơ xung đột, ảnh 
hưởng đến chủ quyền, quốc 
phòng - an ninh và lợi ích quốc 
gia của Việt nam cũng như an 
toàn hàng hải, an ninh khu vực. 

phát biểu tại buổi lễ,  
phó Thủ tướng chính phủ hoàng 
trung hải khẳng định, độc lập, 
chủ quyền là thiêng liêng, bất 
khả xâm phạm, Việt nam luôn 
kiềm chế để hòa bình, xây dựng 
đất nước và kiên quyết đấu tranh 
bằng mọi biện pháp để bảo vệ 
chủ quyền thiêng liêng đó. phó 
Thủ tướng yêu cầu toàn thể nhân 
dân, các cấp chính quyền cần thực 
hiện nghiêm túc những hoạt động 
bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh 
thổ, lãnh hải; tham gia các hoạt 
động làm giàu cho nền kinh tế đất 
nước, hướng đến phát triển bền 
vững. Đồng thời kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ Việt 
nam đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập và công lý trên thế giới…n

 Duy bạCh

Lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới  
và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam
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Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí  
nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

ngày 18/6/2014, tại hà nội, bộ 
tn&mt đã tổ chức họp báo 

thường kỳ tháng 6 và gặp mặt các 
cơ quan thông tấn, báo chí nhân 
dịp kỷ niệm 89 năm ngày báo chí 
cách mạng Việt nam (21/6/1925 - 
21/6/2014). 

phát biểu khai mạc cuộc họp, bộ 
trưởng nguyễn minh quang khẳng 
định, báo chí luôn là kênh thông tin 
hiệu quả, giúp bộ phát hiện và xử lý 
nghiêm những hành vi vi phạm pháp 
luật về tn&mt của các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân. qua đó, bộ 
cũng nắm bắt kịp thời những vướng 
mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách 
pháp luật về tn&mt để nghiên cứu, 
sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. báo 
chí còn là công cụ truyền thông hữu 
hiệu, góp phần nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về tn&mt. bộ trưởng 
mong muốn, thời gian tới, các cơ quan 
thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp 
với bộ trong việc truyền tải thông tin 
về ngành tn&mt. Đồng thời, đề nghị 
các đơn vị thuộc bộ tăng cường mối 
quan hệ hợp tác, tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc tiếp xúc, chia sẻ thông tin 
với các cơ quan thông tấn, báo chí.

cũng tại cuộc họp, bộ trưởng 
nguyễn minh quang đã chia sẻ 
với các cơ quan thông tấn, báo chí 
những kết quả nổi bật mà bộ đã đạt 
được trong 6 tháng đầu năm và một 
số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng 
cuối năm 2014. trong 6 tháng đầu 
năm 2014, bộ đã bám sát chỉ đạo 
của chính phủ, Thủ tướng chính 
phủ triển khai thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao và đạt được kết quả 
khá toàn diện trên các mặt như: 
Tham mưu cho chính phủ ban hành 
các cơ chế, chính sách, chiến lược 
quan trọng trong công tác quản lý 
ngành tn&mt; chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc bộ, Sở tn&mt các địa 
phương triển khai thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu 
quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

bVmt, ứng phó với bĐKh. Đặc 
biệt, tháng 4/2014, bộ đã tổ chức 
thành công đợt giao lưu trực tuyến 
với nhân dân và doanh nghiệp, với 
1.430 câu hỏi gửi đến bộ và các Sở 
tn&mt. Đây là kênh thông tin quan 
trọng, góp phần tuyên truyền hiệu 
quả và hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
pháp luật về tn&mt.

Đối với lĩnh vực môi trường, bộ 
đã tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn 
đốc việc triển khai nghị quyết số 35/
nq-cp ngày 18/3/2013 của chính 
phủ về một số vấn đề cấp bách trong 
lĩnh vực bVmt; trình Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học 
của cả nước năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. bên cạnh đó, bộ đã 
triển khai chương trình mục tiêu 
quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải 
thiện môi trường; Đẩy mạnh hoạt 
động bVmt các lưu vực sông; tăng 
cường thanh, kiểm tra về bVmt.

trong 6 tháng cuối năm, bộ 
tn&mt tập trung vào một số nhiệm 
vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hoàn 
thiện thể chế, chính sách, pháp luật 
về tn&mt; tổ chức thực hiện tốt 
luật Đất đai năm 2013; trình chính 
phủ dự thảo luật tài nguyên, môi 
trường biển và hải đảo; Đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng các văn bản hướng 
dẫn thi hành luật bVmt (sửa đổi);

Hai là, tiếp tục tập trung kiện 
toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn 
vị trực thuộc bộ; Đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính, rà soát và 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính 
liên quan đến cá nhân, tổ chức; Đẩy 
nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến đối với các lĩnh vực 
quản lý của bộ;

Ba là, mở rộng hợp tác quốc tế, 
chuẩn bị tốt nội dung tham dự hội 
nghị bộ trưởng môi trường Việt 
nam - hàn quốc lần thứ 11; hội 
nghị các bên tham gia công ước Đa 
dạng sinh học lần thứ 13; hội nghị 
các bên tham gia công ước khung 
của liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu lần thứ 20…;

Bốn là, tăng cường công tác 
thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu 
nại, tố cáo; Kiểm tra, rà soát, giải 
quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn 
đọng;

Năm là, tiếp tục triển khai các 
nhiệm vụ trọng tâm đối với các lĩnh 
vực chuyên ngành, trong lĩnh vực 
môi trường, bộ sẽ triển khai hiệu quả 
Kế hoạch hành động của bộ trong 
việc thực hiện nghị quyết số 35/nq-
cp của chính phủ về một số vấn đề 
cấp bách trong lĩnh vực bVmt. bên 
cạnh đó, đẩy mạnh thanh, kiểm tra 
việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về bVmtn thu hằng

 V Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại buổi Họp báo
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phiên họp lần thứ 7 Ủy ban bảo Vệ môi trường  
hệ thống Sông đồng nAi

ngày 31/5/2014, tại bình dương, 
bộ tn&mt phối hợp với 

ubnd tỉnh bình dương tổ chức 
phiên họp lần thứ 7 ủy ban bVmt 
hệ thống sông Đồng nai (ủy ban) 
triển khai Đề án bVmt lưu vực hệ 
thống sông Đồng nai (Đề án sông 
Đồng nai). 

qua hơn 6 năm triển khai thực 
hiện, Đề án sông Đồng nai đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. nhận 
thức, ý thức của người dân về trách 
nhiệm bVmt được nâng lên; tình 
hình ô nhiễm môi trường nước trong 
lưu vực hệ thống sông Đồng nai 
từng bước được cải thiện; một số 
vấn đề môi trường liên ngành, liên 
vùng bước đầu đã được quan tâm 
và phối hợp giải quyết có hiệu quả. 
tuy nhiên, việc triển khai Đề án sông 
Đồng nai đến nay vẫn tồn tại một 

số khó khăn, thách thức như: các cơ 
sở sản xuất kinh doanh dịch vụ vẫn 
xả nước thải chưa qua xử lý, gây ô 
nhiễm môi trường; cơ chế huy động 
tài chính cho các dự án trên lưu vực 
sông còn nhiều khó khăn…

nhằm triển khai thực hiện Đề 
án sông Đồng nai hiệu quả, năm 
2014, ủy ban đã xây dựng Kế hoạch 
triển khai Đề án với nhiều nhiệm 
vụ: hoàn thiện cơ chế chính sách và 
tổ chức chỉ đạo, điều phối; triển khai 
các quy hoạch, chương trình, dự án 
liên ngành, liên vùng; tiếp tục thực 
hiện Kế hoạch triển khai Đề án sông 
Đồng nai đã được ubnd các tỉnh, 
thành phố phê duyệt; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm trong lĩnh vực bVmt; tăng 
cường điều tra, thống kê các nguồn 
thải, kiểm soát ô nhiễm, thẩm định 

và cấp phép… trong đó, việc thống 
kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn 
thải và đề xuất kế hoạch quản lý, 
xử lý là nhiệm vụ trọng tâm. các 
đối tượng thống kê gồm: các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng về nước thải được xác định 
theo Điều 5, Thông tư số 04/2012/
tt -btnmt ngày 8/5/2012 của bộ 
tn&mt; các cơ sở có lưu lượng 
nước thải từ 100m3/ngày đêm trở 
lên; các cơ sở cần tiến hành các 
biện pháp xử lý triệt để về nước thải 
thuộc danh mục ban hành kèm 
theo quyết định số 1788/qĐ - ttg 
ngày 1/10/2013 của Thủ tướng 
chính phủ; các cơ sở có lưu lượng 
nước thải từ 50m3/ngày đêm trở lên 
xả trực tiếp ra sông hoặc các phụ 
lưu cấp 1 các sông thuộc hệ thống 
sông Đồng nai.  phạm đình

bộ trưởng nguyễn minh Quang làm ViệC Với tỉnh yên bái Về 
Công táC Quản lý nhà nướC trong lĩnh VựC tn&mt

ngày 13/6/2014, tại hà nội, bộ 
trưởng bộ tn&mt nguyễn 

minh quang đã có buổi làm việc 
với bí thư tỉnh ủy tỉnh yên bái 
Đỗ Văn chiến, chủ tịch ubnd 
tỉnh phạm duy cường về công tác 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
tn&mt.

tại buổi làm việc, chủ tịch 
ubnd tỉnh phạm duy cường cho 
biết, trong những năm qua, công tác 
tổ chức bộ máy và xây dựng văn bản 
phục vụ quản lý tn&mt đã được 
kiện toàn, hoàn thiện, đáp ứng yêu 
cầu quản lý nhà nước trên địa bàn. 
Về công tác quản lý đất đai, tỉnh đã 
hoàn thành quy hoạch sử dụng đất 
tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2011 - 2015) được chính phủ 
xét duyệt. Đồng thời, công tác bVmt 
được cấp ủy Đảng, chính quyền quan 

tâm, chỉ đạo. Đến nay, đã có 10/13 cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng đã và đang triển khai xử lý triệt 
để…

bộ trưởng nguyễn minh quang 
ghi nhận và đánh giá cao những 
nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh 

trong quản lý nhà nước về tn&mt. 
trong thời gian tới, tỉnh cần tăng 
cường công tác tuyên truyền phổ 
biến luật Đất đai và các nghị định 
hướng dẫn thi hành; sử dụng tài 
nguyên theo hướng tiết kiệm… 
 C.Viễn
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Diễn đàn bảo tồn thiên nhiên Và Văn hóa Vì sự  
phát triển bền Vững Vùng đồng bằng sông Cửu long lần 6

ngày 13/6/2014, tại tp. tân an, 
tỉnh long an, bộ tn&mt 

phối hợp với quỹ quốc tế bảo vệ 
thiên nhiên (WWF), ubnd tỉnh 
long an tổ chức diễn đàn “bảo tồn 
thiên nhiên và văn hóa vì phát triển 
bền vững đồng bằng sông cửu long 
(ĐbScl)” lần thứ 6, với chủ đề “cải 
thiện công tác quy hoạch thông qua 
lồng ghép các vấn đề môi trường, 
bảo tồn đa dạng sinh học (ĐdSh) 
và khuyến khích các mô hình sinh 
kế thích nghi với biến đổi khí hậu 
(bĐKh) ở vùng ĐbScl”.

phát biểu tại diễn đàn, Thứ 
trưởng bộ tn&mt bùi cách tuyến 
nhấn mạnh, ĐbScl có vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội và môi trường của Việt nam. 
Đồng thời, có giá trị đặc biệt quan 
trọng về ĐdSh cũng như văn hóa 
tinh thần gắn liền với đời sống của 
người dân nam bộ. diễn đàn là cơ 

hội để tiếp cận, trao đổi, tìm hiểu 
các vấn đề liên quan đến ĐdSh, 
hệ sinh thái đất ngập nước, cũng 
như thảo luận, tìm kiếm các giải 
pháp sử dụng hiệu quả các vùng 
đất ngập nước, hướng đến mục tiêu 
phát triển bền vững của vùng. Thứ 
trưởng đề nghị các cấp, các ngành 
và mỗi người dân tiếp tục đẩy mạnh 
giáo dục, truyền thông về ý nghĩa, 
vai trò, giá trị và phương thức quản 
lý, khai thác, sử dụng bền vững các 
vùng đất ngập nước, nhằm bảo tồn 
ĐdSh, ứng phó với bĐKh…

các đại biểu đã tham gia thảo 
luận về các vấn đề như: xây dựng và 
thực hiện quy hoạch; quản lý nguồn 
nước và trầm tích; bảo tồn và quản 
lý các loài cá tự nhiên; mô hình sinh 
kế thích ứng bĐKh và đánh giá khả 
năng triển khai các mô hình sinh kế 
thích ứng bĐKh tại vùng ĐbScl; 
lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa 

vào hệ sinh thái thích ứng với bĐKh 
vào quy hoạch bảo tồn ĐdSh; lồng 
ghép các vấn đề môi trường trong 
xây dựng và triển khai các chiến lược, 
chính sách; quy hoạch phát triển 
thủy sản bền vững ở ĐbScl… Đồng 
thời, các chuyên gia, nhà khoa học 
đóng góp ý kiến phục hồi và duy trì 
các hệ sinh thái cũng như dịch vụ hệ 
sinh thái; những chính sách đồng bộ 
của các địa phương, đặc biệt là chính 
sách liên quan đến quản lý tài nguyên 
thiên nhiên, nhằm đảm bảo đời sống 
lâu dài cho người dân, những người 
trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. qua 
đó, các tỉnh/tp vùng ĐbScl sẽ hiểu 
rõ hơn về các hệ sinh thái và quy 
trình phát triển tự nhiên để có những 
chuẩn bị tốt nhất trong việc xây dựng 
và thực thi quy hoạch tổng thể bảo 
tồn ĐdSh của cả nước đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030.
 Vũ hồng

lễ trao giải CuộC thi QuốC gia Cải thiện ViệC sử Dụng Và 
bảo Vệ nguồn nướC lần thứ 11

ngày 25/6/2014, tại hà nội, bộ 
tn&mt phối hợp với hội bảo 

vệ Thiên nhiên và môi trường Việt 
nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi 
quốc gia cải thiện việc sử dụng và 

bảo vệ nguồn nước lần thứ 11.
cuộc thi được tổ chức lần đầu 

vào năm 2003 cho đối tượng học 
sinh ptth trên cả nước với mục 
đích phát huy tính chủ động và 

nâng cao năng lực sáng tạo của học 
sinh, góp phần tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức, thay đổi hành vi 
về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi 
trường trong trường học.

năm nay, ban tổ chức đã nhận 
được 545 đề án dự thi của nhiều 
trường ptth trên cả nước. hội 
đồng giám khảo đã lựa chọn và 
đề nghị trao giải thưởng cho 27 cá 
nhân và 3 tập thể đạt kết quả tốt (2 
giải nhì, 4 giải ba và 5 giải Khuyến 
khích). nội dung các bài dự thi 
đa dạng, có nhiều nét sáng tạo và 
tính thực tiễn trong việc chung tay 
bVmt, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm 
nguồn nước, khắc phục ô nhiễm 
môi trường, xử lý nguồn nước 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 
cộng đồng. giA Linh

 V Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng trao giải 
cho các học sinh đạt giải
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Ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng 
và chế biến thủy sản ở đồng bằng 
sông Cửu Long
phạm đình đôn - Phó Cục trưởng 
Cục Kiểm soát ô nhiễm

Đồng bằng sông cửu long 
(ĐbScl) bao gồm các tỉnh: 
long an, tiền giang, an 

giang, Đồng Tháp, Vĩnh long, hậu 
giang, trà Vinh, bến tre, Sóc trăng, 
bạc liêu, cà mau, Kiên giang và 
tp. cần Thơ, với diện tích tự nhiên 
4.055.400 ha, dân số 17.390.500 
người, có bờ biển từ Đông sang tây 
dài trên 740 km với hải phận trên 
biển rộng trên 360.000 km2. Đây 
là vùng đất ngập nước điển hình 
có chế độ ngập lũ theo mùa mưa, 
ngập mặn ven biển theo thủy triều 
với trên 90% diện tích đất tự nhiên, 
tạo ra các lợi thế tự nhiên rất cơ bản 
trong phát triển nuôi trồng và chế 
biến thủy sản. 

trong những năm gần đây, nuôi 
trồng thủy sản ở khu vực ĐbScl đã 
có một bước phát triển với diện tích 
và sản lượng nuôi trồng với quy mô 
lớn: năm 2005 toàn khu vực ĐbScl 
có diện tích nuôi trồng thủy sản là 
680.200 ha, năm 2012 là 2.221.182 
tấn, trong đó cá nuôi là 1.770.509 

tấn và tôm nuôi là 357.772 tấn (niên 
giám thống kê 2012). Sản lượng 
thủy sản nuôi trồng của ĐbScl 
chiếm 70,94% tổng sản lượng nuôi 
trồng thủy sản trong toàn quốc với 
mức tăng trưởng hàng năm khoảng 
17,8%/năm. 

cùng với đó là sự phát triển 
của các cơ sở chế biến thủy sản với 
tổng số các cơ sở chế biến xuất khẩu 
trong toàn vùng là 206 cơ sở, trong 
đó 188 cơ sở đông lạnh và 18 cơ sở là 
các loại hình hàng khô và đồ hộp… 
với tổng công suất chế biến khoảng 
780.000-950.000 tấn/năm. các tỉnh: 
cà mau, cần Thơ, tiền giang, 
Kiên giang, an giang là những 
địa phương có số nhà máy chiếm 
trên 53% tổng số nhà máy chế biến 
thủy sản toàn vùng ĐbScl. Thị 
trường tiêu thụ bao gồm 29 quốc 
gia thuộc bắc mỹ, eu, châu á, châu 
Đại dương và trung Đông với các 
mặt hàng chế biến cá tra và tôm…
với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
khoảng 4 tỷ uSd/năm.

Định hướng quy hoạch của bộ 
nn&ptnt cho thấy, diện tích mặt 
nước nuôi trồng thủy sản đến năm 
2020 đạt 812 nghìn ha, gồm: nuôi 
nước mặn lợ 636 nghìn ha, trong 
đó nuôi tôm 571 nghìn ha; nuôi 
nước ngọt 176 nghìn ha, trong đó 
nuôi cá tra 10 nghìn ha. Sản lượng 
thủy sản nuôi năm 2020 đạt khoảng 
3 triệu tấn, gồm: cá 2,1 triệu tấn, 
trong đó cá tra 1,8 triệu tấn; tôm 
578 nghìn tấn, trong đó tôm nước 
lợ 521 nghìn tấn; và thủy sản khác 
305 nghìn tấn. Đến năm 2030, dự 
kiến diện tích nuôi trồng thủy sản 
khoảng 730 nghìn ha; sản lượng 
thủy sản nuôi đạt khoảng 3,7 triệu 
tấn. chế biến thủy sản ổn định số 
lượng nhà máy, đầu tư nâng cấp 
thiết bị chế biến và hệ thống kho 
lạnh theo hướng hiện đại, nâng 
công suất sử dụng lên trên 70% so 
với 40 - 50% như hiện nay nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm và 
giá trị gia tăng.

Mekong River Delta (MRD) has a natural land area of 4,055,400 ha and a population 
of 17,390,500 people. It has a coast line of 740 km running from the west to the 
east and a sea area of 360,000 sq km. This is a typical seasonally inundated and 

tidal saline area (with 90% of the total area being seasonally inundated and tidal saline), 
creating natural advantages for aquaculture and fish processing.

In recent years, aquaculture in MRD has progressed with a large scale and production. 
However, aquaculture and fish processing have produced pollutants to air and water.

For sustainable development, planning for and development of aquaculture need to 
be based on ecological zoning, water supply and drainage infrastructure, environmentally 
friendly practices and environmental standards.
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thựC trạng ô nhiễm 
môi trường

trong thời gian qua, các hoạt 
động trong nuôi trồng và chế thủy 
sản ở ĐbScl đã phát sinh các 
nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, 
khí thải gây ô nhiễm môi trường với 
các nguồn thải chính bao gồm:

bùn thải trong quá trình nuôi 
trồng thủy sản (nuôi tôm công 
nghiệp, nuôi tôm thâm canh, nuôi 
cá tra công nghiệp, nuôi cá trê) chứa 
các nguồn thức ăn dư thừa thối rữa 
bị phân hủy, các hóa chất và thuốc 
kháng sinh, các loại khoáng chất 
diatomit, dolomit, lưu huỳnh lắng 
đọng, các chất độc hại có trong đất 
phèn Fe2+, Fe3+, al3+ , So4

2- . lớp bùn 
này có chiều dày từ 0,1-0,3m trong 
tình trạng ngập nước yếm khí tạo 
thành các sản phẩm phân hủy độc 
hại như h2S, nh3, ch4, mecaptan…
thải ra trong quá trình vệ sinh và 
nạo vét ao nuôi tác động xấu đến 
môi trường xung quanh, ảnh hưởng 
đến chất lượng thủy sản nuôi trồng. 
Thành phần bùn thải nuôi tôm công 
nghiệp có chứa khoảng 29,5%, Si 
27.842mg/kg, ca 13.256 mg/kg, 
K 5.642 mg/kg, Fe 11.210 mg/kg, 
h2S 8,3mg/kg, n-nh3 36,1mg/kg, 
n-no3 0,3mg/kg, n-no2 0,1mg/
kg, po4 1,8mg/kg, bùn thải đáy 
ao nuôi cá tra có thành phần ph 

4,37-5,39, toc 1,56-1,89%, tích tụ 
khoảng 24% nitơ và 24% phốt pho, 
trong bùn đáy ao nuôi tổng n 0,131-
0,186%, tổng p 0,124-0,181%… là 
nguồn gây ô nhiễm môi trường khá 
nghiêm trọng cần phải được xử lý 
triệt để nhằm phát triển bền vững 
nghề nuôi trồng thủy sản ở ĐbScl.

bên cạnh đó, nước thải nuôi 
trồng thủy sản cũng chứa các thành 
phần độc hại có thể gây ô nhiễm 
môi trường cần được xử lý. nước 
thải nuôi tôm công nghiệp có hàm 
lượng các chất hữu cơ cao (bod5 
12 - 35mg/l, cod 20 - 50mg/l), các 
chất dinh dưỡng (photpho, nitơ), 
chất rắn lơ lửng (12 - 70mg/l), 
ammoniac (0,5 - 1mg/l), coliforms 
(2,5.102 -3.104 mnp/100ml). nước 
thải nuôi cá trê lai có thành phần 
bod5 56mg/l, cod 118mg/l, tổng 
n 11,50 mg/l, tổng p 5,02 mg/l. 
nước thải nuôi cá tra có thành 
phần bod5 50mg/l, cod 112mg/l, 
tổng n 4,81 mg/l, tổng p 2,17 mg/l. 
nguồn nước thải nuôi trồng thủy 
sản trong một vụ nuôi (nuôi tôm 
thường 2 vụ/năm, nuôi cá 1 vụ/
năm) có thể đạt đến 15.000 - 25.000 
m3/ha tùy thuộc vào quy trình nuôi 
các loại thủy sản... có chứa nhiều 
thành phần độc hại và các nguồn 
dịch bệnh phải được xử lý triệt để 
trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

nước thải trong ngành chế biến 
thủy sản là nguồn nước thải từ nước 
rửa nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu, 
chế biến sản phẩm, các nguồn nước 
vệ sinh nhà xưởng sản xuất, nước rửa 
máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất 
trong các phân xưởng nhà máy chế 
biến thủy sản với thành phần như 
sau: bod5 khoảng 800 - 2.000mg/l, 
có lúc đạt đến 4.500mg/l. cod 
khoảng 1.000 - 2.500mg/l, có lúc đạt 
đến 5.000mg/l, chất rắn lơ lửng (SS) 
khoảng 300 - 600mg/l, nitơ tổng số 
(nt) khoảng 100 - 150mg/l, photpho 
tổng số (pt) khoảng 20-50mg/l, đặc 
biệt vi sinh coliforms thường lớn 
hơn 1.105 mpn/100ml, với lưu lượng 
khoảng 20 - 35 m3/tấn sản phẩm, đây 
là nguồn gây ô nhiễm môi trường rất 
nghiêm trọng cần phải được xử lý đáp 
ứng quy chuẩn môi trường quy định. 

nguồn khí thải từ các hệ thống 
lò hơi, máy phát điện, lò sấy… chứa 
các thành phần độc hại co, co2, 
no2, So2, với lưu lượng, thành 
phần thải khác nhau, cần được quản 
lý chặt chẽ và được xử lý tại nguồn 
đáp ứng quy chuẩn môi trường quy 
định trước khi thải ra môi trường. 
bên cạnh đó, trong sản xuất chế 
biến thủy sản còn tạo ra mùi hôi 
do phân hủy chất hữu cơ như h2S, 
nh3, ch3Sh (methyl mercaptan), 
dung môi hữu cơ bay hơi, chất khử 
trùng phát sinh trong các công đoạn 
sản xuất chế biến thủy sản.

chất thải rắn công nghiệp 
không nguy hại là phụ phẩm đầu 
xương nội tạng cá, đầu vỏ tôm…
thải ra trong quá trình chế biến (sản 
xuất 1 tấn tôm thành phẩm thải ra 
0,75 tấn phế thải, cá tra philê 1,8 tấn 
phế thải…), bùn thải của hệ thống 
xử lý nước thải, cỏ rác, bọt rác, rong 
rêu tảo trong ao nuôi phải được thu 
gom và bảo quản tránh phân hủy 
gây mùi hôi. các loại giấy vụn, bao 
bì cát tông, gỗ vụn, sắt vụn, bao ni 
lông và các loại ủng cao su, bao tay 
bảo hộ lao động… được thu gom và 
chuyển giao cho các đơn vị thu mua 
phế liệu để phân loại và tái chế đáp 
ứng yêu cầu vệ sinh môi trường. 

 V Các hoạt động nuôi trồng và chế thủy sản phát sinh các nguồn thải gây ô 
nhiễm môi trường
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chất thải sinh hoạt trong 
nuôi trồng và chế biến thủy 
sản do hoạt động của công 
nhân viên thải ra với định mức 
trung bình hàng ngày 0,5 - 1 kg 
người/ngày (đối với các trang 
trại doanh nghiệp). Thành phần 
trung bình: Thực phẩm khoảng 
79,17%, giấy khoảng 5,18%, ni 
lông, nhựa khoảng 6,84%, kim 
loại khoảng 1,05%... chủ yếu là 
các thành phần hữu cơ dễ phân 
hủy, do đó có thể gây các tác 
động đến môi trường và nhiễm 
vi sinh trong quá trình phân hủy 
tạo ra. nguồn thải này cần được 
thu gom, quản lý và xử lý đáp 
ứng yêu cầu vệ sinh môi trường 
trong quá trình canh tác nuôi 
trồng và chế biến thủy sản.

chất thải nguy hại bao gồm: 
Thùng đựng hóa chất các loại 
(thuốc khử trùng chlorine, 
hóa chất cơ bản, chế phẩm hóa 
học), các loại dầu nhớt cặn 
(nhớt thải, dầu cặn máy biến 
thế thải, popS…), bóng đèn 
huỳnh quang thải, giẻ lau máy 
dính dầu thải, cặn dầu nhiễm 
hoá chất… phải được thu gom 
và xử lý theo quy định tại Thông 
tư số 12/2011/tt-btnmt ngày 
14/4/2011 quy định về quản lý 
chất thải nguy hại.

Kết Luận Và Kiến nghị
phát triển nuôi trồng và 

chế biến thủy sản đã trở thành 
ngành kinh tế quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội ở khu 
vực ĐbScl. những năm gần 
đây, ĐbScl đã thu hút vốn đầu 
tư trong và ngoài nước cho phát 
triển nuôi trồng và chế biến thủy 
sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế ở từng địa phương, 
nâng cao trình độ công nghệ sản 
xuất, phát huy năng lực và hiệu 
quả của sản xuất công nghiệp, 
nâng cao đời sống cho người lao 
động, mở rộng thị trường cho 
tiêu dùng và xuất khẩu trong 
quá trình hội nhập quốc tế… 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
đất nước ở khu vực ĐbScl.

Để phát triển bền vững, cần 
tăng cường vai trò quản lý nhà 
nước về bVmt của chính quyền 
các cấp, các ngành chức năng 
trong việc thực thi luật bVmt 
đối với các cơ sở nuôi trồng và 
chế biến thủy sản. Đặc biệt là 
nâng cao năng lực thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của các dự án đầu tư, 
tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 
lập và thẩm định đánh giá tác 
động môi trường theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thanh 
tra, kiểm tra, giám sát các hoạt 
động bVmt của các doanh 
nghiệp, kiên quyết xử lý triệt 
để các hình thức vi phạm luật 
bVmt. Đồng thời, nâng cao 
nhận thức về bVmt cho các 
chủ đầu tư và các chủ doanh 
nghiệp... nhằm tăng cường hiệu 
lực quản lý về bVmt đối với các 
cở nuôi trồng và chế biến thủy 
sản.

Đối với ngành nuôi trồng 
thủy sản cần ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật về nước thải nuôi 
trồng thủy sản, vì hiện nay nuôi 
trồng thủy sản thuộc ngành 
nông-lâm-ngư nhưng lại áp 
dụng quy chuẩn kỹ thuật về 
nước thải công nghiệp (qcVn 
40:2011/btnmt về nước thải 
công nghiệp). Việc kê khai và 
nộp phí bVmt đối với nước 
thải nuôi trồng thủy sản ở khu 
vực ĐbScl hiện nay chưa được 
thực hiện… cần có các nghiên 
cứu khả thi với loại nước thải 
này.

Đối với ngành chế biến 
thủy sản, cần xem xét qcVn 
11:2008/btnmt về nước thải 
công nghiệp chế biến thủy 
sản… thì chỉ tiêu về photpho 
tổng số lại được bỏ qua, trong 
khi đó chỉ tiêu này là đặc trưng 
rất cơ bản đối với nước thải chế 
biến tôm (dùng phụ gia phốt 
pho để ngâm tôm nguyên liệu 

chế biến các mặt hàng tôm gây 
trương nở cảm quan hợp thị 
hiếu) có hàm lượng cao, nếu áp 
dụng qcVn 40:2011/btnmt 
thì nước thải chế biến tôm rất 
khó đáp ứng quy chuẩn môi 
trường này. Đồng thời, cần có 
các nghiên cứu tính thực tiễn 
để điều chỉnh qcVn 11:2008/
btnmt về nước thải công 
nghiệp chế biến thủy sản.

 công tác quy hoạch phát 
triển nuôi trồng thủy sản cần 
dựa trên cơ sở phân vùng sinh 
thái, phát triển hạ tầng kỹ thuật 
cấp thoát nước và xử lý chất thải 
đối với ngành nuôi trồng thủy 
sản công nghiệp, thâm canh... 
đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi 
trường, ngăn ngừa dịch bệnh và 
các quy chuẩn môi trường quy 
định. quy hoạch các khu công 
nghiệp (Kcn), cụm công nghiệp 
(ccn) tập trung chế biến thủy 
sản, để có chính sách ưu tiên xử 
lý môi trường và có chính sách 
thu hút các cơ sở chế biến thủy 
sản khác vào các Kcn,ccn tập 
trung… nhằm tăng cường công 
tác quản lý môi trường đối với 
ngành chế biến thủy sản trong 
việc xử lý chất thải trong sản 
xuất chế biến đáp ứng các quy 
chuẩn môi trường quy định.

các chủ đầu tư canh tác 
nuôi trồng và chế biến thủy 
sản phải tập trung đầu tư và 
vận hành các hệ thống thu 
gom tập trung, phân loại hợp 
lý chất thải rắn công nghiệp và 
sinh hoạt, quản lý lưu giữ và 
chuyển giao chất thải rắn nguy 
hại đúng quy định, phải có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung, 
hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu 
chuẩn môi trường quy định. có 
cảnh quan môi trường đáp ứng 
yêu cầu bảo vệ sức khỏe người 
lao động, có bộ phận chuyên 
trách thực hiện công tác bVmt 
tại các cơ sở nuôi trồng và chế 
biến thủy sản theo quy định 
của pháp luậtn

luật pháp & chính Sách
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luật pháp & chính Sách

Hải Phòng triển khai các giải pháp  
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, đảo 

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành là nền tảng pháp lý quan trọng trong 
triển khai các nhiệm vụ cụ thể ở các địa phương 
ven biển, trong đó có TP. Hải Phòng. Vấn đề khai 
thác và sử dụng bền vững tài nguyên, quy hoạch 
không gian biển, kiểm soát các nguồn gây ô 
nhiễm môi trường biển đảo, bảo vệ và bảo tồn 
các hệ sinh thái biển, thích ứng biến đổi khí hậu 
được nhấn mạnh và cụ thể hóa trong các nội 
dung của Chiến lược là những định hướng căn 
bản để TP tiếp tục xây dựng và triển khai các 
hành động phù hợp hướng tới thành phố cảng 
xanh, phát triển nhanh và bền vững, mạnh và 
làm giàu về biển. Tạp chí Môi trường đã có cuộc 
trao đổi với ông Trần Đình Lân - Viện trưởng Viện 
Tài nguyên Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam về vấn đề này.

9PV: Xin ông cho biết về tình 
hình khai thác và sử dụng tài 
nguyên và BVMT biển đảo của 
TP. Hải Phòng?

ông trần đình Lân: tp. 
hải phòng thuộc phía tây vịnh 
bắc bộ có vị trí địa lý đặc biệt, 
với nguồn tài nguyên thiên 
nhiên vừa có giá trị khai thác, sử 
dụng, vừa có giá trị bảo tồn, bảo 
vệ tạo ra lợi thế phát triển của 
tp theo định hướng phát triển 
bền vững. hải phòng có 8/15, 
quận, huyện tiếp giáp với biển 
và 2 huyện đảo cát hải và bạch 
long Vỹ. hải phòng có nguồn 
tài nguyên biển khá phong phú, 
đặc biệt là các hệ sinh thái biển 
có giá trị cao đều như rừng ngập 
mặn, san hô, cỏ biển, rạn đá, 
tùng áng, bãi triều, cửa sông và 
vùng đáy biển rộng lớn, với diện 

tích khoảng 4.000 km2. ngoài 
ra, hải phòng còn có các ngư 
trường truyền thống có các loài 
hải sản dồi dào như bạch long 
Vỹ, cát bà - long châu. nguồn 
năng lượng biển như gió, năng 
lượng mặt trời, tiềm năng dầu 
khí cũng đang được thăm dò. 
tp cũng đã xác định 6 ngành và 
lĩnh vực kinh tế biển phát triển 
đến năm 2020, gồm: phát triển 
hệ thống cảng, dịch vụ cảng và 
vận tải biển; phát triển công 
nghiệp biển, các khu kinh tế, 
khu công nghiệp ven biển; kinh 
tế thủy sản; du lịch biển; khoa 
học công nghệ và đào tạo nguồn 
nhân lực biển; phát triển các 
huyện đảo. 

Việc tăng cường khai thác 
và sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên biển, đảo đã góp 

phần quan trọng vào sự phát 
triển của tp. Vị thế tài nguyên 
được khai thác và sử dụng ở tất 
cả các giá trị: vị thế tự nhiên, 
kinh tế và chính trị, không gian 
biển. các hệ sinh thái cửa sông 
ven biển, bãi triều và một phần 
rừng ngập mặn, cỏ biển được 
khai thác phục vụ nuôi trồng hải 
sản, mở rộng và phát triển cảng 
biển, các khu công nghiệp, luồng 
hàng hải, đô thị hóa. các hệ sinh 
thái san hô, vụng vịnh, tùng 
áng… được sử dụng tổng hợp 
cho nhiều hoạt động phát triển 
du lịch, dịch vụ nghề cá…. có 
thể nói, tài nguyên thiên nhiên 
biển và vùng bờ biển hải phòng 
đã và đang được khai thác, sử 
dụng ở quy mô rộng lớn, cường 
độ cao góp phần tích cực cho 
phát triển kinh tế - xã hội của 

 V Ông Trần Đình Lân - Viện trưởng  
Viện Tài nguyên Môi trường biển,  
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
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tp, đảm bảo an ninh, chủ quyền 
lãnh hải, lợi ích quốc gia trên 
biển và hòa nhập quốc tế.

tuy nhiên, một số vấn đề bất 
cập đã nảy sinh trong khai thác 
sử dụng bền vững tài nguyên 
biển của tp, đó là: suy giảm 
không gian các hệ sinh thái tự 
nhiên như rừng ngập mặn, bãi 
triều, cỏ biển; suy giảm đa dạng 
sinh học do mất không gian 
sống và môi trường bị thay đổi; 
suy giảm nguồn lợi biển và các 
loài quý hiếm có giá trị kinh tế 
và bảo tồn cao; tài nguyên nước 
mặt suy thoái do chất lượng 
kém.

nguyên nhân do thiếu cơ sở 
khoa học và quy hoạch sử dụng 
hợp lý tài nguyên, hiệu quả sử 
dụng đất và đất ngập nước không 
cao; Thiếu quy hoạch vùng và 
liên kết vùng, mâu thuẫn lợi ích 
trong sử dụng tài nguyên; lãng 
phí trong sử dụng tài nguyên; 
tài nguyên nước đang bị đe dọa 
do nhiễm bẩn, nhiễm mặn và 
nguy cơ dâng cao mực nước biển, 
tài nguyên đất ngập nước, tài 
nguyên sinh vật bị hủy hoại, suy 
thoái và cạn kiệt; Khai thác vật 
liệu xây dựng ở vùng bờ và bãi 
biển đã gây tác động tiêu cực về 
môi trường như ô nhiễm, biến 
dạng cảnh quan và xói lở bờ biển; 
du lịch biển đã phát triển, nhưng 
hiệu quả còn thấp, gây tác động 
môi trường và làm mất đi nhiều 
giá trị tự nhiên; tài nguyên vị 
thế đã được coi trọng, tuy nhiên, 
các vấn đề này còn là ý chí hơn 
là hoạt động thực tiễn; xuất hiện 
một số bất cập như tính hợp lý 
của hệ thống cảng biển do phải 
chuyển tuyến luồng hàng hải 
vào cảng, mở rộng và xây dựng 
mới cảng biển gây tác động đến 
môi trường và tài nguyên biển; 
tài nguyên nhân văn biển đảo 
chưa được chú trọng khai thác, 
sử dụng để giảm áp lực khai thác 
tài nguyên thiên nhiên và bVmt 
biển đảo. 

9PV: Hiện nay trình trạng khai 
thác bừa bãi nguồn tài nguyên 
biển đảo, gây ô nhiễm môi 
trường, hủy hoại hệ sinh thái 
biển đang là một trong những 
những thách thức lớn đối với 
địa phương. Ông có thể cho biết 
tình trạng ô nhiễm và một số 
giải pháp để hạn chế tình trạng 
này?

ông trần đình Lân: các 
hoạt động phát triển kinh tế ở 
vùng biển đảo đã gây nên những 
hệ lụy về môi trường. nồng 
độ các chất gây ô nhiễm có xu 
hướng ngày càng tăng. Sự gia 
tăng này thể hiện rõ hơn trong 
môi trường nước, với các chỉ số 
như chất hữu cơ, nitrat, dầu mỡ, 
tSS đều vượt tiêu chuẩn cho 
phép… và đặc biệt nghiêm trọng 
trong môi trường trầm tích do 
khả năng tích lũy của các chất 
ô nhiễm, các chất gây ô nhiễm 
có độc tính bền vững trong môi 
trường biển như các kim loại 
nặng, các hợp chất hữu cơ bền 
(pops).

phần lớn diện tích ven bờ 
của các đảo chưa bị ô nhiễm 
được xác định theo các yếu 
tố gây ô nhiễm. mặc dù vậy, ô 
nhiễm cục bộ theo không gian, 
thời gian và theo một số yếu 
tố riêng lẻ thì khá phổ biến, 
nhiều khi nghiêm trọng ở mức 
báo động vì có khả năng gây 
tác động xấu đến môi trường, 
sức khỏe cộng đồng. Điển hình 
là ô nhiễm các chất hữu cơ ở 
môi trường ngư dân và các bến 
cá ven biển... ô nhiễm dầu ở 
các vùng nước cảng, các tuyến 
hàng hải, các vùng neo trú tàu 
cá, các khu vực cung cấp nhiên 
liệu và ô nhiễm kim loại nặng 
tại các vùng liên quan đến sản 
xuất công nghiệp. một số nơi ô 
nhiễm cục bộ phát triển thành 
các điểm nóng ô nhiễm và trở 
thành nơi tích lũy - phát tán ô 
nhiễm cho vùng nước ven bờ. 
tại các vùng cửa sông, nơi đáng 

ra có khả năng phân tán, tự làm 
sạch môi trường rất tốt, ví dụ 
như vùng cửa sông bạch Đằng 
thì mức độ ô nhiễm rất cao.

ngoài ra, nguy cơ bùng phát 
thủy triều đỏ và nạn tảo độc rất 
cao và đã từng được ghi nhận 
tại một số nơi như khu vực cảng 
cát bà (tháng 7/1998), vùng 
biển Đồ Sơn (tháng 2-7/1999), 
vùng biển cát bà (tháng 
4/2009).

cần ghi nhận những tác 
động tích cực và nỗ lực bVmt 
tại các địa phương từ khi có luật 
bVmt. tuy nhiên, cùng với sự 
phát triển công nghiệp và tăng 
trưởng kinh tế, các chất ô nhiễm 
có độc tính thuộc nhóm hữu cơ 
bền bước đầu nhận thấy có sự 
tích lũy trong trầm tích và cơ thể 
sinh vật, gây nguy hại lâu dài cho 
an toàn thực phẩm và sức khỏe 
cộng đồng, nhưng chưa được 
quan tâm đánh giá đúng mức.

một số giải pháp để hạn chế 
tình trạng trên đã được tp triển 
khai trong những năm gần đây, 
đặc biệt liên quan đến việc xây 
dựng các chính sách, triển khai 
một số chương trình, chú trọng 
hợp tác quốc tế như thành lập 
Khu bảo tồn biển bạch long 
Vỹ, Khu dự trữ sinh quyển cát 
bà. Đồng thời, thực hiện đánh 
giá định kỳ về nguồn tài nguyên 
biển đảo và tình hình khai thác, 
sử dụng của tp; 

quy hoạch sử dụng tài 
nguyên có tính liên vùng, tỉnh/
tp, phát triển và áp dụng hệ 
thống quản lý tổng hợp và thống 
nhất vùng bờ biển, giảm mâu 
thuẫn lợi ích trong sử dụng 
và khai thác tài nguyên; tăng 
cường phát hiện, sử dụng các giá 
trị của các dạng tài nguyên, bao 
gồm tài nguyên thiên nhiên và 
nhân văn để đa dạng hóa nguồn 
tài nguyên, tránh gây sức ép lên 
một vài loại hình tài nguyên sử 
dụng cho phát triển kinh tế - xã 
hội tp theo hướng phát triển 

luật pháp & chính Sách
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bền vững; tăng cường hiệu 
lực thi hành pháp luật, đặc 
biệt khuyến khích các ngành, 
đơn vị khai thác sử dụng tài 
nguyên áp dụng hệ thống quản 
lý môi trường để giảm thiểu ô 
nhiễm trong hoạt động phát 
triển kinh tế; xây dựng chính 
sách khuyến khích đầu tư công 
nghệ mới sạch, thân thiện môi 
trường trong khai thác sử dụng 
tài nguyên, nâng cao giá trị 
tài nguyên thông qua khuyến 
khích chế biến, tái chế, tái sử 
dụng hiệu quả; tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về khai 
thác, sử dụng bền vững tài 
nguyên và bVmt biển đảo.
9PV: Để thực hiện mục tiêu 
đến năm 2020, xây dựng vùng 
biển, ven biển, đảo mạnh về 
biển, làm giàu từ biển, Hải 
Phòng đã triển khai những 
nhiệm vụ cụ thể nào, thưa 
ông?

ông trần đình Lân: trên 
cơ sở nghị quyết số 27-nq/
tu, ngày 13/4/2009 của ban 
Thường vụ Thành ủy hải phòng 
về chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết hội nghị 
lần thứ iV, ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa x) và chương 
trình triển khai thực hiện chiến 
lược khai thác, sử dụng bền 
vững tài nguyên và bVmt biển 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, tp đã xây dựng và 
triển khai các nhiệm vụ trọng 
điểm về phát triển kinh tế biển 
như: Thực hiện điều tra cơ bản 
về tài nguyên môi trường biển 
đảo của tp, đánh giá nguồn 
năng lượng xanh trên biển, xây 
dựng tiêu chí đảo xanh; quy 
hoạch phát triển cảng biển và du 
lịch sinh thái biển; quy hoạch 
khai thác khoáng sản vùng ven 
biển; xây dựng kế hoạch quản 
lý tài nguyên, môi trường vùng 

ven biển hiệu quả, hợp lý, phù 
hợp với đặc tính sinh thái của 
từng vùng; bảo vệ các vùng đất 
ngập nước, khôi phục phát triển 
rừng phòng hộ, rừng ngập mặn 
ven biển, nuôi trồng thủy sản, 
chuyển đổi sinh kế cho người 
dân; Kết hợp hài hòa giữa bảo 
tồn với khai thác sử dụng hợp 
lý đa dạng sinh học biển và xóa 
đói giảm nghèo; Thiết lập các 
khu bảo tồn biển bạch long Vỹ 
và cát bà, mô hình phòng thí 
nghiệm học tập cho sự phát triển 
bền vững cát bà; Đẩy mạnh 
hợp tác quốc tế trong bVmt 
biển đảo, trong đó đáng chú ý 
là các dự án hợp tác với pháp, 
bỉ, ôxtrâylia, các tổ chức quốc 
tế như iucn, uneSco…; tổ 
chức các sự kiện về môi trường 
biển và đại dương…
9Xin cảm ơn ông!
 ChÂu LoAn (Thực hiện)

 V Tài nguyên biển Hải Phòng đang được khai thác và sử dụng bền vững góp phần  
quan trọng vào sự phát triển của TP

luật pháp & chính Sách
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 V Đường __: Trung bình 24 giờ V Đường ----: Trung bình 1 giờ lớn nhất trong ngày  V Đường...: Trung bình 1 giờ nhỏ nhất trong ngày

Công bố số liệu quan trắc  
không khí tự động, liên tục tháng 5

Trung tâm Quan trắc Môi trường công bố số liệu trung bình giờ và trung bình ngày dưới dạng  
biểu đồ của 5 trạm khí tự động. Dưới đây là số liệu trung bình trong tháng 5/2014 để bạn đọc  

tham khảo. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo số liệu quan trắc chi tiết xin liên hệ với  
Trung tâm Quan trắc Môi trường để được cung cấp.

Trạm tại 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
(Trạm có tổng số 6 module, riêng module SO2 

đang bảo trì nên không có số liệu)

Trạm tại 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
(Trạm có tổng số 6 module, riêng module SO2 

đang bảo trì nên không có số liệu)
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Trạm tại đường 2-4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
(Trạm có tổng số 6 module)

Trạm gần vườn hoa phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
(Trạm có tổng số 6 module)

Trạm tại 83 Hùng Vương, TP Huế, Thừa Thiên - Huế
(Trạm có tổng số 6 module, riêng module SO2 đang bảo trì nên không có số liệu)
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9Xin cho biết, Việt Nam đã có những chương trình hợp tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
đảm bảo môi trường sinh thái trên các sông suối thuộc biên giới với Trung Quốc?
 trần trung nghĩa (lào cai)

Việc hợp tác quản lý hoạt động 
khai thác, sử dụng các nguồn 

nước xuyên biên giới Việt nam - 
trung quốc đã được bộ tn&mt 
triển khai thực hiện từ nhiều năm 
nay. tuy nhiên, mức độ hợp tác 
còn hạn chế mới chỉ trao đổi thông 
tin số liệu thủy văn. năm 2009, bộ 
tn&mt Việt nam và bộ tài nguyên 
nước trung quốc đã ký bản ghi nhớ, 
trong đó trung quốc cung cấp cho 
Việt nam số liệu thủy văn trong 
mùa lũ của một số trạm thủy văn ở 
thượng nguồn sông hồng, Việt nam 
cung cấp cho trung quốc số liêu 
thủy văn mùa lũ của một số trạm 
thủy văn trên sông bằng giang và 
sông Kỳ cùng.

nhằm chủ động cung cấp thông 
tin, số liệu để giải quyết kịp thời 
những vấn đề phát sinh liên quan 
đến nguồn nước các sông xuyên biên 
giới, ngày 23/10/2012, bộ tn&mt 
đã phê duyệt dự án xây dựng hệ 
thống quan trắc, giám sát nguồn 
nước xuyên biên giới. Theo đó, trong 
giai đoạn 1 sẽ xây dựng 8 trạm quan 
trắc tại 7 tỉnh khu vực biên giới phía 
bắc, với tổng mức đầu tư khoảng 97 
tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2015. 

riêng trên địa bàn tỉnh lào cai sẽ 
xây dựng 2 trạm quan trắc, giám sát, 
gồm: trạm quan trắc giám sát nguồn 
nước sông hồng (đặt tại khu vực bản 
trung tâm - trịnh tường, huyện 
bát xát) và trạm quan trắc, giám 
sát nguồn nước sông chảy (đặt tại 
khu vực bản cu dế - tả gia Khâu, 
huyện mường Khương). trong năm 
2014, bộ tn&mt đã bố trí kinh phí 
để thực hiện dự án nêu trên và chỉ 
đạo các cơ quan liên quan thực hiện 
công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, 
lập, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà 
thầu để triển khai một số hạng mục 
đầu tư dự án theo quy định.

Đồng thời, để tăng cường hiệu 
quả giải quyết các vấn đề về tài 
nguyên nước nói chung, các vấn đề 
liên quan đến nguồn nước liên quốc 
gia nói riêng, ngày 23/1/2014, Thủ 
tướng chính phủ đã phê duyệt Kế 
hoạch hành động quốc gia nâng 
cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử 
dụng tổng hợp tài nguyên nước giai 
đoạn 2014-2020 (tại quyết định số 
182/qĐ-ttg), trong đó một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu được đặt 
ra là mở rộng, tăng cường hiệu quả 
hợp tác quốc tế về tài nguyên nước 

gồm: chủ động tham gia các diễn 
đàn khu vực, quốc tế; gia nhập công 
ước của liên hợp quốc về luật sử 
dụng các nguồn nước liên quốc gia 
cho các mục đích phi giao thông 
thủy; mở rộng, nâng cao hiệu quả 
hợp tác với các quốc gia có chung 
nguồn nước với Việt nam... để bảo 
vệ, khai thác sử dụng công bằng hợp 
lý, điều tiết dòng chảy, ngăn ngừa 
các tác hại đối với các nguồn nước 
liên quốc gia.

hiện nay, bộ tn&mt cũng 
đang tiến hành nghiên cứu, xem xét 
việc đầu tư thêm một trạm quan trắc 
tự động ở đầu nguồn sông hồng, 
cũng như đang xây dựng Đề án về hệ 
thống các trạm quan trắc nước xuyên 
biên giới để có thể theo dõi, giám sát 
thường xuyên chất lượng nước và có 
các giải pháp ứng phó kịp thời khi có 
sự cố ô nhiễm xảy ra. trong thời gian 
tới, bộ tn&mt sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các bộ, ngành, địa phương thực 
hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch nêu 
trên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng các trạm quan trắc, giám 
sát nguồn nước liên quốc gia nói 
chung, các nguồn nước xuyên biên 
giới Việt - trung nói riêngn

9Xin cho biết, Bộ TN&MT đã có những hướng dẫn cụ thể nào về việc lập Quỹ BVMT địa phương, để tỉnh Hà Tĩnh 
có căn cứ thực hiện, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định cụ thể kinh phí thẩm định Đề án cải tạo 
phục hồi môi trường, Đề án BVMT chi tiết cấp tỉnh để đảm bảo đáp ứng kinh phí cho công tác thẩm định?
 phạM thị nhÂM (Hà Tĩnh)

quỹ bVmt Việt nam được 
thành lập và hoạt động theo 

quyết định số 82/2002/qĐ-ttg 
ngày 26/6/2002 và quyết định số 
35/2008/qĐ-ttg ngày 3/3/2008 của 
Thủ tướng chính phủ trước đây và 
từ ngày 25/3/2014 là quyết định số 
02/2014/qĐ-ttg ngày 13/1/2014 
của Thủ tướng chính phủ quy định 
về tổ chức và hoạt động của quỹ 
bVmt Việt nam. hiện trên cả nước 
đã có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thành lập quỹ bVmt 
địa phương. bộ tn&mt đã giao các 

đơn vị trực thuộc bộ thực hiện và 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
xây dựng các văn bản hướng dẫn về 
tổ chức và hoạt động của quỹ bVmt 
của ngành, lĩnh vực, địa phương để 
trình cấp có thẩm quyền ban hành 
trong thời gian sớm nhất.

Về quy định đối với kinh phí 
thẩm định đề án cải tạo, phục hồi môi 
trường: trong quá trình xây dựng 
dự thảo quyết định của Thủ tướng 
chính phủ về cải tạo, phục hồi môi 
trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường đối với hoạt động khai 

thác khoáng sản, bộ tn&mt đã 
đề xuất nội dung về chế độ thu nộp, 
quản lý, sử dụng phí thẩm định, kiểm 
tra, xác nhận hoàn thành nội dung 
đề án cải tạo, phục hồi môi trường 
đối với hoạt động khai thác khoáng 
sản. tuy nhiên, theo danh mục phí, 
lệ phí ban hành kèm theo pháp lệnh 
phí và lệ phí và danh mục chi tiết phí, 
lệ phí ban hành kèm theo nghị định 
số 24/2006/nĐ-cp ngày 6/3/2006 
của chính phủ quy định chi tiết thi 
hành pháp lệnh phí và lệ phí thì 
không có tên loại phí này. ngoài ra, 
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luật Khoáng sản cũng không có nội 
dung quy định việc thu, nộp, quản 
lý, sử dụng phí thẩm định, kiểm tra, 
xác nhận hoàn thành nội dung đề 
án cải tạo, phục hồi môi trường đối 
với hoạt động khai thác khoáng sản. 
do đó, hiện chưa có cơ sở pháp lý để 
hướng dẫn thu nộp, quản lý, sử dụng 
khoản phí này.

Theo chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh của quốc hội khóa 
xiii thì bộ tài chính sẽ báo cáo 
chính phủ trình quốc hội luật phí 
và lệ phí. trong quá trình xây dựng 
luật phí và lệ phí, bộ tn&mt sẽ 
phối hợp chặt chẽ với bộ tài chính 
và các đơn vị liên quan báo cáo 
chính phủ trình quốc hội đưa phí 

thẩm định đề án cải tạo phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản vào danh mục phí, lệ 
phí.

Về quy định đối với kinh phí thẩm 
định đề án BVMT chi tiết: Theo phân 
công nhiệm vụ của chính phủ, việc 
xây dựng văn bản quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp phí và quản lý 
sử dụng phí thẩm định đối với đề án 
bVmt chi tiết và đơn giản do bộ tài 
chính chủ trì.

liên quan đến vấn đề này, sau 
khi nghị định số 29/2011/nĐ-cp 
ngày 18/4/2011 của chính phủ quy 
định về đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi trường, 
cam kết bVmt được chính phủ 

ban hành, bộ tn&mt đã có Văn 
bản số 4272/btnmt-tcmt ngày 
15/11/2011 gửi bộ tài chính về việc 
lấy ý kiến áp dụng kinh phí thẩm 
định cho đề án bVmt.

Về chi phí lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, cam kết BVMT: 
Theo quy định tại Điều 37, nghị định 
số 29/2011/nĐ-cp ngày 18/4/2011 
của chính phủ, kinh phí lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, cam 
kết bVmt được bố trí từ nguồn 
vốn đầu tư của chủ dự án, hiện bộ 
tn&mt đang xem xét việc xây dựng 
văn bản hướng dẫn đối với dự án đầu 
tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 
nướcn 

 nh

hội thảo Quan trắC môi trường lần thứ 5: 
Công nghệ, phương pháp mới trong Quan trắC môi trường

nhằm đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ tiên tiến và phương pháp 

quan trắc hiện đại trong hoạt động 
quan trắc môi trường, từ ngày 19 - 
20/6/2014, tại tp. hải phòng, tổng 
cục môi trường đã tổ chức hội thảo 
quan trắc môi trường lần thứ 5 
năm 2014 với chủ đề "công nghệ, 
phương pháp mới trong quan trắc 
môi trường".

tại hội thảo, các đại biểu đã 
trao đổi, thảo luận về hoạt động 
quan trắc môi trường cả nước - cơ 
hội và thách thức; hiện trạng công 
nghệ quan trắc môi trường tại Việt 
nam - xu hướng phát triển của 
thế giới hiện nay; công nghệ và 
phương pháp mới trong quan trắc 
môi trường nước, không khí, các 
độc chất; ứng dụng chỉ thị sinh học 
trong quan trắc môi trường nước; 
ứng dụng công nghệ viễn thám 
trong quan trắc môi trường... 

Thứ trưởng bộ tn&mt kiêm 
tổng cục trưởng tổng cục môi 
trường bùi cách tuyến nhấn mạnh, 
hoạt động quan trắc môi trường 
đóng vai trò quan trọng, không thể 

tách rời trong công tác bVmt. Đây 
là dịp để các đơn vị quan trắc môi 
trường của các địa phương gặp gỡ, 
trao đổi, chia sẻ những hoạt động đã 
triển khai cũng như một số kết quả 
đã đạt được; những nội dung mới 
trong quan trắc, phân tích, kiểm 
chuẩn thiết bị; các thách thức, khó 
khăn để có định hướng triển khai 
trong thời gian tới.

nhân dịp này, Thứ trưởng bộ 
tn&mt bùi cách tuyến và phó 

tổng cục trưởng tổng cục môi 
trường hoàng dương tùng trao 
quyết định chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 
môi trường cho 3 tổ chức đầu tiên 
là trung tâm an toàn dầu khí (chi 
nhánh điện dầu khí Việt nam), 
trung tâm quan trắc và Kỹ thuật 
môi trường (Sở tn&mt tỉnh Đồng 
nai) và trung tâm quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường (Sở tn&mt 
bình dương). giáng hương
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bắC giAng: 
phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với bVmt 

thực hiện nghị quyết số 41-nq/tW của bộ chính trị 
(khóa Viii) về bVmt trong thời kỳ đẩy mạnh cnh 

- hĐh đất nước, bắc giang sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bVmt; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy 
thoái môi trường; từng bước phục hồi, cải thiện chất lượng 
môi trường; bảo tồn, duy trì hệ sinh thái và đa dạng sinh học. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020: 60% chất thải rắn 
sinh hoạt ở nông thôn được thu gom; 50% các thôn, bản 
có điểm chôn lấp rác thải và có tổ, đội vệ sinh môi trường; 
100% các Kcn có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% 
các cơ sở mới áp dụng công nghệ sạch và trang thiết bị 
giảm ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 
bên cạnh đó, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất 
thải đối với 33 làng nghề; hoàn thành xử lý triệt để 4 cơ 
sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 
64/2003 của Thủ tướng chính phủ, gồm làng nghề Vân hà, 
phúc lâm, bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện lao và phổi. 
 ph

tp. hồ Chí Minh: 
Đề xuất cơ chế riêng  
thu gom chất thải rắn y tế 

ubnd tp. hồ chí minh vừa kiến nghị 
Thủ tướng chính phủ tạo cơ chế riêng 

cho tp trong việc tổ chức mạng lưới thu gom 
chất thải rắn y tế (ctryt), nhằm đảm bảo 
việc thu gom, vận chuyển và xử lý ctryt 
triệt để, an toàn về môi trường.

trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng 
chính phủ, tp kiến nghị được phép tiếp tục 
thực hiện phương thức tổ chức thu gom như 
trước đây. các công ty tnhh một thành 
viên dịch vụ công ích quận - huyện không 
cần đăng ký làm đại lý vận chuyển cho công 
ty tnhh một thành viên môi trường đô thị 
tp mà hình thức chuyển giao ctryt thông 
qua hợp đồng. tp chịu trách nhiệm kiểm tra, 
hướng dẫn các công ty dịch vụ công ích quận 
- huyện sử dụng các trang thiết bị thu gom, 
vận chuyển và lưu chứa ctryt đảm bảo an 
toàn. qn

bình Dương: 
Kiên quyết xử lý các cơ sở  
gây ô nhiễm môi trường tại 
thị xã dĩ an 

thị xã dĩ an có 17 đơn vị nằm trong danh sách 
phải di dời ra khỏi khu dân cư, trong đó 11 

đơn vị đã hoàn thành công tác di dời, 6 đơn vị đã 
có kế hoạch di dời.

Để giải quyết dứt điểm công tác di dời, Thị xã 
dĩ an không gia hạn thời gian di dời đối với các 
cơ sở triển khai không đúng thời gian quy định 
và có kế hoạch đình chỉ hoạt động. Đối với những 
trường hợp đã có phương án, kế hoạch di dời cụ 
thể, chính quyền Thị xã sẽ xem xét từng trường 
hợp để có ý kiến tham mưu, đề xuất ubnd tỉnh 
hướng xử lý. 

riêng các cơ sở xây dựng nhà xưởng trên đất 
nông nghiệp hoặc thuê đất nông nghiệp để xây 
dựng nhà xưởng, Thị xã thống nhất không giải 
quyết hỗ trợ; tuy nhiên, nếu các cơ sở được chấp 
thuận chủ trương đầu tư và có giấy phép đầu tư thì 
sẽ xem xét giải quyết cho phù hợp với quy định của 
pháp luật. Để tạo điều kiện cho cơ sở di dời, dĩ an 
tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tiếp cận được 
nguồn vốn vay, phục vụ cho công tác di dời và tái 
đầu tư tại địa điểm mới. AV
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hòa bình:
triển khai hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về bVmt

trong những năm qua, ubnd tỉnh hòa bình đã 
triển khai tốt công tác lãnh đạo, điều hành thực 

hiện các nhiệm vụ bVmt góp phần cải thiện môi 
trường, nâng cao ý thức của nhân dân về bVmt. Theo 
đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể như: 
giao Sở tn&mt hướng dẫn các địa phương, các đơn 
vị, doanh nghiệp thực hiện các quy định về bVmt; 
phối hợp thanh kiểm tra và xử lý kịp thời các đơn vị, 
doanh nghiệp không chấp hành các quy định về bVmt. 
chế độ kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ hàng 
năm được các doanh nghiệp chấp hành khá tốt. các 
nhiệm vụ điều tra, đánh giá thống kê và quản lý chất 
thải đã được tỉnh quan tâm. các huyện, thành phố đã 
từng bước tiến hành xây dựng bãi chôn lấp của địa 
phương theo quy hoạch. hàng năm, tỉnh có văn bản 
chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng và triển khai 
kế hoạch thanh kiểm tra thường xuyên. Sở tn&mt 
tỉnh đã phối hợp với các đơn vị và lực lượng cảnh sát 
môi trường tiến hành kiểm tra công tác chấp hành luật 
bVmt theo quy định ở các huyện, thành phố và các 
doanh nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, 100% các dự án đầu tư vào tỉnh hòa 
bình đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc cam kết bVmt mới được tỉnh cấp phép 
khai thác khoáng sản hoặc cấp phép xây dựng hoặc 
trước khi khởi công dự án.

 hD
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Hoạt động địa phương

đồng nAi: 
lắp đặt 6 trạm quan trắc 
nước thải tại các Kcn 

theo Sở tn&mt tỉnh Đồng nai, trong 
năm 2014, tỉnh sẽ chi hơn 36 tỷ đồng để 

lắp đặt 6 trạm quan trắc nước thải tự động 
tại các Kcn agtex long bình (tp. biên 
hòa), giang Điền (huyện trảng bom), Suối 
tre (Thị xã long Khánh), xuân lộc (huyện 
xuân lộc), Kcn nhơn trạch 3 giai đoạn 1 
và giai đoạn 2 (huyện nhơn trạch). 

hiện ubnd tỉnh đã có quyết định chấp 
thuận việc lắp đặt các trạm quan trắc nước 
thải tự động tại các Kcn trên; Sở tn&mt 
đang tổ chức đấu thầu, dự kiến cuối quý 
ii/2014, việc lắp đặt sẽ được tiến hành. Sau 
khi được xây dựng, các trạm quan trắc sẽ 
truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục với 
tần suất 30 phút/lần về Sở tn&mt, giúp Sở 
phát hiện kịp thời những Kcn xử lý nước 
thải chưa đạt quy chuẩn để có biện pháp xử 
lý, khắc phục.  bh

tÂy ninh: 
phạt công ty tnhh ql Việt nam 
agroresources gây ô nhiễm môi 
trường 

ubnd tỉnh tây ninh đã ký quyết định 
xử phạt công ty tnhh ql Việt nam 

agroresources (malaixia) 274 triệu đồng về 
hành vi không lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường. 

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về bVmt đối với 
trang trại chăn nuôi gà của công ty do Sở 
tn&mt tỉnh tiến hành vào tháng 3/2014 
cho thấy, tuy công ty đã đầu tư xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng 
không lập hồ sơ đề nghị ngành chức năng 
kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các 
công trình, biện pháp bVmt; Không gửi cơ 
quan chức năng phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường để được kiểm tra, xác 
nhận trước khi đưa vào hoạt động. ngoài ra, 
công ty xây dựng 3 kho chứa phân gà, có 
mái che, tường bao quanh nhưng chưa che 
kín, gây ô nhiễm môi trường.  nM

tRà Vinh: 
lắp đặt 100 hầm biogas 
composite

Vừa qua, trung tâm nghiên cứu và phát triển 
cộng đồng nông thôn (ccrd) phối hợp với 

hội làm vườn tỉnh trà Vinh tổ chức nghiệm thu 
100 hầm biogas composite đầu tiên được lắp đặt 
cho 100 hộ chăn nuôi trong tỉnh. 

ưu thế của hầm biogas composite là có độ 
bền cao hơn nhiều lần so với hầm biogas được 
làm bằng túi nhựa hoặc xi măng, độ kín khí tuyệt 
đối và cho lượng gas nhiều hơn. ngoài ra, hầm 
biogas composite còn được trang bị hệ thống lọc 
khử mùi, không gây mùi hôi khi sử dụng… 

chi phí xây dựng 1 hầm biogas composite 
có dung tích 6 m3 là 10,5 triệu đồng, hầm 8 m3 là 
12,5 triệu đồng và hầm 10 m3 là 14,5 triệu đồng. 
các hộ chăn nuôi tham gia dự án được ccrd hỗ 
trợ không hoàn lại 1,5 triệu đồng/hầm và được 
vay 6 triệu đồng/hầm từ chương trình vay vốn 
nước sạch và vệ sinh môi trường, số tiền còn lại 
do các hộ chăn nuôi đối ứng.  nh

 Cà MAu: 
tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về bVmt

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về bVmt, ubnd tỉnh cà mau đã ban 

hành chương trình phát triển bền vững tỉnh cà 
mau giai đoạn 2009 - 2015, tầm nhìn 2020; xây 
dựng Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu và bản 
đồ nhạy cảm môi trường. Đặc biệt là nghị quyết số 
08-nq-ttg của ban chấp hành Đảng bộ về bVmt, 
thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trong 
đó có giải pháp đẩy mạnh thanh, kiểm tra và xử lý 
nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; xử lý 
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng. 

bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo xử 
lý ô nhiễm môi trường và tổ kiểm tra liên ngành, 
nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
về bVmt. từ năm 2011 đến nay, các ngành chức 
năng đã tiến hành 5 cuộc thanh, kiểm tra định kỳ 
và 9 cuộc kiểm tra đột xuất về bVmt đối với 146 cơ 
sở; xử phạt 43 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 
2,3 tỷ đồng. 

 pVn



22 Số 6/2014

Cần nâng cao nguồn nhân lực chất 
lượng cao về tái chế và quản lý tái chế 
chất thải

9PV: Xin ông cho biết đôi nét về 
“Dự án Nâng cao năng lực nghiên 
cứu, phát triển và chuyển giao công 
nghệ tái chế chất thải ở Việt Nam”?

pSg.tS. huỳnh trung hải: dự 
án nâng cao năng lực nghiên cứu, 
phát triển và chuyển giao công nghệ 
tái chế chất thải ở Việt nam đã được 
Viện Khoa học và công nghệ môi 
trường chuẩn bị từ năm 2009. tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái 
kinh tế và các nguyên nhân khác 
nên đến năm 2013, dự án mới được 
chấp nhận. ý tưởng của dự án ra đời 
trong hoàn cảnh chiến lược quốc gia 
về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 
mới được ban hành, và quyết định 
số 50/qĐ-ttg quy định về thu hồi 
và xử lý sản phẩm thải bỏ còn đang 
trong quá trình soạn thảo. 

mục tiêu của dự án góp phần 
ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường phục vụ cho phát triển 
bền vững ở Việt nam, thông qua 
việc tái chế chất thải cũng như giảm 
thiểu và ngăn ngừa phát sinh ô 
nhiễm trong các quá trình tái chế 
chất thải, đồng thời tăng cường 
năng lực nghiên cứu của Viện Khoa 

học và công nghệ môi trường trong 
lĩnh vực phát triển công nghệ tái chế 
chất thải và đánh giá chính sách. dự 
án có 3 nội dung chính: nghiên cứu 
xu thế toàn cầu trong quản lý và tái 
chế chất thải điện tử; phát triển công 
nghệ tái chế chất thải điện tử ở Việt 
nam; các nghiên cứu sâu về thu 
hồi kim loại từ bảng mạch điện tử 
thải. ngoài ra, dự án còn cung cấp 
các khóa học ngắn hạn (10 ngày) và 
trung hạn (6 tháng) nhằm nâng cao 
nhận thức, đào tạo kỹ năng và kiến 
thức cho các cán bộ tham gia nghiên 
cứu, cũng như cho một số cán bộ 
từ các bộ/ngành có liên quan. bên 
cạnh đó, một phòng thí nghiệm 
hoàn chỉnh tập trung nghiên cứu về 
các công nghệ tái chế cũng được đầu 
tư không hoàn lại cho Viện Khoa 
học và công nghệ môi trường, sẽ 
là một cơ sở rất hữu ích cho việc 
nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ tái chế ở Việt nam bởi chính 
những nhà khoa học Việt nam.
9PV: Thưa ông, hiện nay việc thu 
hồi chất thải điện tử được tiến hành 
như thế nào? Những khó khăn, 
thách thức khi triển khai hoạt động 
này tại Việt Nam? 

pSg.tS. huỳnh trung hải: 
ở Việt nam hiện nay, việc thu hồi 
chất thải điện tử chủ yếu được 
thực hiện bởi hệ thống tư nhân, 
bao gồm những người thu gom cá 
nhân, các cửa hàng, trung tâm tháo 
dỡ chất thải điện tử, một số cơ sở 
tái chế kim loại và cá nhân xuất 
khẩu. tại quyết định số 50/qĐ-
ttg, chính phủ đã cố gắng kiểm 
soát vấn đề thu hồi chất thải điện tử 
thông qua hệ thống thu hồi của các 
nhà sản xuất và hệ thống thu gom 
công ích. tuy nhiên, để thực hiện 
được mục tiêu này cần phải khắc 
phục các khó khăn, vướng mắc 
hiện nay, đó là coi chất thải điện tử 
là một nguồn lợi kinh tế nên có sự 
cạnh tranh của hệ thống thu gom 
tư nhân do các lợi ích đem lại mà 
không phải đóng thuế, chi phí môi 
trường... Đặc biệt, Việt nam cũng 
chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ trong 
việc hỗ trợ các hoạt động thu gom 
và tái chế một cách bài bản.
9PV: Việc khởi động Dự án hôm 
nay có ý nghĩa như thế nào đối với 
quản lý chất thải tại Việt Nam nói 
chung và rác thải điện tử nói riêng, 
thưa ông?

Ngày 17/6/2014, tại Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản 
Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tổ chức Hội 
thảo khởi động “Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát 
triển và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải ở Việt Nam”. 
Để hiểu rõ hơn về Dự án này, Tạp chí Môi trường có cuộc trao 
đổi với PSG.TS. Huỳnh Trung Hải - Viện trưởng, Viện Khoa học 
và Công nghệ môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội) về mục 
tiêu của Dự án nhằm góp phần xây dựng và phát triển ngành 
công nghiệp tái chế tại Việt Nam.  V PSG.TS. Huỳnh Trung Hải - 

Viện trưởng, Viện Khoa học và 
Công nghệ môi trường (Đại học 
Bách Khoa Hà Nội) 
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pSg.tS. huỳnh trung hải: 
chúng tôi kỳ vọng dự án này khi 
đưa vào triển khai sẽ nâng cao nhận 
thức và kiến thức chuyên môn trong 
xây dựng, đánh giá chính sách có 
liên quan đến chất thải điện tử nói 
riêng và chất thải nói chung, cũng 
như trong nghiên cứu chuyên sâu về 
công nghệ tái chế chất thải. từ đó, 
sẽ góp phần vào quá trình khuyến 
nghị xây dựng các văn bản luật và 
hướng dẫn kỹ thuật nhằm quản lý 
hiệu quả công tác thu gom và tái chế 
chất thải điện tử trong thời gian tới. 
9PV: Ông cho biết khả năng nhân 
rộng của Dự án sau khi được triển 
khai tại Việt Nam?

pSg.tS. huỳnh trung hải: 
chúng tôi tin tưởng rằng, dự án 
sẽ đạt được các mục tiêu đề ra cả 
về nâng cao năng lực, khuyến nghị 
xây dựng chính sách về nâng cao 
năng lực nghiên cứu, phát triển và 
chuyển giao công nghệ có liên quan 
không chỉ cho Viện Khoa học và 
công nghệ môi trường mà còn cho 

các đơn vị khác. chúng tôi cũng 
dự kiến sẽ chuyển giao được ít nhất 
một công nghệ tái chế phù hợp với 
điều kiện ở Việt nam. ngoài ra, trên 
cơ sở phòng thí nghiệm được đầu 
tư, sẽ thành lập trung tâm nghiên 
cứu tái chế chất thải đầu tiên ở Việt 
nam vào cuối giai đoạn thực hiện 

dự án. trung tâm này cũng được kỳ 
vọng sẽ là đầu mối tại khu vực Đông 
nam á nhằm kết nối một mạng lưới 
nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ tái chế chất thải điện tử ở khu 
vực và toàn bộ vùng Đông bắc á.
9PV: Xin cảm ơn ông.
 phạm đình (Thực hiện)

 V Việt Nam cần đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ tái chế 
đạt chuẩn để đảm bảo chất lượng môi trường
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Việt nam Cần tới 30 tỷ đô la để thựC hiện Chiến lượC 
tăng trưởng xanh

theo tính toán ban đầu của bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, để đạt 

được mục tiêu đề ra của chiến 
lược tăng trưởng xanh về giảm 
cường độ phát thải đến năm 2020, 
Việt nam cần tới 30 tỷ đô la. Thực 
hiện chiến lược tăng trưởng xanh 
không thể chỉ dựa vào nguồn lực 
ngân sách hạn hẹp mà phải huy 
động nguồn vốn của hệ thống 
ngân hàng, khu vực tư nhân, đặc 
biệt là nguồn đầu tư nước ngoài 
cùng với sự hỗ trợ của các tổ 
chức quốc tế. Đây là kết quả dự 
án “xây dựng ma trận hạch hoán 
xã hội Việt nam hướng tới chiến 
lược tăng trưởng xanh” do Viện 
nghiên cứu quản lý kinh tế trung 
ương (ciem) công bố vừa qua. 

nhóm nghiên cứu ciem đã 
đề xuất một số kiến nghị chính 
sách nhằm thúc đẩy quá trình thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng xanh tại 
Việt nam. Thứ nhất, chính phủ 
cần đưa ra mục tiêu cụ thể, triển 
khai các biện pháp tạo sức ép cũng 
như khuyến khích và giám sát chặt 
chẽ quá trình thực hiện mục tiêu 
nhằm giảm cường độ tiêu hao 
năng lượng của các ngành năng 
lượng, giao thông vận tải, sắt thép, 
dệt sợi, giấy trong thời gian tới. 
Thứ hai, nghiên cứu và triển khai 
các chính sách, đặc biệt về thuế và 
tín dụng để tái cơ cấu nền kinh tế, 
thay đổi mô hình tăng trưởng theo 
hướng khuyến khích đổi mới, cải 
tiến, nâng cấp công nghệ, đa dạng 

hóa ngành nghề, phát triển các 
ngành có giá trị gia tăng cao và 
tiêu hao năng lượng thấp. Thứ ba, 
cần nghiên cứu phương án xóa bỏ 
trợ cấp giá điện cho sản xuất công 
nghiệp. Thứ tư, phải tăng cường 
phối hợp giữa các cơ quan bộ, 
ngành trong quá trình triển khai 
thực hiện chính sách tăng trưởng 
xanh, trong đó nhấn mạnh vai trò 
tích cực và chủ động của cơ quan 
điều phối và giám sát thực hiện 
chiến lược tăng trưởng xanh như 
bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ năm, 
cần đẩy mạnh các nghiên cứu 
đánh giá tác động đa mục tiêu của 
các chính sách tăng trưởng xanh 
để thiết kế những bước đi và chính 
sách phù hợpn gh
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Lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái  
vào công tác quản lý và bảo tồn  
đất ngập nước tại Việt Nam
KiM thị thúy ngọC
Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

DịCh Vụ hệ sinh thái 
CỦa đất ngập nướC

Theo định nghĩa của báo cáo 
“Đánh giá hệ sinh thái (hSt) thiên 
niên kỷ” của liên hợp quốc, các dịch 
vụ hSt là những lợi ích con người có 
được từ các hSt, bao gồm các dịch 
vụ cung cấp như cung cấp thức ăn và 
nước; các dịch vụ điều tiết như điều 
tiết lũ lụt, hạn hán; các dịch vụ hỗ trợ 
như hình thành đất và chu trình dinh 
dưỡng; các dịch vụ văn hóa như giải 
trí, tinh thần, tín ngưỡng và các lợi 
ích phi vật chất khác”. cũng theo báo 
cáo, đất ngập nước (Đnn) cung cấp 
các dịch vụ hSt chính bao gồm dịch 
vụ cung cấp (thức ăn, nước ngọt, sợi 
và nhiên liệu…); dịch vụ điều tiết 
(điều tiết khí hậu, làm sạch nước và 
xử lý ô nhiễm, điều tiết xói mòn…); 
dịch vụ hỗ trợ (hình thành đất, chu 
trình dinh dưỡng) và dịch vụ văn 
hóa (giải trí, thẩm mỹ, giáo dục).

ở Việt nam, Đnn có diện tích 
ước tính hơn 10 triệu ha, phân bố 
trên khắp các hSt, đa dạng về kiểu 
loại, phong phú về tài nguyên và đa 
dạng sinh học (ĐdSh). Đnn có 
chức năng quan trọng như nạp và 
tiết nước ngầm, cung cấp nước ngọt, 
điều hòa khí hậu, sản xuất sinh khối, 
hạn chế lũ lụt… Đối với Đnn ven 
biển còn có chức năng chắn sóng và 
gió bão, chống xói lở và ổn định bờ 
biển, là nơi du lịch giải trí, duy trì 
ĐdSh. ngoài ra, Đnn còn có vai trò 
quan trọng trong việc tạo môi trường 
hoạt động cho nhiều ngành như khai 
thác thủy sản, lâm nghiệp, giao thông 
vận tải thủy, sản xuất năng lượng, du 
lịch, khai khoáng. 

các dịch vụ hSt Đnn tại Việt 
nam đã và đang đóng vai trò quan 
trọng cho sự thịnh vượng của con 
người. Đnn tại đồng bằng sông cửu 
long (ĐbScl) có giá trị ĐdSh và 
là vùng đất màu mỡ cho canh tác. 
Đây là vựa lúa gạo lớn nhất của cả 
nước, đóng góp 80% sản lượng gạo 
xuất khẩu quốc gia. giá trị ước tính 
của 3.100 ha rnm ở Vườn quốc gia 
(Vqg) xuân Thủy, tỉnh nam Định 
khoảng 2,6 triệu đồng/ha/năm, với 
chức năng bảo vệ 10,5 km hệ thống 
đê điều. tổng giá trị kinh tế của hSt 
Đnn tại cửa sông ba lạt - nam 
Định là 88.619 tỷ đồng/năm bao 
gồm giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị 
sử dụng gián tiếp và giá trị phi sử 
dụng. nhiều vùng Đnn như đảo 
cát bà, côn Đảo, phong nha - Kẻ 
bàng, Vqg u minh Thượng, Vqg 
xuân Thủy, rnm cần giờ, Vqg 
ba bể, Vqg tràm chim... là điểm 
thu hút khách du lịch trong và ngoài 

nước. các vùng Đnn, đặc biệt là các 
vùng Đnn ven biển với hSt rnm, 
rạn san hô, cỏ biển là môi trường 
thích hợp cho việc cư trú, đẻ trứng, 
sinh sống và phát triển của nhiều 
loại động, thực vật (cá, chim di cư, 
hai mảnh vỏ, rong, tảo…). tại các 
vùng Đnn nội địa lớn như Đồng 
Tháp mười (tràm chim), u minh 
Thượng, u minh hạ và hệ thống 
sông suối là nơi sinh sống của nhiều 
loại động thực vật đặc hữu.

tuy nhiên, Đnn tại Việt nam đã 
và đang bị suy giảm về diện tích và chất 
lượng. diện tích Đnn tự nhiên giảm, 
Đnn nhân tạo tăng. các khu rnm 
tự nhiên ven biển suy giảm nhiều so 
với trước đây, thay vào đó là các đầm 
nuôi thủy sản, các công trình du lịch 
và một số diện tích rừng trồng. diện 
tích rnm đã giảm khoảng 183.724 ha 
trong 20 năm (từ 1985 - 2005), trong 
khi diện tích nuôi trồng thủy sản đã 
tăng lên 1,1 triệu ha vào năm 2003. có 

 V Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
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nhiều nguyên nhân dẫn đến suy giảm 
diện tích và chất lượng của Đnn như 
gia tăng dân số, phát triển kinh tế - xã 
hội, công tác quản lý và bảo tồn Đnn 
chưa hợp lý. Đặc biệt, việc chuyển đổi 
sử dụng đất đang có những tác động 
tiêu cực đến hSt và dịch vụ hSt của 
Đnn. Việc chuyển đổi một diện tích 
lớn rnm sang nuôi trồng thủy sản 
tại khu vực ĐbScl dẫn đến mất diện 
tích rnm, ảnh hưởng đến các dịch vụ 
hSt của rnm như dịch vụ hấp thụ 
các bon, dịch vụ bảo vệ bờ biển... Việc 
đánh giá không đầy đủ giá trị của các 
dịch vụ hSt trong công tác quản lý 
và bảo tồn Đnn đã và đang làm gia 
tăng tác động tiêu cực đến việc đưa ra 
quyết định liên quan đến hSt và dịch 
vụ hSt của cơ quan quản lý. do đó, 
việc lồng ghép dịch vụ hSt vào công 
tác quản lý và bảo tồn Đnn có thể 
tạo ra các cơ hội nhằm khai thác tốt 
hơn và duy trì lợi ích của dịch vụ hSt 
Đnn, xây dựng các chiến lược quản 
lý và bảo tồn Đnn hiệu quả và tránh 
chi phí liên quan đến sự mất mát của 
ĐdSh và các dịch vụ hSt do Đnn 
mang lại.

CáC CáCh tiếp Cận Về 
lồng ghép DịCh Vụ hst

Theo công ước ĐdSh của liên 
hợp quốc (2010) "lồng ghép một 
cách hệ thống ĐdSh trong các quá 
trình phát triển được gọi là lồng ghép 
ĐdSh". mục tiêu tổng thể của lồng 
ghép ĐdSh là đưa ra các nguyên tắc 
về ĐdSh vào các giai đoạn của quy 
trình xây dựng chính sách, kế hoạch, 
chương trình, dự án. một mục tiêu 
khác của lồng ghép ĐdSh là hỗ trợ 
để hạn chế các ảnh hưởng bất lợi mà 
các ngành sản xuất gây ra đối với 
ĐdSh và nêu rõ sự đóng góp của 
ĐdSh với phát triển kinh tế và phúc 
lợi con người. lồng ghép dịch vụ 
hSt vào công tác quản lý và bảo tồn 
Đnn có thể tạo ra các cơ hội nhằm 
khai thác tốt hơn và duy trì các lợi 
ích của dịch vụ hSt Đnn, xây dựng 
các chiến lược quản lý, bảo tồn Đnn 
hiệu quả và giảm thiểu những tổn 
thất về ĐdSh và các dịch vụ hSt do 
Đnn mang lại.

hiện có nhiều cách tiếp cận để 
lồng ghép dịch vụ hSt vào công 
tác quản lý và bảo tồn Đnn, trong 
đó xem xét tác động của các chính 
sách đến hSt và dịch vụ của hSt, 
lượng giá các giá trị này dưới dạng 
tiền tệ và dùng những thông tin 
này để tác động ngược lại các quyết 
định và chính sách, từ đó có những 
điều chỉnh thích hợp để giảm tác 
động đến hSt và dịch vụ của hSt. 
dịch vụ hSt có thể lồng ghép vào 
các chính sách ở cấp quốc gia và địa 
phương, các khuyến khích về kinh tế 
và tài chính, các chính sách ngành 
hay trong quá trình quản trị. Đồng 
thời, cũng có nhiều công cụ được áp 
dụng để hỗ trợ quá trình lồng ghép, 
bao gồm phân tích định tính, định 
lượng, xây dựng bản đồ không gian 
và lượng giá dưới dạng tiền tệ. Việc 
lồng ghép dịch vụ hSt có thể được 
thực hiện theo 5 bước bao gồm: xem 
xét tác động của các quyết định đến 
hSt; Đánh giá tác động của những 
thay đổi các hSt lên việc cung cấp 
các dịch vụ hSt; Đánh giá tác động 
của việc thay đổi các dịch vụ hSt lên 
các giá trị mang lại từ hSt; Sử dụng 
các thông tin để tác động vào thể chế; 
Điều chỉnh/ban hành các chính sách 
mới nhằm giảm tác động của chính 
sách lên các hSt và dịch vụ hSt 
(daily và cộng sự, 2009). 

đề xuất lồng ghép DịCh 
Vụ hst Vào Công táC 
quản Lý Và bảo tồn đnn 

tại Việt nam, các quy định về 
quản lý và bảo tồn Đnn đều được cụ 
thể hóa trong các văn bản pháp luật về 
Đnn, hoặc văn bản liên quan và được 
xây dựng dựa theo các định hướng, 
chiến lược, kế hoạch chung về bVmt, 
phát triển bền vững của Đảng và nhà 
nước như nghị quyết số 24-nq/tW 
về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 
bVmt; Định hướng chiến lược phát 
triển bền vững ở Việt nam (chương 
trình nghị sự 21) và chiến lược quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 
2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050. 
các văn bản trên đã nêu rõ sự cần 

thiết phải bảo tồn và phát huy các giá 
trị của hSt tự nhiên nói chung và 
hSt Đnn nói riêng. Đây là những 
cơ sở quan trọng để lồng ghép dịch vụ 
hSt vào công tác quản lý và bảo tồn 
Đnn nhằm phát huy những giá trị to 
lớn từ dịch vụ hSt Đnn.

các dịch vụ hSt của Đnn có thể 
lồng ghép theo từng giai đoạn của quá 
trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch. Theo đó, cần xác định mối 
liên hệ giữa dịch vụ hSt với các chỉ 
tiêu phát triển của quy hoạch/kế 
hoạch, phân tích các tác động của quy 
hoạch/kế hoạch đến các hSt và khả 
năng cung cấp các dịch vụ hSt. Đồng 
thời, xác định các khu vực sinh thái 
cụ thể có tính nhạy cảm, hoặc đang 
bị ảnh hưởng tiêu cực do tác động 
của quy hoạch/kế hoạch. các thông 
tin về hiện trạng hSt và dịch vụ hSt 
có thể sử dụng trong quá trình xây 
dựng quy hoạch/kế hoạch, trong đó 
nhấn mạnh đến việc giảm tác động 
của các phương án phát triển của quy 
hoạch/kế hoạch đối với các hSt và 
dịch vụ do hSt cung cấp. ngoài ra, 
các phương án phát triển của quy 
hoạch/kế hoạch cần xem xét đến 
việc đạt được các mục tiêu phát triển, 
cũng như các mục tiêu duy trì khả 
năng cung cấp các dịch vụ của hSt. 
các tiêu chí về sử dụng bền vững và 
bảo tồn các hSt cần xem xét như một 
tiêu chí quan trọng bên cạnh các tiêu 
chí khác để lựa chọn phương án phát 
triển.

bên cạnh đó, có thể áp dụng 
công cụ đánh giá môi trường chiến 
lược (Đmc) để lồng ghép các thông 
tin về dịch vụ hSt vào quá trình ra 
quyết định mang tính chiến lược. 
Thông qua việc triển khai Đmc, 
tác động của các lựa chọn lên các 
hSt và dịch vụ hSt có thể được 
xem xét trong giai đoạn sớm nhất 
của quá trình xây dựng chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch của quốc gia. 
các dịch vụ hSt có thể là những 
chỉ số thích hợp để đánh giá mức 
độ ảnh hưởng của các chiến lược, 
quy hoạch và kế hoạch đến hiện 
trạng môi trường (là cơ sở cung cấp 
nguồn vốn tự nhiên)n



26 Số 6/2014

trao Đổi & diễn Đàn

Hướng tới phát triển công cụ chi trả 
dịch vụ hệ sinh thái biển ở Việt Nam
nguyễn thị hương liên1, nguyễn Văn quÂn2

1 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2 Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

1. mở đầu
chi trả dịch vụ hệ sinh thái 

(hSt) hay còn gọi là chi trả dịch vụ 
môi trường (peS) là công cụ kinh tế, 
được áp dụng để những người được 
hưởng lợi từ các dịch vụ hệ sinh thái 
chi trả cho những người tham gia 
duy trì, bảo vệ và phát triển các chức 
năng của hSt. chi trả dịch vụ hSt 
biển (peS biển) được xem là cơ chế 
thúc đẩy việc tạo ra và sử dụng các 
dịch vụ sinh thái bằng cách kết nối 
người cung cấp dị ch vụ và người sử 
dụng dịch vụ hSt.

Việt nam có khoảng 20 hSt 
biển và ven bờ phân bố trên 1 triệu 
km2 diện tích ở biển Đông cùng với 
đó là các dịch vụ hSt kèm theo đảm 
bảo sự phát triển bền vững kinh tế 
- xã hội quốc gia. Đặc biệt các hoạt 
động kinh tế biển có gắn kết chặt chẽ 
với việc khai thác và sử dụng các dịch 
vụ hSt. tuy nhiên khái niệm peS 
biển đối với Việt nam còn khá mới, 
cần có những nghiên cứu để có thể 
áp dụng vào thực tiễn công tác quản 
lý tn&mt biển.

2. Chi trả DịCh Vụ hst
dịch vụ hSt bao gồm những 

lợi ích mà con người khai thác hoặc 
hưởng lợi (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ 
các hSt. các dịch vụ cơ bản nhất mà 
con người có thể khai thác bao gồm: 
dịch vụ cung cấp (thức ăn, nước 
uống, gỗ, vật liệu xây dựng, nguồn 
gen, nguyên liệu thô, cây thuốc dược 
phẩm, phân bón); dịch vụ điều hòa 
(khí hậu, chống xói lở bờ biển, làm 
sạch nước, bẫy trầm tích); dịch vụ 
văn hóa (giáo dục, du lịch sinh thái, 
nghỉ ngơi…); dịch vụ hỗ trợ (hình 

thành đất, hình thành đảo, năng suất 
sơ cấp, duy trì đa dạng sinh học).

mặc dù các dịch vụ hSt đem lại 
cho con người rất nhiều lợi ích. tuy 
nhiên đối với việc áp dụng peS biển, 
trên thế giới chỉ có một số dịch vụ 
hSt biển chủ đạo với các chức năng: 

Duy trì và ổn định đường bờ, bãi 
biển: các đầm lầy và các vùng đất 
ngập nước ven biển tự nhiên đóng 
vai trò là các vùng đệm ven biển 
chống lại các trận bão và ngăn chặn 
xói mòn bờ biển, đặc biệt giảm thiểu 
các thảm họa tự nhiên đang diễn ra 
với tần suất và cường độ cao (sóng 
thần). ngoài ra, duy trì các hSt ven 
biển trong tình trạng tốt cũng góp 
phần ổn định các bãi biển thông qua 
việc tạo ra các bẫy trầm tích và loại 
bỏ sụt lún đất bởi quá trình xói mòn 
tự nhiên. xét về khía cạnh lợi ích 
kinh tế thì chủ sở hữu đất và khu du 
lịch ven biển, ngành bảo hiểm đều 
cùng hưởng lợi thông qua việc đầu tư 
và bVmt sống ven biển nhằm giảm 
tiếp xúc với rủi ro.

Các bãi giống, bãi đẻ thủy hải sản 
ven biển: cộng đồng quản lý nghề cá 
từ lâu đã công nhận giá trị của các bãi 
giống, bãi đẻ của các loài thủy hải sản 
ven bờ. nghề khai thác hải sản muốn 
phát triển bền vững phải duy trì 
nguồn giống bổ sung cho quần, đàn 
đồng thời đáp ứng những yêu cầu về 
bVmt. tuy nhiên, các bãi giống, bãi 
đẻ thường không nằm cùng với các 
ngư trường đánh bắt (trừ một số loài 
cá cụ thể) cho nên rất khó kêu gọi 
sự tham gia của những người hoạt 
động đánh bắt thủy sản tham gia vào 
công tác bảo tồn. cơ hội còn bỏ ngỏ 
cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia 

trong lĩnh vực bảo vệ các bãi giống, 
bãi đẻ ở các nước đang phát triển và 
đang phát triển ở những nơi mà lĩnh 
vực thương mại thủy sản đóng vai 
trò quan trọng.

Hấp thụ các bon: các nhà khoa 
học đặc biệt quan tâm và đánh giá 
cao về vai trò của các hSt biển ven 
bờ như rừng ngập mặn, cỏ biển, đầm 
lầy trong việc hấp thụ các bon nhờ 
đó làm giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu. Ví dụ rừng ngập mặn 
trong môi trường nhất định có thể 
hấp thụ các bon trong đất nhiều hơn 
gấp sáu lần so với các khu rừng nhiệt 
đới trên cạn. do đó có thể thành lập 
thị trường các bon với các ưu đãi 
được đưa ra nhằm bảo vệ các dịch vụ 
hSt trong môi trường biển ven bờ.

Chất lượng nước: chất lượng 
nước có vai trò quan trọng đối với 
sức khỏe cộng đồng và sự phát triển 
của kinh tế, đặc biệt ở các nước đang 
phát triển. Sự phát triển của thị 
trường chất lượng nước như kinh 
doanh thị trường nước ngọt trong 
thời gian qua đã nhận được ngồn 
vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. 

hiện nay, các tiêu chuẩn về chất 
lượng nước đã có ở nhiều quốc gia 
ven biển, vì vậy các điều kiện để thực 
hiện là mở rộng vùng thượng nguồn 
của các con sông và vùng ven bờ biển 
thể hiện cho quyền lợi phát triển 
thượng nguồn và dọc theo bờ biển 
để giảm thiểu và thương lượng, trao 
đổi trong các vấn đề có liên quan đến 
duy trì chất lượng nước.

Đa dạng sinh học (ĐDSH) biển: 
mỗi một dịch vụ hSt có giá trị riêng 
của nó, ĐdSh biển có vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với việc hỗ trợ cung 
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cấp năng suất sinh học biển trong đó 
rất nhiều cộng đồng dân cư ven biển 
ở nhiều quốc gia sống phụ thuộc vào 
việc khai thác các giá trị của ĐdSh. 
“ngân hàng loài” và bù đắp sự thiếu 
hụt ĐdSh là hai công cụ được thiết 
lập và phát triển ở cùng một địa điểm 
cụ thể nhằm bảo vệ cùng một loài 
hoặc quần xã trong sinh cảnh tương 
ứng khác. các quy định mới về phát 
triển vùng bờ hoặc biển xa bờ sẽ tạo 
điều kiện cho việc phát triển cơ chế 
bù đắp ĐdSh như là một công cụ 
bảo tồn hữu hiệu.

3. hiện trạng áp Dụng 
pEs biển ở Việt nam

Việt nam đã đạt được một số 
thành tựu đáng kể về việc áp dụng 
peS ở môi trường trên cạn thông qua 
các mô hình, điểm trình diễn đạt kết 
quả khả quan. Việc áp dụng peS biển 
ở Việt nam còn hạn chế về phạm vi 
và đối tượng áp dụng. dưới đây là 
một số ví dụ điển hình:

Thu phí từ dịch vụ thăm quan du 
lịch tại Khu bảo tồn vịnh Nha Trang: 
hiện nay, nha trang đang áp dụng 
hai loại phí thăm quan áp dụng cho 
khách du lịch gồm: phí thắng cảnh 
được áp dụng cho toàn bộ du khách 
thăm quan bằng tàu; phí bảo tồn là 
loại phí được áp dụng cho các du 

khách tham gia các hoạt động tại 
vùng lõi của Khu bảo tồn như lặn 
có bình khí, mặt nạ snorkeling để 
ngắm san hô. Theo hoàng minh hà 
và nnk (2008), chỉ tính riêng năm 
2006 đã thu được 150.000 uSd từ 
phí bảo tồn trong đó 115.000 uSd 
được giữ lại cho các hoạt động bảo 
tồn của ban quản lý. Số tiền còn lại 
được trích nộp vào ngân sách hoạt 
động của tỉnh.

Thu phí từ hoạt động thăm quan 
du lịch tại vịnh Hạ Long: trung bình 
một năm vịnh hạ long thu được 5,3 
triệu uSd từ các loại phí tham quan 
vịnh, phí thăm các hang động trong 
vịnh và được giữ lại 45% cho các 
hoạt động quản lý vịnh. tuy nhiên 
chưa có sự rõ ràng và minh bạch 
trong việc sử dụng phí tham quan 
đối với việc đầu tư cho các dự án bảo 
tồn các hSt biển. các hoạt động này 
dựa vào nguồn kinh phí cấp tỉnh, 
nhà nước hoặc từ các nguồn khác 
(bernard oc, 2008).

Thu phí từ hoạt động thăm quan 
du lịch tại VQG Côn Đảo: Sự khác 
biệt rõ nhất của Vqg côn Đảo với 
các khu bảo tồn khác là bãi đẻ trứng 
tập trung của rùa biển cho nên có 
lợi thế đón một lượng khách tham 
quan hàng năm. Kinh phí phục vụ 
cho công tác bảo tồn được thu từ rất 

nhiều nguồn như phí lưu trú, phí 
danh thắng, phí nghiên cứu khoa 
học... bên cạnh đó, Vqg đã thí điểm 
thành lập quỹ bảo tồn rùa biển. Đây 
là quỹ được thành lập từ nguồn 
ủng hộ, đóng góp tự nguyện của du 
khách và chỉ sử dụng cho mục đích 
bảo vệ các bãi đẻ trứng của rùa biển 
thuộc phạm vi Vqg côn Đảo.

Xây dựng các thương hiệu thủy sản 
xanh: hiện nay, một số địa phương 
đang xây dựng các thương hiệu thủy 
sản xanh nhằm tôn vinh những sản 
phẩm áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
nuôi trồng thân thiện với môi trường 
như nghêu bến tre, ngao nam Định. 
Khu dự trữ sinh quyển cát bà cũng 
đang xây dựng các sản phẩm mang 
danh hiệu và biểu tượng gắn với 
các tiêu chí bVmt biển như nước 
mắm, tu hài, bào ngư. giá bán trên 
thị trường của các sản phẩm này đã 
bao gồm một phần phí để chi trả cho 
công tác bảo tồn tài nguyên sinh vật 
biển. mặt khác, trên thị trường các 
sản phẩm này đang được người tiêu 
dùng ủng hộ do nhận thức người 
dân được nâng cao đối với các sản 
phẩm từ biển sạch, an toàn và thân 
thiện với môi trường.

UBND các huyện ven biển đã ký 
hợp đồng giao rừng ngập mặn ven 
biển: người dân tham gia vào việc 

 V Nha Trang 
đang áp dụng 
phí bảo tồn 
HST cho các du 
khách tham gia 
các hoạt động 
như lặn có bình 
khí, mặt nạ 
snorkeling để 
ngắm san hô
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bảo vệ rừng ngập mặn được trả kinh 
phí bảo vệ rừng với mức chi trả của 
ngành nông nghiệp là 100.000 đồng/
ha/năm. trên thực tế, định mức chi 
trả này là quá thấp. do vậy, người 
dân thường kết hợp các hoạt động 
kinh tế khác như nuôi trồng, khai 
thác hải sản trong rừng ngập mặn và 
phát triển du lịch sinh thái.

4. một số đề xuất phát 
triển Công Cụ pEs biển ở 
Việt nAM

Việc áp dụng peS mang tính liên 
ngành cao cho nên cần xây dựng 
khung quốc gia về peS cũng như các 
hướng dẫn chi tiết để đảm bảo điều 
phối và tránh các xung đột: Việt nam 
mới chỉ áp dụng peS cho hSt rừng, 
chưa áp dụng cho các hSt biển và 
ven bờ như san hô, rừng ngập mặn 
và thảm cỏ biển…

 các địa phương trong cả nước 
cần sớm có quy hoạch bảo tồn tổng 
thể ĐdSh (trong đó có ĐdSh biển) 
theo những quy định chung của luật 
ĐdSh. trong quy hoạch tổng thể 
phải xác định được các vùng sinh 
thái có tiềm năng peS biển, lượng 
hóa giá trị kinh tế của các hSt biển. 
Đồng thời tạo thị trường trao đổi 
peS biển với việc xác định các đối 
tác cung cấp và sử dụng dịch vụ của 
các hSt biển.

cần thúc đẩy việc xây dựng các 
mô hình quản lý tổng hợp đới bờ 
do vùng bờ biển là khu vực có các 
hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra 
năng động. các công cụ quản lý tổng 
hợp đới bờ sẽ giúp dung hòa các lợi 
ích đa ngành; góp phần sử dụng có 
hiệu quả tài nguyên, các hSt biển... 
bVmt và các dịch vụ hSt biển; 
góp phần phát triển bền vững sinh 
kế vùng bờ, từng bước tiếp cận nền 
Kinh tế xanh, thân thiện với môi 
trường.

Đối với những khu vực không 
xác định được chủ sở hữu tài nguyên 
hoặc có sự khai thác tài nguyên ở mức 
độ liên ngành phức tạp, nhà nước 
phải là người chịu trách nhiệm chi 
trả peS biển cho các cộng đồng sống 
quanh khu vực thông qua việc điều 
chỉnh các chính sách về thuế, tạo sinh 
kế thay thế nâng cao lợi tức cho người 
dân ở các khu vực bị thiệt hại.

cần có sự hỗ trợ ban đầu của 
nhà nước trong việc thực hiện các đề 
án, nghiên cứu và triển khai áp dụng 
peS biển. giúp cho các tổ chức dân 
sự nâng cao năng lực, đa dạng hóa 
nguồn kinh phí và kỹ thuật hỗ trợ từ 
trong và ngoài nước.

ưu tiên nguồn kinh phí thu 
được từ peS biển cho các hoạt động 
phát triển cộng đồng bởi họ là nhóm 
người chịu tác động mạnh nhất từ 

các chính sách bảo tồn ĐdSh biển. 
Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để người dân hiểu về peS 
biển, đưa người dân tham gia vào các 
hoạt động của peS biển. Sự tham gia 
của người dân địa phương chính là 
mấu chốt của thành công trong bất 
kỳ các hoạt động bảo tồn nào.

Để thực hiện có hiệu quả peS 
biển đòi hỏi phải luật hóa phạm vi 
mà peS biển có thể được áp dụng. 
Sự tiếp cận quản lý liên ngành mà 
mô hình quản lý tổng hợp đới bờ đã 
được đánh giá có tính khả thi cao 
trong điều kiện Việt nam. 

cần phân biệt rõ ràng về quyền 
sở hữu công/tư đối với việc sử dụng 
không gian biển từ đó tạo cơ sở hành 
lang pháp lý cho việc xây dựng thị 
trường trao đổi peS biển lành mạnh.

xây dựng chính sách về peS 
biển trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp 
được các chi phí cơ hội và mang lại 
lợi ích cho toàn cộng đồng tạo được 
lòng tin để họ cung cấp các dịch vụ 
lâu dài. 

Khuyến khích xã hội hóa công 
tác bảo tồn tự nhiên đối với những 
lĩnh vực bảo tồn mà cấp địa phương 
có thể thực hiện nhằm đưa cộng 
đồng dân cư tham gia vào peS biển. 
từng bước nâng cao lợi tức của 
người dân, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phươngn
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Đề xuất các giải pháp hạn chế  
nước biển dâng tại Việt Nam
gS. tS. Lê Văn KhoA
Viện Tư vấn Phát triển
ThS. nguyễn thị song tùng
Viện Địa lý nhân văn - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

trong những năm gần đây, 
nhiệt độ trái đất tăng lên 
dẫn đến biến đổi khí hậu 

(bĐKh), mực nước biển dâng 
(nbd) cao. Theo báo cáo của ngân 
hàng Thế giới (Wb, 2007), nếu mực 
nbd 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị 
ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với 
gdp khoảng 10%. nếu nbd 3m sẽ 

có khoảng 25% dân số bị ảnh hưởng 
trực tiếp và tổn thất đối với gdp 
lên khoảng 25%. Việt nam là quốc 
gia đứng thứ 27 trong 156 quốc gia 
có biển trên thế giới và là nước ven 
biển lớn ở khu vực Đông nam á nên 
nguy cơ bị đe dọa bởi nbd là rất lớn.

những táC động  
CủA bđKh Và nbD  
đối Với Việt nam

Đường bờ biển Việt nam trải dài 
trên 3.260 km qua 15 vĩ độ với tỷ lệ 
chiều dài đường biển trên diện tích 
đất liền khá cao (trung bình thế giới 
600 km2 đất liền/1km bờ biển, thì Việt 
nam là 100km2/1km bờ biển). Vùng 
đặc quyền kinh tế trên biển của Việt 
nam khoảng 1 triệu km2, rộng gấp 3 
lần diện tích đất liền. biển nước ta có 
khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ xa bờ, 
gần bờ và hai quần đảo hoàng Sa và 
trường Sa. Đảo ven bờ chủ yếu nằm 
ở vịnh bắc bộ, đảo nổi có diện tích 
khoảng 1.700km2, trong đó có 3 đảo 
diện tích lớn hơn 100km2 (phú quốc; 
cái bầu; cát bà), có 23 đảo diện tích 

lớn hơn 10km2, có 82 đảo diện tích 
lớn hơn 1km2 và khoảng trên 1.400 
hòn đảo chưa có tên. biển Việt nam 
có tiềm năng tài nguyên phong phú, 
đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt và các 
nguyên liệu chiến lược khác đảm bảo 
cho an ninh năng lượng quốc gia. 

Theo kịch bản bĐKh 2012 của 
bộ tn&mt, nếu mực nbd 1m sẽ 
có khoảng 39% diện tích, 35% dân 
số vùng đồng bằng sông cửu long 
(ĐbScl); trên 10% diện tích, 9% 
dân số vùng đồng bằng sông hồng 
và quảng ninh; trên 2,5% diện tích, 
9% dân số các tỉnh ven biển miền 
trung và khoảng 7% dân số tp. hồ 
chí minh bị ảnh hưởng trực tiếp. 

Thực tế cho thấy, bĐKh đang 
tác động tới các địa phương trên cả 
nước với những trận lũ lụt, hạn hán, 
bão mạnh hàng năm tăng nhanh và 
làm mực nbd cao. Thống kê cho 
thấy, thiên tai trong năm 2013 đã làm 
285 người chết và mất tích. ước tính 
thiệt hại khoảng 28.000 tỷ đồng. tại 
tp. hồ chí minh, mưa kết hợp với 
triều cường đã làm cho diện tích các 

 V ĐBSCL đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng do BĐKH

According to a World 
Bank’s report in 2007, 
Viet Nam is ranked 

27th among 156 countries 
having sea and the largest 
coastal country in Southeast 
Asia and hence highly 
vulnerable to sea level rise. 
It is evident that climate 
change has caused impact 
on localities with increasing 
flooding, droughts and sea 
level rise. To cope with the 
risks and adapt to climate 
change and sea level 
rise, this paper proposes 
work measures including 
developing hard dykes for 
controlling flood and non-
work measures including 
“soft dykes” or mangrove 
plantation, greening 
urban landscape, and 
developing safe residential 
clusters. These are easy, 
feasible, inexpensive and 
environmentally friendly 
measures that could be 
scaled up nationwide, in 
particular for vulnerable 
coastal zones.
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khu vực ngập úng ngày càng mở rộng. 
tình hình lũ lụt tại tp. cần Thơ cũng 
có diễn biến bất thường: năm 2000 
mực nước lũ là 1,79m thì năm 2007 
là 2,03m và năm 2011 đạt mốc 2,15m. 
hiện tp. cần Thơ đang đối mặt với 
ngập lụt do triều cường chứ không 
phải do lũ từ thượng nguồn tràn về 
như trước đây.

Đặc biệt, mực nbd gây xâm 
nhập mặn là mối đe dọa nghiêm 
trọng đối với các vùng ven biển ở 
Việt nam, trong đó các tỉnh ven biển 
tây nam bộ là khu vực chịu ảnh 
hưởng xâm nhập mặn nghiêm trọng 
nhất với 1,77 triệu ha đất bị nhiễm 
mặn, chiếm 45% diện tích. trong khi 
chi phí xây dựng các công trình ngăn 
mặn, giữ ngọt rất tốn kém. Điển 
hình như các tỉnh Sóc trăng, bến 
tre, nước mặn đã xâm nhập vào đất 
liền khoảng từ 40 - 45km, thậm chí 
có nơi vào sâu đến 70km, tỉnh hậu 
giang đã bị nhiễm mặn với độ mặn 
5 - 7%. tại ĐbScl, các dự báo cho 
thấy đến năm 2100, vựa lúa ĐbScl 
có nguy cơ mất đi 7,6 triệu tấn/năm, 
tương đương với 40,52% tổng sản 
lượng lúa của cả vùng do nbd. nbd 
cao làm xâm nhập mặn sâu hơn vào 
nội địa, có thể làm cho khoảng 2,4 
triệu ha đất bị nước biển xâm nhập.

đề xuất nhóm giải pháp 
hạn Chế nbD ở Việt nam 

Để đối phó với các hiểm họa, 
giảm nhẹ và từng bước thích nghi 
bĐKh và nbd, Việt nam có thể áp 
dụng các nhóm giải pháp: 

Nhóm giải pháp công trình: xây 
dựng hệ thống công trình thủy lợi 
để kiểm soát số lượng và chất lượng 
nguồn nước trong vùng, giảm thiệt 
hại do nước gây ra. Thực tế cho thấy, 
vai trò của công tác thủy lợi có ảnh 
hưởng rất lớn đến chất lượng nước 
của các vùng. Vì thế cần chú trọng 
xây dựng và phát huy hiệu quả các 
hệ thống và công trình thủy lợi đã 
có, làm tốt hơn nữa công tác quy 
hoạch thủy lợi, thực hiện các dự án 
trong tương lai. muốn thế cần phải 
chú trọng chất lượng của công tác 
quy hoạch thủy lợi cho các vùng, 

tiểu vùng trong toàn quốc, đặc biệt 
là ĐbScl, đảm bảo tính đồng bộ, hỗ 
trợ nhau trong khai thác, sử dụng và 
bảo vệ nước, phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của các 
vùng một cách bền vững. Ví dụ, các 
biện pháp công trình kiểm soát lũ 
ở ĐbScl, như làm đê bao, bờ bao 
và hệ thống cống điều tiết lũ. có 
thể hiểu đê bao là những đường, đê 
được xây dựng vững chắc cao hơn 
mực nước lũ thiết kế nào đó (chẳng 
hạn mực nước đỉnh lũ năm 2.000) để 
sao cho các trận lũ lớn nước không 
tràn qua. Đê bao thường sử dụng để 
bảo vệ các khu dân cư, các khu công 
nghiệp tập trung, các khu thị trấn, 
thị tứ và các vùng chuyên canh trồng 
cây ăn trái. còn bờ bao là các đường 
bờ tạm thời với độ cao không vượt 
quá mực nước lũ tháng tám để khi 
thu hoạch xong lúa hè thu thì cho 
nước lũ tràn vào để lấy phù sa, thêm 
nguồn thủy sản, thau chua rửa phèn 
và vệ sinh đồng ruộng. cho đến nay, 
người dân ĐbScl đã quen với mùa 
nước nổi và trong phương châm quy 
hoạch, từ nhà nước tới nhân dân 
đều đồng tình phải “sống chung” với 
lũ, nbd, bảo vệ con người và tài sản, 
né tránh các mặt hại và tận dụng các 
mặt lợi do lũ mang lại.

Việc xây dựng các đê kiên cố hóa 
bờ biển, bờ sông ở Việt nam là rất 
cần thiết. hiện Việt nam có 28 tỉnh, 
thành phố ven biển từ móng cái đến 
hà tiên cùng với 2.360 con sông với 
chiều dài từ 10km trở lên và 26 phân 

lưu của các sông lớn, tạo thành hệ 
thống sông ngòi dày đặc, được phân 
bổ từ bắc đến nam. Để phòng chống 
lũ lụt đã có 5.716 km đê sông, 2.700 
km đê biển, trong đó miền bắc có 
3.509km đê sông và 759km đê biển. 
Khi nbd cao, để bảo đảm an toàn 
cuộc sống của mọi người dân có thể 
làm “đê cứng” (bê tông cốt thép dày). 
tuy nhiên, việc này vô cùng tốn kém, 
khả năng tài chính của Việt nam 
chưa thể đáp ứng và phải mất rất 
nhiều năm và về lâu dài, chúng ta chỉ 
có thể làm đê cứng ở một số nơi xung 
yếu nhất.

Nhóm giải pháp phi công trình: 
giáo dục tuyên truyền qua các hội 
thảo, hệ thống thông tin truyền 
thông, phát triển công nghệ dự 
báo nhằm giảm nhẹ thiệt hại do 
bĐKh và nbd. nhóm giải pháp 
này cũng bao gồm cả việc sắp xếp, 
điều chỉnh cơ cấu cây trồng hợp 
lý để tránh thiệt hại và tăng hiệu 
quả, quản lý và duy trì chức năng 
của rừng phòng hộ. Sự kết hợp hài 
hòa cả giải pháp công trình và phi 
công trình sẽ làm giảm vốn đầu tư 
và tăng hiệu quả đầu tư. giải pháp 
phi công trình dễ làm, khả thi, ít tốn 
kém và thân thiện với môi trường 
cần được ưu tiên là “làm đê mềm” 
bằng cách “trồng rừng ngập mặn” ở 
tất cả những bãi sình lầy, những nơi 
có thể trồng được các loại cây: mắm, 
đước, bần, sú, vẹt, với chiều rộng từ 
300 - 1.000m, phía bên trong là đê, 
kết hợp với đường giao thông. hai 

 V Rừng ngập mặn ở Ninh Thuận được coi như hệ thống“đê mềm” chống 
gió, bão, sóng thần, sạt lở và ngăn NBD, bảo vệ mùa màng cho người dân
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bên đường có thể trồng các loại tre, 
cây dầu mè (Jatropha), cỏ vetiver… 
là những loại cây, cỏ có tác dụng 
chống gió, bão, sóng thần, sạt lở… 
rất tốt. ở những vùng nước ngọt, 
phèn… thì trồng tre, bần, dừa nước, 
dừa, cỏ vetiver… dọc theo các bờ 
sông, bờ bao. 

ở ĐbScl,việc sử dụng dừa nước 
như một loại vật liệu sống, tự nhiên 
trong việc kiến tạo hành lang “xanh” 
ngăn chống việc xâm thực, sạt lở các 
vùng đất ven sông, rạch hoặc bờ biển. 

rừng ngập mặn được coi như hệ 
thống “đê mềm”. Việc đầu tư cho hệ 
thống “đê mềm” này không quá tốn 
kém, có thể huy động được sức dân, 
cũng như nhiều doanh nghiệp tham 
gia. cần làm cho người dân hiểu rõ 
lợi ích của rừng ngập mặn, có chế độ 
khoán cho họ quản lý, thực hiện chi 
trả dịch vụ môi trường rừng… 

ở ven biển các tỉnh miền trung, 
việc bảo vệ các rừng phi lao, rừng 
dừa chắn gió bão, chắn sóng và nbd 
là rất cần thiết để bảo vệ mùa màng 
và khu dân cư vốn nằm trên những 
vùng đất cát rất nhạy bén với bĐKh.

Quy hoạch đô thị: trong những 
năm qua cùng với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tốc độ đô thị hóa ở nước ta diễn 
ra tương đối nhanh. tính đến đầu 
tháng 3/2012, toàn quốc có khoảng 
760 đô thị từ loại i đến loại V. Theo 
kế hoạch, đến năm 2015 tổng số 
đô thị cả nước là 870, năm 2025 có 
khoảng 1.000 đô thị. Sự phát triển 
nhanh ở khu vực đô thị tạo điều 
kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế 
địa phương, vùng và cả nước.

các thành phố lớn đóng vai 
trò là những cực tăng trưởng chủ 
đạo của Việt nam đều chịu ảnh 
hưởng không nhỏ từ thiên tai, 
bĐKh, nbd cùng với hậu quả của 
quá trình mở rộng các đô thị theo 
những quy hoạch không phù hợp 
và quản lý sử dụng đất yếu kém, 
đã khiến ngập lụt đô thị ở nước ta 
có xu hướng ngày càng gia tăng và 
trầm trọng hơn, không chỉ ở các 
đô thị miền trung (huế, hà tĩnh, 
tuy hòa…) mà cả ở miền bắc (hà 

nội, hải phòng, nam Định, lạng 
Sơn, tuyên quang, Điện biên…) 
và miền nam (tp. hồ chí minh và 
các đô thị ĐbScl). do đó, ở nhóm 
giải pháp này cần phải thực hiện 
xanh hóa cảnh quan đô thị. 

hiện nay, diện tích cây xanh 
công cộng trong các đô thị nước 
ta rất nhỏ bé (khoảng 2,5 - 3,5 m2/
người) so với quy chuẩn xây dựng 
(qcxd 01:2008) của bộ xây dựng 
(khoảng 5 - 7m2/người) cũng như 
so với các thành phố lớn ở nước 
ngoài. ưu tiên phân bố đất công 
để nhanh chóng nâng cao diện 
tích không gian xanh và mặt nước 
ở các đô thị, đạt tiêu chuẩn theo 
từng loại đô thị. Khuyến khích đầu 
tư và phát triển các khoảng không 
gian xanh trong các dự án đô thị 
và khuyến khích cộng đồng, doanh 
nghiệp và các hộ gia đình huy động 
nguồn lực để xanh hóa cảnh quan 
đô thị (Thảm cỏ che phủ mặt đất, 
cây xanh trên bề mặt công trình, 
sân trong, sân thượng và tầng lửng 
công trình).

cây xanh làm cho không khí 
trong sạch hơn. nồng độ bụi trong 
không khí thổi qua cây xanh có 
thể giảm đi từ 20 - 60%. Theo tính 
toán, trung bình một người lớn mỗi 
ngày, đêm hô hấp 0,75kg o2 và thải 
ra 0,9kg co2. do đó, mỗi người dân 
đô thị cần diện tích khoảng 10m2 cây 
xanh hoặc 25m2 thảm cỏ để đảm bảo 
không khí trong lành cho cuộc sống.

ngoài ra, nên quy hoạch xây 
dựng “Đô thị nước” ở những nơi 
có đặc điểm về địa hình, điều kiện 
tự nhiên với nét nổi trội là hệ thống 
sông rạch chằng chịt, diện tích rừng 
ngập mặn lớn như ở ĐbScl. Thay 
vì xây dựng các rào cản kỹ thuật 
để chống chọi với nước lũ, các giải 
pháp quy hoạch cần tạo ra nhiều 
không gian hơn cho nước, để nước 
có thể thâm nhập vào đô thị theo 
cách có thể kiểm soát, qua đó giúp 
cải thiện vi khí hậu, cảnh quan, 
chất lượng nước, giảm thiểu chi phí 
xây dựng các công trình ngăn lũ và 
thoát nước. hiểu theo nghĩa này thì 
trong một thành phố nước, những 

con sông chảy qua, những hồ chứa 
nước vừa là những biểu hiện cảnh 
quan sinh thái, cải thiện điều kiện 
tiểu khí hậu, nhưng đồng thời cũng 
là nơi cho nước "trú ngụ" khi có 
mưa lũ và nbd... 

Xây dựng các “mô hình cụm và 
tuyến dân cư an toàn”: ở ĐbScl từ 
nhiều năm nay đã thực hiện việc xây 
dựng các “cụm và tuyến dân cư an 
toàn” kết hợp với ao, hồ dự trữ nước 
ngọt ở những vùng đông dân. trước 
hết, phải kể đến các mô hình như:

mô hình tôn nền các cụm, tuyến 
dân cư vượt lũ để xây dựng nhà ở: 
hình thức thực hiện là tôn nền các 
cụm, tuyến dân cư cao hơn mức ngập 
lụt để xây dựng nhà ở. trên cụm, 
tuyến dân cư xây dựng đồng bộ các 
công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
xã hội phục vụ cuộc sống người dân. 

mô hình tôn cao nền để xây 
dựng nhà ở đối với từng hộ gia đình: 
các hộ gia đình thực hiện đắp đất, 
tôn cao nền vượt mức ngập lụt để xây 
dựng nhà ở. 

Đây là 2 mô hình có nhiều ưu 
điểm nổi trội. do nhà ở xây dựng 
trên các cụm, tuyến dân cư vượt 
lũ và trong các bờ bao khu dân cư 
được bảo vệ, không bị tác động của 
lũ, lụt, vì vậy người dân được sinh 
sống an toàn, ổn định và có điều 
kiện để phát triển bền vững. trong 
thời gian có lũ, lụt mọi sinh hoạt của 
người dân vẫn diễn ra bình thường, 
đặc biệt là không làm ảnh hưởng 
đến những nhu cầu thiết yếu nhất 
của đời sống, đó là việc khám chữa 
bệnh và học hành của người dân. ở 
trong các cụm, tuyến dân cư và bờ 
bao khu dân cư, người dân có điều 
kiện được thụ hưởng các công trình 
phúc lợi xã hội, có điều kiện tiếp 
cận với thành tựu văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật tiên tiến, do đó sự 
hiểu biết của người dân ngày càng 
được nâng cao. người dân trong các 
cụm tuyến dân cư và trong bờ bao 
khu dân cư vừa phòng tránh được 
ảnh hưởng của lũ, lụt, vừa tận dụng 
được nguồn lợi do lũ, lụt mang lại 
(như việc đánh bắt nguồn thủy sản 
dồi dào trong mùa lũ lụt)n
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Áp dụng phương thức quản lý dựa vào 
cộng đồng để quản lý tài nguyên và  
bảo vệ môi trường biển tại Quảng Ngãi
ThS.đỗ ngọC Vinh - Chi cục trưởng 
Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Quảng Ngãi 

quản lý tài nguyên và bVmt 
biển dựa vào cộng đồng là 
một phương thức quản lý 

hiệu quả, ít tốn kém. Thông qua mô 
hình này, cộng đồng dân cư các địa 
phương ven biển là người đưa ra 
quyết định cuối cùng về tất cả các 
vấn đề liên quan đến quá trình lập 
kế hoạch và triển khai quản lý tài 
nguyên và bVmt biển. Điều này 
đã thúc đẩy cộng đồng dân cư chia 
sẻ trách nhiệm với nhà nước trong 
quản lý tài nguyên và bVmt biển.

tình hình khai tháC tài 
nguyên Và bVMt biển

quảng ngãi có 4 huyện, tp ven 
biển và một huyện đảo; với chiều dài 
bờ biển khoảng 130 km. trong hơn 
một thập niên qua, kinh tế biển của 
quảng ngãi tập trung phát triển kinh 
tế biển với tốc độ nhanh, nhưng đi 
kèm với đó là các phương thức khai 
thác tài nguyên biển thiếu bền vững. 

cùng với sự suy giảm, cạn kiệt 
nguồn tài nguyên biển do khai thác, 
sử dụng không hợp lý và thiếu bền 
vững, môi trường biển ở nhiều khu 
vực trên địa bàn tỉnh quảng ngãi 
đang phải chịu nhiều thách thức: 
các cửa sông ven biển bị ô nhiễm 
do nước thải từ các khu công nghiệp 
(Kcn), khu đô thị, khu vực nuôi 
trồng thủy sản, cảng cá và neo đậu 
trú bão tàu cá thải ra cùng với nạn 
phá rừng ngập mặn, rừng phòng hộ 
ven biển để nuôi trồng thủy sản và sự 
gia tăng về tần suất và mức độ ảnh 
hưởng của thiên tai bão, lũ, nước 
biển dâng do biến đổi khí hậu.

phương thứC Quản lý 
Dựa Vào Cộng đồng

phương thức quản lý dựa vào 
cộng đồng là 1 trong 3 phương thức 
quản lý: nhà nước quản lý tập trung; 
quản lý dựa vào cộng đồng; cộng 
đồng tự quản lý. 

phương thức này bao gồm 5 cấp 
độ: cấp độ thông báo (nhà nước ra 
quyết định, thông báo và hướng dẫn 
cộng đồng tham gia quản lý); cấp 
độ tham vấn (cộng đồng cung cấp 
thông tin, nhà nước tham khảo ý 
kiến của cộng đồng để đưa ra quyết 
định, thông báo và hướng dẫn cộng 
đồng tham gia quản lý); cấp độ cùng 
thực hiện (cộng đồng có cơ hội và 
được phép tham gia thảo luận, góp 
ý kiến để đưa ra quyết định và được 
tham gia quản lý; cấp độ đối tác: 
nhà nước và cộng đồng cùng quản 
lý); cấp độ chủ trì (cộng đồng được 

nhà nước trao quyền quản lý, nhà 
nước chỉ thực hiện việc kiểm soát).

mô hình Quản lý Dựa 
Vào Cộng đồng để quản 
Lý Và bVMt biển 

quảng ngãi hiện có 26 xã ven 
biển và hải đảo, tình hình khai thác 
quá mức tài nguyên biển ngày càng 
trầm trọng hơn, môi trường biển 
ngày càng bị ô nhiễm, mặc dù, nhà 
nước đã triển khai nhiều biện pháp 
quản lý nhưng vẫn không cải thiện 
được nhiều. phương thức quản lý 
dựa vào cộng đồng đã được một số 
địa phương áp dụng để quản lý tài 
nguyên và bVmt biển hiệu quả. 

cộng đồng dân cư ven biển 
quảng ngãi sinh sống tập trung ở 
những vùng giàu tài nguyên, với mật 
độ dân cư cao; đã có nhận thức ban 
đầu về bảo vệ tn&mt biển. bức xúc 

 V Mô hình quản lý tài nguyên và môi trường biển dựa vào cộng đồng cần 
được nhân rộng để thúc đẩy hiệu quả quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên biển 
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trước tình trạng phá hủy các rạn san hô, khai thác quá mức 
các thảm cỏ biển, đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ và các 
dụng cụ mang tính hủy diệt, một số người dân đã đề nghị 
nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ hình thành các tổ chức tự 
quản để bảo vệ tn&mt biển trong thôn, xóm; điển hình 
là nhân dân thôn châu Thuận biển, xã bình châu. chi cục 
biển và hải đảo quảng ngãi đã tìm hiểu tình hình thực tế, 
nắm bắt nguyện vọng của người dân và làm việc với ubnd 
xã bình châu để thành lập và hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân 
thành lập tổ tự quản bảo vệ tn&mt biển thôn châu Thuận 
biển, đây là một tổ chức quản lý dựa vào cộng đồng. hoạt 
động chủ yếu của tổ tự quản là tuyên truyền, vận động bà 
con nhân dân trong vùng tham gia bảo vệ tn&mt biển; hỗ 
trợ trong khai thác; ứng cứu kịp thời khi gặp nguy hiểm, tai 
nạn trên biển; chia sẻ thông tin, chủ trương, chính sách của 
Đảng và nhà nước trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản. 

Sau một năm hoạt động, thành công lớn nhất của tổ 
tự quản là giúp người dân thôn châu Thuận biển chuyển 
biến rõ rệt nhận thức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng 
đồng trong quản lý và bVmt biển, góp phần hạn chế tình 
trạng khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ bằng các phương 
tiện mang tính hủy diệt. ngoài ra, tổ tự quản còn phối hợp 
với lực lượng biên phòng, công an xã tuần tra, giám sát, phát 
hiện và đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định về 
bảo vệ tn&mt biển.

nhờ vào tổ tự quản, hệ sinh thái cỏ biển tại khu vực 
thôn châu Thuận biển đã được bảo vệ nghiêm ngặt, khoanh 
vùng khai thác, góp phần bVmt sống và sinh sản của các 
loài thủy sản quý như cá kình, cá chuồn, mực, tạo thêm 
nguồn thu cho ngư dân nghèo.

qua đó, hiện tượng khai thác thủy sản (rong mơ, tôm, 
cá, mực) bừa bãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương đã 
được hạn chế đáng kể; tạo được sinh kế bền vững cho cư 
dân trong vùng; giảm bớt gánh nặng cho chính quyền địa 
phương trong việc quản lý tài nguyên và bVmt biển. Đặc 
biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt 
của cư dân trong vùng thải ra. từ mô hình này, chi cục biển 
và hải đảo quảng ngãi đang xem xét để nhân rộng ra cả 5 
thôn ven biển của xã bình châu và các địa phương khác trên 
địa bàn tỉnh quảng ngãi. 

tóm lại, quản lý tn&mt biển dựa vào cộng đồng là một 
phương thức quản lý hiệu quả, ít tốn kém; đã được áp dụng 
thành công ở nhiều nơi. tổ tự quản bảo vệ tài nguyên và 
môi trường biển thôn châu Thuận biển là một minh chứng 
rõ rệt. mô hình này cần được áp dụng rộng rãi tại các địa 
phương ven biển. chính quyền các xã ven biển và cơ quản 
lý nhà nước chuyên ngành cần quan tâm, hỗ trợ và tạo điều 
kiện để mô hình này hoạt động hiệu quả và phát triển có 
tổ chức chặt chẽ. nếu được như vậy thì tài nguyên và môi 
trường biển sẽ được bảo vệ tốt hơn, thúc đẩy hiệu quả công 
tác quản lý, bảo vệ và phát triển biển đảo quảng ngãi cũng 
như cả nướcn

sử Dụng lá măng Cụt 
Và giẻ DừA để bảo Vệ 
môi trường 

nhóm học sinh trường thpt trương 
Vĩnh Ký, huyện chợ lách, tỉnh bến 

tre đã nghiên cứu thành công phương 
pháp dùng lá măng cụt và giẻ dừa - những 
vật liệu giá thành giẻ và thân thiện với 
môi trường vào sản xuất cây giống. 

Theo nghiên cứu, lá măng cụt dày, dai, 
hình thuôn dài, phù hợp để thay thế túi ni 
lông trong giai đoạn chiết cành; giẻ dừa 
(bộ phận giúp lá dừa ôm chặt vào thân 
cây) có kích thước to, dẻo, dễ uốn thành 
túi, có thể sử dụng thay túi ni lông trong 
giai đoạn ươm cây giống.

Kết quả thực hành trên cây tắc cho 
thấy: phương pháp này giúp cành chiết 
ra rễ sớm hơn 1 ngày. Đến thời điểm cắt 
cành đi ươm, lá măng cụt vẫn còn nguyên 
độ bền; rễ cây trong túi phát triển mạnh, 
có thể xuyên qua lớp giẻ dừa. Khi phân 
hủy, túi giẻ dừa còn tạo thêm chất mùn 
cho đất, nhờ vậy, 100% cây giống phát 
triển tốt trong bầu ươm. pL

xử lý ráC thải bằng 
Chế phẩM Sinh họC 
oDoR REMoVAL 

hiện nay, chế phẩm sinh học odor 
removal đang được sử dụng nhiều 

tại các trạm trung chuyển rác, bãi rác và 
các hệ thống xử lý nước thải. Thành phần 
chủ yếu trong chế phẩm sinh học này là 
men uyama emzyme có khả năng phân 
hủy mùi hôi trong thời gian ngắn. Với 
một lượng nhỏ chế phẩm odor removal 
(khoảng 1 lít) có thể xử lý được 20 tấn rác 
hoặc 5 m3 nước thải.

Khi ứng dụng chế phẩm sinh học 
odor removal vào thực tiễn, hiệu quả khử 
mùi giảm hơn 60% trong lần sử dụng đầu 
tiên, 80% trong các ngày tiếp theo. bên 
cạnh đó, mùi hôi trong nước thải cũng 
giảm hơn 70% và không tái nhiễm; mật 
độ phát sinh côn trùng giảm đến 90%. 
 nM
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Giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững 
nguồn lợi ven biển quần đảo Cát Bà

quần đảo cát bà (hải phòng) 
được tổ chức Văn hóa Khoa 
học giáo dục của liên hợp 

quốc (uneSco) công nhận là khu 
dự trữ sinh quyển (KdtSq) thế 
giới vào ngày 19/12/2004. Tháng 
10/2013, Đoàn liên minh bảo tồn 
thiên nhiên quốc tế (iucn) làm 
việc tại hải phòng thẩm định hồ 
sơ đề cử quần đảo cát bà là di sản 
thiên nhiên thế giới. Theo báo cáo 
trong hồ sơ đề cử, KdtSq cát bà 
đáp ứng đầy đủ tiêu chí cần có của 
di sản tự nhiên thế giới về sinh thái 
học và đa dạng sinh học, gồm: các 
hệ sinh thái biển - đảo nhiệt đới, cận 
nhiệt đới điển hình của châu á. tuy 
nhiên, trong tiến trình để quần đảo 
cát bà được công nhận là di sản 
thiên nhiên thế giới, còn tồn tại một 
số khó khăn, trong đó nổi cộm nhất 
là nguồn lợi ven biển cát bà đang bị 
suy giảm nghiêm trọng, một số loài 
động vật đáy thân mềm trở nên khan 
hiếm, rạn san hô phát triển nghèo 
nàn, cần có kế hoạch bảo tồn, phát 
triển bền vững giá trị tài nguyên sinh 
vật ven biển quần đảo cát bà.

hiện trạng nguồn lợi 
VEn biển quần đảo  
CÁt bà

Theo kết quả điều tra hiện trạng 
rạn san hô và nguồn lợi động vật đáy 
thân mềm quý hiếm quần đảo cát 
bà do Viện nghiên cứu hải sản thực 
hiện năm 2011-2013 cho thấy, có 
61/132 loài san hô, thuộc 26 giống, 
11 họ san hô cứngđang bị suy giảm 
nghiêm trọng.

từ năm 1993 đến 2011, thành 
phần loài (họ, giống, số loài) san hô 

cứng suy giảm khoảng 46%. như 
vậy có thể thấy, một số diễn biến tác 
động bất lợi đến quần thể loài san hô 
cứng trong một thời gian dài khiến 
một số giống, loài san hô có thể biến 
mất hoặc trở nên khan hiếm. bên 
cạnh đó, độ phủ san hô cứng từ năm 
1993 đến 2011 cũng giảm nghiêm 
trọng tới 64,58%. Khu rạn san hô 
quần đảo cát bà được cảnh báo là 1 
trong 4 khu vực (cô tô, lý Sơn, cát 
bà, nam yết) có sự suy thoái nghiêm 
trọng trong tổng số 19 khu rạn san 
hô ven biển Việt nam (bảng).

ngoài ra, nguồn lợi các loài động 
vật đáy thân mềm có giá trị kinh tế, 
quý hiếm đang suy giảm cả về thành 
phần loài và trữ lượng nguồn lợi, ảnh 
hưởng trực tiếp đến giá trị đa dạng 
sinh học (đã xác định được 13 loài: 
trai ngọc, trai môi đen,vẹm xanh, tu 
hài, trai ngọc nữ, bàn mai đen, ốc đụn, 
ốc đụn đực, ốc đụn cái, ốc hương, 
bào ngư chín lỗ, hải sâm cát, hải sâm 
đen đang trong tình trạng nguy cấp). 
trong đó, hai loài tu hài và vẹm xanh 
là loài đặc trưng và phổ biến tại ven 
biển quần đảo cát bà nhưng hiện nay 
có mật độ rất thấp và hiếm gặp trong 
tự nhiên. hai loài quý hiếm và có giá 
trị kinh tế cao như bào ngư, ốc đụn 
cái đã bị tuyệt chủng.

bảng. Sự biến đổi suy thoái nghiêm trọng độ phủ san hô cứng  
theo thời gian

Địa điểm
Độ phủ (%) năm 

2011

Độ phủ  

tham khảo (%)

Suy giảm độ phủ san hô cứng 

(%)

Cô Tô 9,72 6,18 +57,28

Cát Bà 18,75 29,91 -37,31

Lý Sơn 7,40 37,16 -80,09

Nam Yết 11,00 46,32 -76,25

Ghi chú: (-) Mức độ % suy giảm; (+) Mức độ % tăng trưởng
Nguồn: Nguyễn Văn Hiếu và Đỗ Văn Khương, 2013

giải pháp & công nghệ xanh
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CÁC nguyên nhÂn Suy 
giảm nguồn lợi VEn biển 

Tác động do quá trình lắng đọng 
trầm tích: quần đảo cát bà nằm gần 
cửa sông lớn như cửa cấm, cửa bạch 
Đằng và cửa lục. do đó, môi trường 
nước khu vực này chịu tác động 
mạnh mẽ của khối nước lục địa, các 
rạn san hô và các vùng ven đảo ở 
xung quanh đảo này thường bị trầm 
tích phù sa bồi lắng, bao phủ. xói lở 
trầm tích, lắng đọng trầm tích được 
xác định như là một trong những tác 
nhân chính ảnh hưởng đến khu vực 
sinh sống của rạn san hô và các loài 
động vật đáy ven biển cát bà. 

Khai thác san hô và hải sản quá 
mức: một trong những nguyên nhân 
lớn tác động đến nguồn lợi động vật 
đáy quý hiếm và có giá trị kinh tế tại 
khu vực quần đảo cát bà là việc khai 
thác hải sản phục vụ tiêu dùng và xuất 
khẩu các sản vật từ biển đã tác động 
rất lớn tới hầu hết các loài hải sản đặc 
hữu và có giá trị kinh tế cao. các hình 
thức khai thác hải sản như lặn dùng 
vòi hơi, nghề câu, lưới rê, dùng thuốc 
độc... là những tác động chính làm cạn 
kiệt nguồn lợi động vật đáy thân mềm. 
bên cạnh đó, việc khai thác trái phép 
san hô để làm cảnh cũng làm suy giảm 
các loài san hô trong khu vực.

Phá vỡ quy hoạch nuôi trồng thủy 
hải sản: tác động rõ nét nhất đến 
môi trường biển vùng nước ven biển 
quần đảo cát bà là nuôi trồng hải sản 
trên biển nhằm đáp ứng nhu cầu địa 
phương và du lịch. các số liệu thống 
kê cho thấy, tại cát bà, số ô lồng 
nuôi cá đã tăng liên tục từ 8.000 ô 
lồng năm 2005 lên đến gần 12.000 ô 
lồng năm 2009 (báo cáo của ubnd 
tp. hải phòng, 2010). Số lượng lồng 
bè này đã vượt xa số lượng lồng bè 
dự kiến quy hoạch tới năm 2015 và 
2020, dựa trên tính toán theo sức 
chịu tải môi trường tại khu vực.

Thêm vào đó, với mật độ các hộ 
nuôi bè cao, rác thải sinh hoạt hàng 
ngày từ nuôi trồng thủy sản tập trung 
đã làm ô nhiễm nguồn nước. Sự phú 
dưỡng trong nước biển đã gây ra 
những đợt ô nhiễm lớn, là cơ sở tạo 
ra các đợt bệnh dịch thủy sản tràn 
lan, các đợt thủy triều đỏ, (được coi 
là hệ quả tất yếu của quá tải lồng bè 
nuôi) gây hủy hoại môi trường sống 
của nhiều loài động vật đáy thân 
mềm ven biển.

Phát triển du lịch biển và các dịch 
vụ kèm theo: phát triển du lịch sinh 
thái biển dựa vào hệ sinh thái rạn san 
hô đang được coi như là hướng đi 
quan trọng để phát triển kinh tế đảo. 

tuy nhiên, phát triển du lịch còn có 
tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái 
với các nguy cơ từ việc xả thải rác gây 
ô nhiễm môi trường biển.

đề xuất CáC giải pháp 
bảo tồn Và phÁt tRiển 
bền Vững nguồn lợi  
VEn biển

Kết quả nghiên cứu khoa học 
đánh giá hiện trạng nguồn lợi, phân 
tích xu thế biến động tài nguyên sinh 
vật biển là cơ sở khoa học quan trọng 
cho các nhà quản lý định hướng duy 
trì, phát triển bền vững nguồn lợi 
ven biển cát bà. Để bảo tồn, phát 
triển bền vững giá trị tài nguyên sinh 
vật ven biển quần đảo cát bà, các 
chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu 
hải sản đã đề xuất các giải pháp:

Thiết lập Khu bảo tồn biển: Đẩy 
mạnh việc thiết lập khu bảo tồn biển 
cát bà, xây dựng hạ tầng, thiết lập chế 
tài quản lý, triển khai bảo tồn đa dạng 
sinh học là điều kiện thuận lợi cho 
các hoạt động bảo tồn và phục hồi rạn 
san hô và phát triển nguồn lợi các loài 
sinh vật biển đang đị đe dọa.

Nâng cao nhận thức tại các cộng 
đồng địa phương: tổ chức và khuyến 
khích cư dân ven biển tham gia vào 
việc quản lý, bảo vệ rạn san hô, đồng 
thời thực hiện giám sát và sử dụng 
bền vững nguồn lợi biển và ven bờ, 
nhằm cải thiện năng lực cộng đồng 
địa phương đối với bảo tồn và phát 
triển nguồn lợi. 

Tái tạo nguồn lợi ven biển: Thiết 
lập các chương trình thả rạn san 
hô nhân tạo, trồng phục hồi san hô 
cứng tại các vùng suy thoái nghiêm 
trọng. Định hướng kế hoạch sinh sản 
nhân tạo, thả giống nuôi phục hồi và 
phát triển nguồn lợi trong tự nhiên 
phù hợp với điều kiện sinh thái môi 
trường từ nhiên tại khu vực ven biển 
quần đảo cát bà. bảo tồn khôi phục 
2 loài động vật thân mềm có giá trị 
kinh tế cao, quý hiếm trong tự nhiên 
như bào ngư chín lỗ, ốc đụn cái tại 
cát bà.
 tRần tÂn

 V Bào ngư chín lỗ là loài động vật đáy thân mềm quý hiếm ở quần đảo  
Cát Bà đang trong tình trạng nguy cấp cần có biện pháp bảo tồn
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Những mầm xanh trên dải cát trắng

tỉnh hà tĩnh là một trong 
những vùng đất có điều kiện 
tự nhiên không thuận lợi 

cho quá trình sản xuất và hoạt động 
sống của con người. tài nguyên đất 
của tỉnh tuy đa dạng, phong phú 
song tính chất phức tạp và nghèo 
dinh dưỡng, trong đó có nhóm đất 
cát ven biển là một trong những 
nhóm đất chiếm diện tích khá lớn, 
tuy nhiên vấn đề khai thác và sử 
dụng loại đất này vẫn chưa mang lại 
hiệu quả cao.

Điều kiện khắc nghiệt tưởng 
như không có một loài cây nào 
có thể sống được trên vùng đất 
cát đầy nắng và gió, thế mà người 
nông dân xã thạch Văn, huyện 
thạch hà, tỉnh hà tĩnh đã làm 
nên được điều kỳ diệu đó là biến 
vùng cát hoang hóa thành những 
cánh đồng trồng rau xanh mướt 
với các loại rau màu. Để đạt được 
điều kỳ diệu đó chính là kết quả 
của dự án "xây dựng mô hình 
rau củ quả trên vùng đất cát, bạc 
màu, hoang hóa vùng ven biển hà 
tĩnh".

dự án được triển khai nhằm xây 
dựng mô hình rau, củ, quả công nghệ 
cao cho vùng đất cát hoang hóa, bạc 
màu ven biển hà tĩnh do tổng công 
ty Khoáng sản và Thương mại hà 
tĩnh làm chủ đầu tư. ông dương tất 
Thắng, tổng giám đốc tổng công ty 
Khoáng sản và Thương mại hà tĩnh 
chia sẻ: trước khi khảo sát triển khai 
dự án nhìn bãi cát hoang hóa, nhiều 
người băn khoăn, bởi nhiều khó 
khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, 
mùa đông gió lớn mưa nhiều, mùa hè, 
nắng nóng, nhiệt độ cao, có những 
thời điểm nhiệt độ lên đến 55oc 
nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của 
ubnd tỉnh, dự án bắt đầu bước vào 
triển khai từ tháng 9/2013. Với 4 loại 
cây đưa vào trồng thử nghiệm: củ cải, 
cải bẹ, cải thảo và măng tây, trên diện 
tích 5 ha, dự án áp dụng công nghệ 
tiên tiến với kỹ thuật tưới nước bằng 
hệ thống phun mưa bán tự động (bét 
phun) và sử dụng phân bón hữu cơ 
nên cây trồng phát triển tốt trên vùng 
đất cát hoang hóa này. Để đảm bảo 
nguồn nước tưới cho cây trồng, dự án 
đã đào hồ rộng hàng trăm mét vuông 

đưa nước tới tận những luống rau 
qua các đường ống dẫn nước đặt dưới 
những dải cát trắng mịn. hệ thống vòi 
phun được tính toán, lắp đặt một cách 
khoa học, nguồn nước tưới được tận 
dụng một cách tối đa. Sau 2 tháng thu 
hoạch, củ cải năng suất 26 - 30 tấn/
ha, cải bẹ năng suất đạt 30 - 32 tấn/ha, 
sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt 200 
triệu đồng/ha.

Không chỉ góp phần cải thiện 
đất, bảo vệ môi trường, chống sa 
mạc hóa, dự án còn tạo được hiệu 
ứng mạnh mẽ và sức lan tỏa sâu rộng 
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về 
hướng phát triển kinh tế một cách 
hiệu quả và bền vững. tính đến nay, 
tổng diện tích rau, củ, quả sạch, an 
toàn trên đất cát hoang hóa bạc màu 
ven biển đã phát triển trên 20 ha với 
quy mô 4 xã thuộc 2 huyện Thạch hà, 
cẩm xuyên. như vậy có thể thấy, dự 
án từ khi bắt đầu khảo nghiệm đến 
phát triển nhân ra diện rộng đã thu 
hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
cá thể và các tổ chức tham gia, xuất 
hiện mô hình liên kết nhà nước, nhà 
khoa học, doanh nghiệp và hộ dân 

 V Bí ngồi Israel phát triển tốt và rất sai quả

 V Củ cải cho năng suất cao

môi trường & doanh nghiệp
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cùng đầu tư sản xuất, tạo nên chuỗi 
giá trị kinh tế cao.

những kết quả bước đầu mô 
hình trồng rau củ quả trên vùng 
đất cát bạc màu đã tạo niềm tin 
để công ty tiếp tục du nhập nhiều 
giống cây trồng mới. Đến nay, đã 
khảo nghiệm 34 loại giống cây 
khác nhau, gồm: cà chua, cà rốt 
(giống của Việt nam, hàn quốc, 
hồng công), dưa chuột, bí xanh, bí 
đỏ, bí ngồi, tỏi lai, đậu củ, măng tây, 
dưa hấu, khoai lang, lạc, cà chua, 
ớt rau, mướp đắng… các loại cây 
trồng đều thích ứng tốt và cho hiệu 
quả kinh tế cao trên diện tích khảo 
nghiệm. 

hiện nay, các sản phẩm rau, củ, 
quả của dự án đã được người tiêu 
dùng sử dụng như một giải pháp 
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, đảm bảo chất lượng cuộc 
sống. bên cạnh đó, tổng công ty 
Khoáng sản và Thương mại hà 
tĩnh còn nhận được nhiều đơn đặt 
hàng với số lượng lớn của hệ thống 
các siêu thị lớn co.opmart, metro... 
như vậy, vấn đề hiện nay của tổng 
công ty không phải tìm kiếm thị 
trường mà là đẩy mạnh sản xuất, 
nâng cao năng suất, sản lượng và 
chất lượng sản phẩm để đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. 

ngoài các địa phương ven biển, 
hiện tỉnh hà tĩnh đang triển khai 
mở rộng mô hình ra các địa phương 
miền núi ven sông với các vùng bãi 
bồi, trong đất có hàm lượng cát pha 
cao. Theo kế hoạch, quá trình mở 
rộng diện tích sản xuất rau, củ, quả 
trên địa bàn tỉnh sẽ được thực hiện 
theo lộ trình: năm 2014 (200 ha); 
2015 (400 ha) và đến 2016 (600 
ha). những kết quả đạt được đã 
minh chứng ý chí, quyết tâm đổi 
mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, con người đã chinh 
phục thiên nhiên, làm nên điều kỳ 
diệu giữa vùng cát trắng, khô cằn 
vẫn bạt ngàn một màu xanh mơn 
mởn của các loại rau màu.
 đỗ phương bình (TTXVN)

SAigon Co.opMARt  
tổ ChứC tháng tiêu Dùng xanh

từ ngày 7 - 22/6/2014, 
hệ thống siêu thị Saigon 

co.opmart trên cả nước đồng loạt 
thực hiện 6 chương trình khuyến 
mãi và nhiều hoạt động ý nghĩa 
trong tháng tiêu dùng xanh 2014 
với mục đích giúp người tiêu 
dùng và doanh nghiệp nâng cao ý 
thức về bVmt.

từ năm 2009, Saigon co.op là 
đơn vị bán lẻ tiên phong tham gia 
thực hiện chiến dịch tiêu dùng 
xanh của ubnd tp. hồ chí minh. 
Đây là lần thứ 5 Saigon co.op 
thực hiện chương trình khuyến 
mãi tháng tiêu dùng xanh trên hệ 
thống co.opmart với hàng ngàn 
sản phẩm của doanh nghiệp xanh 
được giảm giá, tặng 300.000 túi 
thân thiện môi trường kết hợp với 
lễ hội trái cây và cuộc thi Vẽ tiếp 
ước mơ xanh dành cho bé.

bên cạnh đó, co.opmart duy 
trì thường xuyên các hoạt động 
bVmt khác như sử dụng túi thân 
thiện môi trường trên toàn hệ 
thống, thực hiện và tuyên truyền 
hướng dẫn người tiêu dùng thực 
hiện phân loại rác tại nguồn, tổ 
chức cuộc thi vẽ tranh cho học 
sinh chủ đề môi trường xanh, 
hướng dẫn tái chế chai lọ thành 
những vật dung hữu ích, thu gom 
vỏ chai nhựa để sản xuất xăng 
sinh học…  CV

 V Co.opmart giảm giá hàng nghìn 
sản phẩm trong tháng Tiêu dùng xanh

CoCa-Cola đầu tư 4 Dây Chuyền  
sản xuất thân thiện Với môi trường

nằm trong kế hoạch đầu tư trị 
giá 300 triệu uSd tại Việt 

nam trong khoảng thời gian từ 
năm 2013 - 2015, 4 dây chuyền 
nhà máy mới khánh thành của 
coca-cola tại hà nội và tp. hồ 
chí minh được xây dựng nhằm 
mục đích nâng cao năng suất, 

giúp xây dựng một hệ thống sản 
xuất thân thiện với môi trường và 
sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Đây không chỉ là những dây 
chuyền sản xuất với công nghệ 
tân tiến mà còn là công nghệ thân 
thiện môi trường. từ đó, giúp 
coca-cola nâng cao hiệu quả sản 
xuất, tiết kiệm 10% lượng tiêu thụ 
điện, 15% lượng hơi nước và 20% 
lượng nước tiêu thụ, góp phần tiết 
kiệm năng lượng và bVmt.

coca-cola Việt nam cũng 
đang đầu tư vào phát triển cộng 
đồng và bVmt thông qua các 
chương trình nâng cao năng lực 
kinh tế của phụ nữ, cứu trợ thiên 
tai, cung cấp nước sạch cho cộng 
đồng và bảo tồn tài nguyên nước 
ngọt được triển khai trên toàn 
quốc.  Db

 V Đại diện lãnh đạo  
TP. Hồ Chí Minh thăm quan  
dây chuyền sản xuất của Công ty
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KhÁnh thành nhà MÁy 
xử lý Chất thải rắn ở 
ninh bình 

nhà máy được xây dựng tại thị xã tam Điệp 
(ninh bình) với diện tích 23,1 ha có kinh phí 

gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay oda hàn quốc 
cùng vốn đối ứng Việt nam. các khu nhà chức 
năng gồm: Sản xuất phân vi sinh, đóng gói và chứa 
sản phẩm phân vi sinh, bảo dưỡng thiết bị, điều 
hành, nhà nghỉ công nhân, bảo vệ, bãi chôn lấp rác. 

nhà máy thực hiện thu gom, phân loại, xử lý 
chất thải rắn và sản xuất, chế biến thành phân hữu 
cơ chất lượng cao, vừa góp phần bVmt trên địa 
bàn, vừa tạo nguồn phân vi sinh cung cấp cho sản 
xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh. Với công suất 200 
tấn rác/ngày và 40 tấn bùn/ngày đêm, nhà máy xử 
lý chất thải rắn thị xã tam Điệp mỗi ngày sản xuất 
từ 30 - 40 tấn phân vi sinh mỗi ngày. mặt khác, nhà 
máy còn khu chôn lấp rác có diện tích 6 ha theo 
tiêu chuẩn của hàn quốc. pD

ViEtRAVEL tổ ChứC touR  
“Du lịCh Có tráCh nhiệm Với 
môi trường” 

công ty cp du lịch Vietravel, chi nhánh Vũng tàu 
sẽ tiếp tục phát triển dự án du lịch có trách nhiệm 

với môi trường. Vietravel đã xây dựng và đưa ra dòng 
sản phẩm “du lịch có trách nhiệm với môi trường” từ 
mùa hè năm 2014 để du khách có cơ hội cùng chung 
tay vào dự án này.

Theo đó, Vietravel giới thiệu 4 tour để du khách 
lựa chọn kết hợp du lịch mùa hè và tham gia vào hoạt 
động bVmt bằng những việc làm thiết thực. cụ thể, 
tour nha trang (khởi hành thứ bảy hàng tuần) với hoạt 
động nhặt rác tại bãi biển nha trang, tour phan Thiết 
(khởi hành thứ sáu hàng tuần) với hoạt động nhặt rác 
tại Đồi cát, tour phú quốc (khởi hành thứ tư, năm, 
sáu, bảy, chủ nhật hàng tuần) với hoạt động nhặt rác 
tại bãi dương Đông, tour Đà lạt (khởi hành thứ năm 
hàng tuần) với hoạt động trồng cây tại Thung lũng tình 
yêu. ngoài ra, Vietravel cũng đã sử dụng túi ni lông tự 
hủy tại công ty thay cho túi ni lông thông thường, để 
góp phần bVmt. DA

uniLEVER Việt nAM  
Chung tay Vì môi trường

Vừa qua, ban tổ chức chiến dịch tiêu dùng 
sản phẩm xanh 2014 đã trao chứng nhận 

cho nhãn hàng omo và comfor (công ty 
unilever Việt nam) vì có nhiều thành tích trong 
công tác bVmt và là đơn vị tài trợ chính cho 
chiến dịch tiêu dùng sản phẩm xanh năm 2014.

trước đó, omo và comfor cũng đã phối 
hợp với báo Sài gòn giải phóng và liên hiệp 
hợp tác xã Sài gòn co.op tổ chức chiến dịch 
giờ trái đất xanh 2014. chương trình kêu gọi 
người dân góp phần bảo vệ hành tinh xanh bằng 
những hoạt động thiết thực như: tắt đèn khi 
không sử dụng, tiết kiệm nước, phân loại và tái 
chế rác, sử dụng những sản phẩm thân thiện 
với môi trường, ví dụ như nước giặt omo giúp 
giảm 50% lượng khí co2 thải ra môi trường, 
nước xả comfort 1 lần xả giúp tiết kiệm nước 
trong quá trình giặt giũ.

Đồng thời, chiến dịch tiêu dùng sản phẩm 
xanh năm 2014 nhận được sự chung tay của 
nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng, thể hiện 
qua hoạt động nhảy flashmob “Vũ điệu hành 
động xanh” với sự tham gia của 100 tình nguyện 
viên, nhằm thể hiện sự chung tay, đoàn kết và 
đồng lòng hưởng ứng lối sống xanh.  nh

VinAMiLK tổ ChứC ngày 
hội môi trường đổi Vỏ 
hộp sữa lấy Cây xanh

hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2014, 
Vinamilk và tetra pak Việt nam vừa phối hợp 

tổ chức ngày hội môi trường “Đổi vỏ hộp sữa lấy cây 
xanh” tại tòa nhà Vinamilk.

hoạt động này nhằm tuyên truyền về ý thức bVmt 
cho mọi người tại nơi đang sống và làm việc. giúp 
người tiêu dùng hiểu được vỏ hộp giấy có thể tái chế 
được thành những vật dụng hữu ích khác, “vỏ hộp giấy 
tốt cho bạn, thân thiện với môi trường”.

hiện nay, mái lợp sinh thái Đồng tiến được sản 
xuất từ hỗn hợp nhôm/nhựa tách ra từ vỏ hộp sữa tái 
chế, được xử lý dưới áp suất và nhiệt độ cao, tạo nên 
sản phẩm tấm lợp sinh thái Đồng tiến với nhiều đặc 
tính nổi trội: Không rỉ sét, tuổi thọ cao, bền bỉ với thời 
gian; Sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa 
độc tố; Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt; Khả năng 
chịu lực nén và lực uốn tốt; Thích ứng tốt với thời tiết 
khắc nhiệt của Việt nam; Không bị hóa chất ăn mòn. 
mái lợp sinh thái Đồng tiến được sản xuất từ vỏ hộp 
sữa tái chế đã được Vinamilk dùng để lợp ở trang trại 
tại nghệ an và lâm Đồng. CL
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Phát triển du lịch sinh thái đi đôi với 
bảo vệ tài nguyên biển đảo Phú Quốc
nguyễn thị phượng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

phú quốc là huyện đảo thuộc 
tỉnh Kiên giang, được mệnh 
danh là Đảo ngọc - hòn đảo 

lớn nhất Việt nam, bao gồm 22 đảo, 
với diện tích tự nhiên 593,1km2, 
là nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, 
nguồn tài nguyên phong phú, phú 
quốc đang trên đà phát triển thành 
trung tâm thương mại, dịch vụ, du 
lịch sinh thái quan trọng của Việt 
nam.

tiềm năng tài nguyên 
Rừng Và Sinh Vật biển đảo

phú quốc có nguồn tài nguyên 
rừng đa dạng, tập trung ở phía bắc 
và đông bắc đảo. năm 2001, Thủ 
tướng chính phủ đã ban hành quyết 
định số 91/2001/qĐ-ttg chuyển 
Khu bảo tồn thiên nhiên phú quốc 
thành Vườn quốc gia phú quốc. 
Vườn có diện tích 31.422 ha, với 9 

hệ sinh cảnh rừng, bao gồm: rừng 
nguyên sinh cây họ dầu, rừng thưa 
cây họ dầu, rừng khô cạn, rừng thứ 
sinh ven biển, rừng núi đá, rừng 
tràm, rừng truông nhum, rừng ngập 
mặn và thảm thực vật trảng trang, 
sim mua.trong đó, Vườn có 1.164 
loài thực vật bậc cao có mạch (137 
họ và 531 chi thực vật), với nhiều loại 
gỗ quý kên kên, trai, săng lẻ, vên vên, 
sao đen, sao đỏ, gõ đỏ, kim giao, cẩm 
thị… Khu hệ thực vật này có giá trị 
cao với 155 loài dược liệu quý như 
cam thảo, hà thủ ô, bì kỳ nam, nhân 
trần, đỗ trọng, sa nhân…nguồn tài 
nguyên rừng nơi đây đã tạo cảnh 
quan rừng và sinh cảnh sống cho loài 
động vật hoang dã, với khu hệ động 
vật rừng được ghi nhận tại đây là 28 
loài thú, 119 loài chim, 47 loài bò sát 
và 14 loài ếch nhái, trong đó có 42 
loài quý hiếm có tên trong sách đỏ 

Việt nam và Sách đỏ Thế giới như 
nhông cát sọc, sóc đỏ phú quốc…

Không chỉ có tiềm năng về tài 
nguyên rừng, vùng biển phú quốc 
có tiềm năng sinh vật biển độc đáo, 
với 206 loài san hô, 135 loài cá san 
hô, 3 loài cá di cư, 132 loài thân mềm 
lớn, 9 loài giáp sát, 32 loài da gai và 
6 loài thú biển. Đặc biệt, phú quốc 
là một trong hai vùng biển duy nhất 
của Việt nam còn tồn tại loài bò 
biển (dugong), với số lượng ước tính 
khoảng 120 con, tuy nhiên loài bò 
biển cũng đang nằm trong danh mục 
bị đe dọa tuyệt chủng cùng với rùa 
biển và cá heo ở vùng biển này.

 ngoài ra, phú quốc còn được coi 
là một ngư trường lớn về khai thác 
thủy sản, với trữ lượng ước tính 0,5 
triệu tấn. tổng lượng khai thác thủy 
sản tăng liên tục từ 59.000 tấn năm 
2005 lên gần 125.000 tấn năm 2011. 

tiềm năng Về phát triển 
Du LịCh biển đảo phú quốC

du lịch là một trong những định 
hướng phát triển chính của đảo phú 
quốc.trong hệ thống các khu du 
lịch, phú quốc có 15 khu du lịch 
sinh thái (điển hình như: bãi Thơm, 
gành dầu, rạch tràm, rạch Vẹm, 
bài dài, Vũng bầu, cửa cạn, bãi 
ông lang...); 2 khu du lịch hỗn hợp 
(bãi Vòng, Vịnh Đầm); khu phức 
hợp (bãi trường) và nhiều điểm du 
lịch đặc trưng khác. các hoạt động 
du lịch hấp dẫn du khách phải kể 
đến là: lặn ngắm san hô biển ở đảo 
an Thới ở phía nam, hòn móng tay 
và Đồi mồi ở bắc Đảo hay lên núi 
tắm suối, du khách sẽ được đắm 
mình cùng làn nước trong mát của 
các dòng suối và khám phá hệ thống 
sinh thái đặc thù của rừng nguyên 
sinh phú quốc.

 V Dải san hô thuộc quần đảo An Thới ở phía Nam đảo Phú Quốc được xếp 
hàng đầu ở Việt Nam về mức độ phong phú với nhiều loài sinh vật biển
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do điều kiện ưu đãi về khí hậu, 
nên các hoạt động du lịch tại phú 
quốc được tổ chức quanh năm, thu 
hút một lượng lớn khách quốc tế. 
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể 
thao và du lịch tỉnh Kiên giang, từ 
đầu năm 2013 đến nay, lượng khách 
du lịch đến đảo phú quốc tăng đột 
biến, tăng đến 100% so với cùng kỳ 
năm trước (năm 2012, lượng khách 
đến du lịch phú quốc là 400.000 
lượt). nhiều dự án xây resort, khách 
sạn cũng đã khởi công sau một thời 
gian im ắng. chỉ tính từ đầu năm đến 
nay đã có 4 dự án khách sạn và resort 
được khởi công. trong đó, dự án lớn 
nhất có diện tích 250 ha với số phòng 
lên đến 1.000, ba dự án còn lại có quy 
mô vừa phải. một số dự án khác đang 
chuẩn bị. phần lớn các du khách đến 
phú quốc bằng cảng hàng không. dự 
kiến đến năm 2020 cảng hàng không 
phú quốc sẽ đạt công suất 2,65 triệu 
khách/năm và sau năm 2030 đạt công 
suất 7 triệu khách/năm. hiện nay, 
phú quốc đã kết nối với các trung 
tâm du lịch lớn của cả nước như tp. 
hồ chí minh và hà nội.

đề xuất CáC giải pháp 
bVMt Và phÁt tRiển Du 
LịCh biển, đảo phú quốC

trong những năm gần đây, nguồn 
lợi kinh tế thu được từ hoạt động du 
lịch của đảo đã có mức tăng đáng kể, 
đời sống người dân được cải thiện. 

tuy nhiên, do khai thác quá mức các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên đã làm 
cho các hệ sinh thái, nguồn lợi sinh 
vật biển và đa dạng sinh học trong 
khu vực luôn chịu ảnh hưởng và suy 
giảm. nhiều loại động vật quý hiếm, 
đặc hữu như bò biển đang bị đe dọa 
tuyệt chủng. các rạn san hô, thảm cỏ 
biển đang trong tình trạng mất cân 
bằng sinh thái và suy thoái nghiêm 
trọng. hoạt động đánh bắt thủy, hải 
sản quá mức, bằng các hình thức hủy 
diệt (hóa chất, xung điện) cũng là 
những nguyên nhân gây ra tình trạng 
cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

bên cạnh đó, vấn đề rác thải, 
nước thải tại các khu vực sản xuất, 
nuôi trồng thủy sản, các nhà hàng, 
khách sạn chưa qua hệ thống xử lý 
nước thải xả trực tiếp ra môi trường.

ngoài ra, vấn đề quản lý dải ven 
biển và các đảo theo phương thức đa 
ngành, chưa được thống nhất quản 
lý theo phương thức tổng hợp nên 
hiệu quả chưa cao. các giải pháp 
bVmt hài hòa với phát triển du lịch 
chưa được triển khai triệt để…

Để khai thác hiệu quả tiềm năng 
du lịch biển đảo phú quốc bền 
vững kết hợp với bVmt, kiểm soát 
các nguồn gây ô nhiễm môi trường 
nước biển, trên các đảo; bảo tồn 
cảnh quan và đa dạng sinh học biển, 
tăng cường khả năng chống chịu 
của các hệ sinh thái biển trước tác 
động của biến đổi khí hậu, cần thực 

hiện các giải pháp sau:
lựa chọn loại hình quy mô du 

lịch hợp lý, có quy hoạch cụ thể trong 
xây dựng chiến lược khai thác tiềm 
năng du lịch biển, đảo phú quốc; 
Khai thác trọng điểm các điểm du 
lịch nghỉ dưỡng, di tích lịch sử, văn 
hóa; nâng cao chất lượng và tạo nét 
độc đáo các sản phẩm du lịch; xây 
dựng các tua du lịch hợp lý; xây dựng 
và hỗ trợ việc đăng ký thương hiệu 
sản phẩm du lịch…

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm 
bảo tăng trưởng bền vững và tăng 
cường quản lý tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường; từng bước 
hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, 
chất thải;

chú trọng phát triển các chính 
sách bảo đảm sinh kế bền vững cho 
cộng đồng dân cư ven biển. Đây là 
biện pháp giảm thiểu áp lực đối với 
nguồn tài nguyên và bVmt biển, 
qua việc thực hiện chuyển đổi nghề 
nghiệp, triển khai các mô hình sinh 
kế bền vững cho cộng đồng dân cư 
ven biển.

hoàn thiện và vận hành thể 
chế quản lý tổng hợp và thống nhất 
tài nguyên và môi trường biển, hải 
đảo; phân vùng chức năng và khai 
thác, sử dụng tài nguyên hợp lý; 
Khuyến khích sử dụng các loại tài 
nguyên tái tạo;

tăng cường công tác bảo tồn 
biển, các chế tài bảo vệ hệ sinh thái 
rừng, biển và các loại động vật quý 
hiếm; bảo vệ và tái tạo nguồn lợi 
thủy, hải sản; tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho người dân trong công 
tác bVmt.

huy động nguồn lực trong xã 
hội, từ các thành phần kinh tế, nguồn 
vốn oda và hỗ trợ của các nước đầu 
tư cho điều tra cơ bản, quản lý tài 
nguyên và bVmt biển;

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về 
quản lý tài nguyên và bVmt biển, 
hải đảo, hợp tác trong việc khai thác, 
sử dụng, tài nguyên biển; tham gia 
lớp đào tạo quốc tế. các diễn đàn, 
hội thảo có sự tham gia của các tổ 
chức, đơn vị nghiên cứu, quản lý về 
biển trên thế giớin

 V Phát triển du lịch sinh thái đi đôi với bảo vệ tài nguyên biển
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Bảo tồn và phát triển Khu bảo tồn 
biển vịnh Nha Trang

Khu bảo tồn biển (Kbtb) 
vịnh nha trang (tỉnh 
Khánh hòa) bao gồm các 

đảo như hòn tre, hòn miễu, hòn 
tằm, hòn một, hòn mun, hòn 
cau, hòn Vung… và vùng nước 
xung quanh. diện tích khoảng 160 
km², trong đó có khoảng 38 km² 
mặt đất và 122 km² vùng nước xung 
quanh các đảo.

Vịnh nha trang là một trong 
những khu vực có tầm quan trọng 
bậc nhất về bảo tồn biển và du lịch 
biển của Việt nam. rạn san hô có 
tầm quan trọng mang tính quốc tế 
và đa dạng sinh học cao nhất ở Việt 
nam gồm hơn 222 loài cá rạn, trên 
350 loài san hô (chiếm 40% san hô 
tạo rạn trên thế giới), 120 loài thân 
mềm, 70 loài giáp xác, 30 loài da gai, 
70 loài rong biển và khoảng 7 loài cỏ 
biển…, với các hệ sinh thái (hSt) 
biển đa dạng, phong phú.

hSt Rạn SAn hô
rạn san hô có vai trò quan 

trọng đối với việc hình thành, 
bảo vệ cấu trúc nền đáy, duy trì 
các dòng chảy tự nhiên. rạn san 
hô là nơi trú ẩn, sinh sản và phát 
triển của nhiều loài sinh vật biển. 
Theo các nghiên cứu và thống kê 
cho thấy, vịnh nha trang là nơi 
san hô sống phát triển tốt, có diện 
tích khoảng 252 ha với độ phủ rất 
cao và tập trung phân bố ở các 
khu vực hòn mun (22 ha), hòn 
tằm (20 ha), hòn rơm (3,2 ha), 
hòn Vung (4,6 ha), hòn cau (3,2 
ha)… hiện nay, chỉ có hòn mun 
và hòn rơm là nơi có rạn san hô 
tương đối ổn định còn ở Vinpearl 
- hòn tre, bích Đầm, hòn một bị 
tàn phá bởi hoạt động đánh bắt 
và tác động của môi trường. hiện 
Viện hải dương học đã nghiên 
cứu trồng và phục hồi, tái tạo 

thành công san hô ngoài tự nhiên. 
trong thời gian qua, ban quản lý 
vịnh nha trang đã nỗ lực bảo vệ 
nguyên vẹn rạn san hô tại phân 
khu bảo vệ nghiêm ngặt hòn mun 
và duy trì san hô ở trạng thái tốt.

hSt Rừng ngập Mặn
diện tích rừng ngập mặn trong 

toàn tỉnh Khánh hòa có khoảng 
104,08 ha, trong đó, vịnh nha trang 
có khoảng 7 ha. Điều này cho thấy 
sự suy giảm của rừng ngập mặn và 
mất nơi cư trú của các loài thủy cư. 
trong những năm gần đây, rừng 
ngập mặn đã được trồng khôi phục 
lại.

hst thảm Cỏ biển
tổng diện tích thảm cỏ biển 

trong toàn vịnh nha trang khoảng 
78 ha. phân bố chủ yếu tại Đầm 
tre, hòn chồng, nam trí nguyên. 
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Thảm cỏ biển đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình hấp thu chất 
dinh dưỡng và kim loại có trong 
môi trường biển nhằm cải thiện 
tình trạng ô nhiễm của môi trường. 
Đồng thời đây là nơi cư ngụ của 
nhiều loài sinh vật biển. trong 
những năm qua, cỏ biển đã bị suy 
thoái nghiêm trọng do ô nhiễm 
môi trường, đặc biệt lượng trầm 
tích đã bị chôn vùi hàng loạt tại 
khu vực có thảm cỏ biển. mặc dù 
cỏ biển chưa mang lại giá trị kinh tế 
cao nhưng có vai trò ổn định, cân 
bằng đa dạng sinh học và duy trì 
nguồn lợi thủy sản. 

nhìn chung, các hSt đã góp 
phần tạo nên giá trị đa dạng sinh 
học, nguồn lợi thủy sản dồi dào 
trong vịnh nha trang, mang lại giá 
trị kinh tế và triển vọng phát triển 
du lịch bền vững. 

tuy nhiên, trong những năm 
trước đây, vấn đề khai thác, đánh 
bắt thủy sản không khoa học (khai 
thác bằng thuốc nổ, chất độc, khai 
thác tận diệt...) cùng với ô nhiễm 
môi trường đã làm cho vấn đề đa 
dạng sinh học biển ở khu vực này 
bị suy giảm ở mức báo động.

trước thực trạng đó, từ năm 
2001, Kbtb hòn mun (năm 2005 
đổi tên là Kbtb vịnh nha trang) 
- dự án bảo tồn biển đầu tiên ở 
Việt nam chính thức ra đời. dự 
án do bộ Thủy sản (nay là tổng 
cục Thủy sản - bộ nn&ptnt), 
ubnd tỉnh Khánh hòa và tổ 
chức bảo tồn thiên nhiên thế giới 
(iucn) thực hiện. mục đích của 
dự án nhằm bảo tồn một mô 
hình điển hình về đa dạng sinh 
học biển có tầm quan trọng quốc 
tế và đang bị đe dọa; giúp cộng 
đồng dân cư tại các đảo nâng cao 
đời sống; hợp tác với các bên liên 
quan để bảo vệ và quản lý có hiệu 
quả đa dạng sinh học biển tại 
Kbtb vịnh nha trang, tạo nên 
một mô hình hợp tác quản lý cho 
các Kbtb của Việt nam.

Sau khi dự án kết thúc, Kbtb 
đã lắp đặt được 100 phao neo tàu 

để hạn chế sự hủy diệt san hô, 
thành lập các ban bảo tồn biển, 
đẩy mạnh các hoạt động giáo dục 
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường biển cho người dân. Đặc 
biệt, dự án đã triển khai nuôi trồng 
thử nghiệm các đối tượng "thân 
thiện" với môi trường như rong 
sụn, hải sâm cát, vẹm xanh, hầu, cá 
mú để tạo thu nhập cho người dân 
và cho hơn 140 hộ dân vay vốn để 
chuyển đổi ngành nghề, phát triển 
sản xuất. hiện nay, phần lớn diện 
tích trong khu bảo tồn đã được bao 
phủ bởi các rạn san hô và hệ thống 
rừng ngập mặn được trồng mới và 
mở rộng, nhiều thảm cỏ biển đã có 
dấu hiệu phục hồi…

nhằm nâng cao đời sống cho 
người dân, hợp phần sinh kế bền 
vững bên trong và xung quanh các 
Kbtb (lmpa) và ban quản lý 
Kbtb vịnh nha trang đã triển khai 
nhiều hoạt động phát triển cộng 
đồng, hỗ trợ sinh kế cho người dân 
như nuôi trồng thủy sản, thủ công 
mỹ nghệ, chăn nuôi, du lịch sinh 
thái và tín dụng... Đặc biệt, việc 
thành lập tổ sinh kế mành ốc do 
hội phụ nữ phường Vĩnh nguyên 
quản lý với mục đích phát triển các 
hoạt động phát triển sinh kế theo 
tính bền vững. hoạt động của tổ 
là phát triển nghề mành ốc, chịu 
trách nhiệm quản lý và thu mua vật 
liệu cung cấp cho các đảo; thu gom 
thành phẩm cung cấp cho các đại 
lý kinh doanh hoặc cơ sở sản xuất. 
hội phụ nữ và các hộ tham gia 
chương trình được vay vốn từ quỹ 
xóa đói giảm nghèo của hợp phần 
lmpa với tổng số vốn là 350 triệu 
đồng. trong 10 tháng triển khai 
hoạt động phát triển nghề mành 
ốc bước đầu đã đạt được hiệu quả, 
tạo việc làm cho nhiều chị em phụ 
nữ tại 5 đảo trong Kbtb vịnh nha 
trang. 

bên cạnh đó, ban quản lý 
Kbtb vịnh nha trang thường 
xuyên tổ chức và tham gia giám 
sát các hoạt động diễn ra trên 
vịnh; khảo sát chất lượng nước, 

xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố 
môi trường vịnh nha trang; khảo 
sát đa dạng sinh học, xây dựng bản 
đồ hệ sinh thái vịnh nha trang... 
ban cũng vận động và thu hút sự 
tham gia của cộng đồng vào công 
tác quản lý Kbtb, tổ chức các ban 
bảo tồn biển tổ dân phố. họ là đại 
diện cư dân trong Kbtb được dân 
bầu ra và mang tiếng nói của dân 
tham gia vào các cuộc họp của 
ban quản lý; tổ chức các đội tuần 
tra với sự tham gia của người dân, 
chia ca trực tuần tra 24/24 giờ để 
ngăn chặn việc ngư dân sử dụng 
chất nổ, chất độc để khai thác 
thủy sản. hàng năm, ban quản 
lý Kbtb vịnh nha trang tổ chức 
nhiều đợt tuyên truyền về những 
quy định có liên quan trong việc 
bVmt, bảo vệ cảnh quan vịnh 
nha trang và các hoạt động bảo vệ 
đa dạng sinh học cho người dân, 
các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, 
học sinh, sinh viên; phối hợp với 
10 trường học tổ chức chương 
trình giáo dục môi trường biển 
cho học sinh nâng cao nhận thức 
về bảo vệ môi trường, cảnh quan, 
tài nguyên trong vịnh nha trang. 
Đồng thời, ban quản lý Kbtb đã 
vận động các cá nhân, tổ chức 
trồng trên 5 ha rừng ngập mặn 
tại Đầm bấy và bắt hàng triệu con 
sao biển gai nhằm góp phần cân 
bằng hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng 
sinh học, thảm cỏ biển và phát 
triển rừng ngập mặn trong vịnh 
nha trang.

mặc dù, Kbtb vịnh nha trang 
đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức như: sự phát triển kinh tế - xã 
hội vùng ven bờ tác động không 
nhỏ đến cảnh quan môi trường, 
các hSt biển; đời sống của đại bộ 
phận người dân vẫn còn nhiều khó 
khăn nên họ có thể hủy diệt nguồn 
thủy sản để mưu sinh. do đó, cần 
có một kế hoạch quản lý hiệu quả, 
nhằm phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững và bảo vệ các giá trị đa 
dạng sinh học của Kbtb.
 đứC Anh
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367 loài mới được phát hiện 
tại Tiểu vùng sông Mê Công Mở rộng
SARAh bLADEn
WWF - Greater Mekong

quỹ quốc tế về bảo vệ thiên 
nhiên (WWF) vừa phát 
hành báo cáo mê công Kỳ 

bí miêu tả 15 loài mới được xác định 
bởi các nhà khoa học, trong số 290 
loài thực vật, 24 loài cá, 21 loài lưỡng 
cư, 28 loài bò sát, 1 loài chim và 3 
loài động vật có vú - được chính thức 
ghi nhận là những loài mới từ năm 
2012-2013 tại tiểu vùng sông mê 
công mở rộng. Khu vực này trải dài 
từ campuchia, lào, myanma, Thái 
lan, đến Việt nam và bao gồm cả 
phía tây nam tỉnh Vân nam, trung 
quốc. Kể từ năm 1997 đã có 2.077 
loài mới được các nhà khoa học phát 
hiện tại khu vực tiểu vùng sông mê 
công mở rộng. 

báo cáo giới thiệu nhiều loài 
không chỉ lạ mà còn đẹp. trong đó, 
tại Việt nam, một loài dơi có hình thù 
kỳ dị lần đầu tiên được trông thấy tại 
đảo cát bà năm 2008. tuy nhiên, phải 
một thời gian sau, khi một nhóm các 
nhà nghiên cứu bắt được thêm một 
số cá thể, chúng mới được xác định 
là một loài hoàn toàn mới. loài dơi 

grifin mũi lá (hipposideros griffin) 
được nhận diện bởi chiếc mũi thịt 
kỳ cục có chức năng trợ giúp chúng 
trong việc định vị qua tiếng vang, 
tương tự như khả năng sử dụng sóng 
siêu âm để giúp chúng di chuyển. 
tiếp theo đó là một loài cá tí hon và 
gần như trong suốt, với một cơ chế 
giải phẫu rất phức tạp đã được phát 
hiện. phallostethus cuulong có cơ 
quan sinh sản nằm ngay dưới miệng. 
chúng giao phối với nhau bằng đầu, 
với cơ quan sinh sản của con đực móc 
vào cơ quan sinh sản của con cái. 

trong số 21 loài lưỡng cư mới 
được ghi nhận trong báo cáo, có 
loài ếch bay helen (rhacophorus 
helenae), được phát hiện trong phạm 
vi chưa tới 100 km tính từ tp. hồ 
chí minh. loài ếch xanh lớn này đã 
tránh được sự chú ý của các nhà sinh 
vật học cho đến tận bây giờ nhờ việc 
lướt giữa các ngọn cây bằng các chi 
lớn và có màng và chúng chỉ nhảy 
xuống để sinh sản trong các hồ nước 
mưa. Việc loài ếch bay helen được 
phát hiện trong một vạt rừng nằm lọt 

giữa các khu đất nông nghiệp giúp 
nhấn mạnh sự cấp thiết của việc bảo 
tồn các khu rừng miền đất thấp. 

 “rừng nhiệt đới ở vùng đất thấp 
nằm trong số những vùng sinh thái 
bị đe dọa nghiêm trọng nhất bởi các 
hoạt động của con người như khai 
thác gỗ hoặc các hoạt động làm môi 
trường bị xuống cấp. mặc dù loài ếch 
bay helen chỉ vừa mới được phát 
hiện, thì loài này, cũng như nhiều 
loài khác, đã đang bị đe dọa bởi môi 
trường sống ngày càng bị thu hẹp”, 
tS. Thomas gray, quản lý chương 
trình loài của WWF-greater 
mekong chia sẻ.

tại lào đã phát hiện loài sóc 
bay (biswamoyopterus laoensis) ở 
một khu chợ bán thịt thú rừng. Với 
bộ lông màu đỏ và trắng đặc trưng, 
loài sóc bay lào khổng lồ đánh dấu 
sự tồn tại của một chi của họ sóc 
bay ở khu vực Đông nam á. cũng 
trong một hang động ở lào đã phát 
hiện ra một loài nhện thợ săn mới 
(Sinopoda scurion) và cũng là loài 
nhện đầu tiên trên thế giới không có 

 V Ếch xanh khổng lồ Helen biết bay  V Chim chích bông Campuchia
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mắt. Sự tiêu giản của mắt ở loài nhện 
này là do chúng sống hoàn toàn trong 
môi trường không có ánh sáng.

tại campuchia, một loài chim 
chích mới cũng được phát hiện 
trong một bãi cỏ giữa thủ đô phnom 
penh. loài chim chích campuchia 
(orthotomus chaktomuk) lần đầu 
tiên được phát hiện vào năm 2009 
trong khi thực hiện chương trình 
kiểm tra cúm gia cầm định kỳ. các 
thí nghiệm sau đó, từ bộ lông, tiếng 
hót cho đến gen của chúng đều khẳng 
định đây là một loài mới.

một loài động vật mới nữa có 
khả năng bay cao là loài tắc kè dù 
(ptychozoon kaengkrachanense), 
được phát hiện tại khu rừng thường 
xanh tại vùng núi phía tây Vườn 
quốc gia Kaeng Krachan của Thái 
lan. loài tắc kè có lớp da ngụy 
trang này có thể kéo căng lớp da 
bên sườn và giữa các ngón chân để 
lao từ các cành cây xuống thân cây. 
Vườn quốc gia Kaeng Krachan là 
một trong số những khu vực ít được 
khám phá nhất tại khu vực Đông 
nam á. Đây là một khu vực hoang 
dã gần biên giới với myanma. Khu 
vực này đóng vai trò quan trọng 
trong việc phục hồi các loài tại Thái 
lan và myanmar, trong đó có những 
quần thể hổ lớn nhất thế giới. Việc 
phát hiện ra những loài mới tại đây 
khẳng định tầm quan trọng của các 
nỗ lực bảo tồn của WWF và các đối 
tác tại khu vực thiên nhiên tuyệt vời 
này.

tS. Thomas gray, quản lý 
chương trình loài của WWF-greater 
mekong đã khẳng định: "những loài 
mới được phát hiện đã chứng minh 
tiểu vùng sông mê công mở rộng 
là một trong những khu vực trù phú 
và có độ đa dạng sinh học cao nhất 
thế giới. nếu chúng ta muốn bảo vệ 
các loài sinh vật mới này khỏi bị tuyệt 
chủng và nuôi hy vọng tìm thêm được 
các loài độc đáo khác trong tương lai, 
thì điều quan trọng cần phải làm ngay 
lúc này là chính phủ các nước đầu tư 
vào các chiến lược bảo tồn và phát 
triển xanh.”n

Phát triển du lịch  
sinh thái Vườn quốc gia 
Tam Đảo

bộ nn&ptnt vừa phê duyệt 
Đề án phát triển du lịch sinh 
thái Vườn quốc gia (Vqg) 

tam Đảo với tổng mức đầu tư 
13.808 tỷ đồng, chia làm hai giai 
đoạn: giai đoạn 1 (2014-2015) và 
giai đoạn 2 (2016-2020). mục tiêu 
của Đề án nhằm bảo tồn hệ sinh 
thái rừng gắn với việc khai thác 
tiềm năng môi trường sinh thái 
tự nhiên của rừng đặc dụng một 
cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ 
du lịch sinh thái và giáo dục môi 
trường tại Vqg tam Đảo; từng 
bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật; thiết lập các tuyến 
du lịch, tạo dựng các điểm đến hấp 
dẫn làm cơ sở đưa Vqg tam Đảo 
là một trong những Vườn tiêu biểu 
của Việt nam và quốc tế...

những giá trị  
đA Dạng Sinh họC

Vqg tam Đảo nằm trên dãy 
núi tam Đảo, dài trên 80 km, rộng 
10 km - 15 km chạy theo hướng 
tây bắc - Đông nam. Vườn trải 
rộng trên ba tỉnh Vĩnh phúc 
(huyện tam Đảo), Thái nguyên 
(huyện Đại từ) và tuyên quang 
(huyện Sơn dương), cách hà nội 
khoảng 75km về phía tây bắc, là 
nơi có tính đa dạng sinh học cao, 

là kho dự trữ các nguồn gen động 
thực vật quý hiếm. 

Vqg tam Đảo rộng 34.995 ha, 
trong đó phân khu bảo vệ nghiêm 
ngặt là 17.295 ha; phân khu phục 
hồi sinh thái: 15.398 ha, phân khu 
hành chính, dịch vụ: 2.302 ha. 
tam Đảo có hai kiểu rừng chính 
là rừng kín thường xanh mưa ẩm 
nhiệt đới và rừng kín thường xanh 
á nhiệt đới núi thấp, bao gồm 5 
tầng: tầng vượt tán với các loài dẻ, 
chò chỉ, giổi, re... cao 28 m; tầng 
ưu thế sinh thái với các loài long 
não, kháo, gội... cao trung bình 
20 m; tầng dưới tầng rừng chính 
cao trung bình khoảng 15 m; tầng 
chuyển tiếp cao trung bình 7 m và 
tầng thảm tươi, cây bụi gồm các 
loài thực vật với độ cao trung bình 
2,5 m. 

Theo điều tra Vqg tam Đảo 
có 1.247 loài, 645 chi thuộc 169 
họ thực vật, trong đó ngành hạt 
kín có số loài lớn nhất với 1.152 
loài. trong các loài thực vật này 
có 42 loài đặc hữu và 85 loài nguy 
cấp, quý hiếm cần được bảo tồn và 
bảo vệ như hoàng thảo tam Đảo, 
trà hoa dài, trà hoa vàng tam Đảo, 
hoa tiên, chùy hoa leo, trọng lâu 
kim tiền. bên cạnh đó, khu hệ động 
vật cũng rất đa dạng với 1.299 loài 

 V Cá cóc Tam Đảo
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trong đó có 93 loài thú, 332 loài chim, 
136 loài bò sát và 62 loài lưỡng cư. 
Vườn cũng đã ghi nhận được 651 loài 
côn trùng và 25 loài cá. trong số các 
loài trên có 11 loài đặc hữu hẹp của 
Vqg tam Đảo gồm 2 loài bò sát, 1 
loài lưỡng cư và 8 loài côn trùng. loài 
lưỡng cư đặc hữu của tam Đảo là cá 
cóc tam Đảo. Động vật quý hiếm và 
đặc hữu của Vqg tam Đảo có giá trị 
rất lớn và đặc trưng như sóc bay, báo 
gấm, hổ, gấu ngựa, cầy mực, vượn, 
voọc đen, rắn sãi angen, rắn ráo thái 
dương. hiện có 63 loài động vật quý 
hiếm với 4 loài được công ước citeS 
bảo vệ, 17 loài thuộc nhóm ib và 33 
loài thuộc nhóm iib của nghị định số 
32/2006/nĐ-cp.

Vqg tam Đảo là tài sản quý của 
quốc gia, đem lại giá trị to lớn trong 
bVmt, điều tiết và cung cấp nước, 
phục vụ nghiên cứu khoa học và 
phát triển du lịch sinh thái, cung cấp 
lâm sản, dược liệu...

đề án phát triển  
Du LịCh Sinh thÁi

Đề án phát triển du lịch sinh thái 
Vqg tam Đảo tập trung vào bốn 
nội dung chính: quản lý, bảo vệ diện 
tích rừng; diện tích sử dụng để phát 
triển du lịch sinh thái; các tuyến du 
lịch sinh thái kết hợp tuần tra bảo vệ 
rừng; quy hoạch các công trình phục 
vụ Đề án. 

Theo đó để quản lý, bảo vệ diện 
tích rừng cần xác định rõ ranh giới, 
diện tích khu vực cho thuê môi 
trường rừng ngoài thực địa và trên 
bản đồ; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập 
nhật thông tin diễn biến tài nguyên 
rừng cho từng lô trạng thái, xây dựng 
bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng; 
tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa 
cháy rừng theo phương châm 4 tại 
chỗ; xây dựng phương án phòng cháy, 
chữa cháy rừng; hoàn thiện các công 
trình phòng cháy, chữa cháy rừng 
nhằm phát hiện sớm cháy rừng, huy 
động lực lượng chữa cháy kịp thời; tổ 
chức bảo vệ, thường xuyên tuần tra, 
phát hiện sâu bệnh hại rừng; ngăn 
chặn kịp thời các hành động chặt 
phá cây rừng, chăn thả gia súc, săn 

bắn bẫy bắt động vật hoang dã và các 
hành vi xâm hại đến rừng; hướng dẫn 
khách du lịch thực hiện các nội quy 
của Vqg, khu du lịch sinh thái.

diện tích sử dụng để phát triển 
du lịch sinh thái gồm có diện tích cho 
thuê môi trường rừng đến năm 2020 
là 1.703,90 ha và phân khu phục hồi 
sinh thái: 670,0 ha. mức độ tác động 
của hoạt động du lịch sinh thái tối đa 
là 20% tổng diện tích được thuê môi 
trường rừng đặc dụng, trong đó cho 
phép sử dụng là 5% tổng diện tích 
được thuê để làm đường mòn, điểm 
dừng chân, xây dựng văn phòng, nhà 
làm việc, cơ sở hạ tầng, vui chơi giải 
trí và khu công năng phục vụ dịch 
vụ du lịch sinh thái, du lịch nghỉ 
dưỡng... phần diện tích được thuê 
phải được xác định rõ trên bản đồ và 
phân định rõ ngoài thực địa thông 
qua hệ thống biển báo.

tuy nhiên phát triển du lịch 
cũng ẩn chứa những thách thức đối 
với công tác bảo tồn trong thời gian 
tới, do vậy Đề án đã đề ra một số giải 
pháp thực hiện: 

Quản lý bảo vệ, phát triển rừng, 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh 
học: tổ chức thực hiện các biện pháp 
tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt 
để tình trạng phá rừng, khai thác, 
vận chuyển, buôn bán lâm sản và các 
động vật hoang dã, tăng cường kiểm 
soát lửa rừng; Đẩy mạnh các hoạt 
động trồng rừng, khoanh nuôi tái 
sinh rừng phù hợp với điều kiện sinh 
thái; giao khoán bảo vệ rừng đối với 
các hộ gia đình ở vùng đệm. phục 
hồi, phát triển vốn rừng và không 
ngừng nâng cao chất lượng, độ che 
phủ của rừng; nâng cao năng lực 
bảo tồn thiên nhiên, xây dựng các cơ 
sở dữ liệu, lập các chương trình, kế 
hoạch bảo tồn các loại động vật đặc 
hữu, quý, hiếm; tăng cường công tác 
nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện 
cho các tổ chức quốc tế thực hiện các 
chương trình, dự án bảo tồn, hỗ trợ 
cộng đồng tại khu vực.

BVMT và phát triển du lịch sinh 
thái: xây dựng các tuyến, điểm du 
lịch sinh thái nhằm khai thác tốt 
cảnh quan thiên nhiên theo nguyên 

tắc: không làm thay đổi cảnh quan 
thiên nhiên, không gây tác động xấu 
đến tài nguyên động thực vật hoặc 
làm giảm tính đa dạng sinh học và 
gây ô nhiễm môi trường. Đảm bảo 
phát triển bền vững đối với bảo 
tồn nguồn gen và đa dạng sinh học 
của Vqg tam Đảo. bên cạnh đó 
tổ chức tuyên truyền giáo dục, tập 
huấn chuyên môn nghiệp vụ, nâng 
cao nhận thức về bVmt trong cộng 
đồng dân cư, khách du lịch, các đơn 
vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn; 
kết hợp hài hòa giữa giáo dục, động 
viên khen thưởng đi đôi với các biện 
pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp 
thời, xử lý nghiêm minh những hành 
vi vi phạm pháp luật, nhằm bảo vệ có 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bản 
sắc văn hóa, môi trường sinh thái.

Cơ chế, chính sách: ưu tiên đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm 
cơ sở hạ tầng giao thông đường trên 
cao (cáp treo), đường bộ và nâng 
cấp các tuyến đường đến các điểm 
du lịch của Vqg tam Đảo để tạo 
thuận lợi phát triển du lịch sinh thái; 
Khuyến khích đầu tư phát triển các 
khu vui chơi giải trí hiện đại; đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính để 
thu hút được các nhà đầu tư tham gia 
hoạt động du lịch sinh thái dưới các 
hình thức như: góp vốn cổ phần với 
doanh nghiệp nhà nước, hình thành 
công ty du lịch dựa trên sở hữu hỗn 
hợp giữa nhà nước với tư nhân; 
Khuyến khích thực hiện xã hội hóa 
đầu tư; bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng 
cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ 
hội, hoạt động văn hóa dân gian, các 
làng nghề phục vụ phát triển du lịch.

Giảm thiểu tác động môi trường: 
Thực hiện theo quy định hiện hành 
của nhà nước về đánh giá tác động 
môi trường; bố trí xây dựng các 
công trình đảm bảo yêu cầu về bảo 
vệ rừng, bVmt; phải có phương 
án giám sát chặt chẽ về bảo vệ rừng 
hiện có và trồng rừng bổ sung; 
tuân thủ thực hiện các quy định về 
phòng cháy chữa cháy rừng; có các 
biện pháp giảm thiểu tác động môi 
trường khi Đề án hoạt động.
 nAM Việt
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Những lợi ích của cây trồng biến đổi gen 
đối với người dân và môi trường

Vừa qua, báo cáo tác động 
kinh tế (pg economics) đã 
công bố “các tác động về 

kinh tế - xã hội và môi trường của 
cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu 
từ năm 1996 - 2012” của hai tác giả 
graham brookes và peter barfoot. 
Kết quả của báo cáo đã chứng minh 
cây trồng công nghệ sinh học tiếp 
tục mang lại nhiều lợi ích lớn về môi 
trường, giúp nông dân canh tác được 
sản lượng tốt hơn trong khi sử dụng 
nguồn lực ít hơn qua đó làm tăng 
đáng kể thu nhập và cải thiện đời 
sống của nông dân. báo cáo cũng 
cho thấy một nửa số tăng thu nhập 
nông nghiệp và phần lớn các lợi ích 
môi trường từ sử dụng thuốc trừ sâu 
và giảm phát thải khí nhà kính đạt 
được ở các nước đang phát triển. 

tS. graham brookes - giám đốc 
pg economics, đồng tác giả chia sẻ 
“Sau 17 năm được ứng dụng rộng rãi, 
cây trồng biến đổi gen đã giúp cải tiến 
và tạo ra những phương pháp canh 
tác thân thiện hơn với môi trường, 
đồng thời cải thiện năng suất và thu 
nhập của người nông dân. một nửa 
thu nhập từ canh tác và phần lớn lợi 
ích về môi trường thu được là nhờ 
những thay đổi trong cách sử dụng 

thuốc trừ sâu và nỗ lực giảm khí thải 
nhà kính ở các nước đang phát triển”.

một số kết luận từ báo cáo cho 
thấy, cây trồng công nghệ sinh học 
đã góp phần đáng kể vào việc giảm 
khí thải nhà kính từ sản sinh từ quá 
trình canh tác thông qua việc hạn 
chế năng lượng sử dụng, tăng lượng 
các bon lưu trữ trong đất. năm 2012, 
27 tỉ kg các bon điôxit đã được tiết 
kiệm khi không bị thải vào môi 
trường, lượng khí thải giảm được 
tương đương với việc “chặn” thành 
công 11.9 triệu xe ô tô lưu thông trên 
đường trong 1 năm.

trong giai đoạn 1996 - 2012, 
cây trồng công nghệ sinh học đã 
giúp giảm 503 triệu kg thuốc trừ sâu 
(khoảng 8,8%). lượng thuốc này 
tương đương với tổng lượng hoạt 
chất trừ sâu được sử dụng trên diện 
tích trồng trọt của 27 nước (liên 
minh châu âu) trong 2 năm. Vì thế, 
việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen 
sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu 
cực lên môi trường khi lượng thuốc 
trừ sâu và thuốc diệt cỏ sử dụng trên 
các vùng đất có thể canh tác giảm 
khoảng 18,1%.

công nghệ kháng sâu (ir) được 
ứng dụng trong bông vải và ngô đã 

tiếp tục cho thấy các ưu điểm khi góp 
phần khai thác tốt hơn tiềm năng 
năng suất của hạt giống nhờ hạn chế 
thiệt hại năng suất do sâu đục thân 
gây ra. năng suất trung bình tăng lên 
trong giai đoạn từ năm 1996 - 2012 
là trên 10,4% đối với ngô biến đổi 
gen và 16,1% đối với bông vải biến 
đổi gen kháng sâu. bên cạnh đó, 
công nghệ kháng thuốc diệt cỏ (ht) 
được sử dụng trên đậu tương và cải 
dầu cũng góp phần làm tăng sản 
lượng ở một số nước, giúp nông dân 
argentina trồng được một vụ đậu 
tương sau vụ lúa mỳ trong cùng một 
mùa, thu được năng suất cao hơn và 
tăng cường kiểm soát cỏ dại. cũng 
trong giai đoạn này, cây trồng công 
nghệ sinh học “chịu trách nhiệm” cho 
sản lượng 122 triệu tấn đậu tương và 
231 triệu tấn ngô tăng lên trên toàn 
cầu. công nghệ cũng góp phần sản 
xuất thêm 18,2 triệu tấn bông vải và 
6,6 triệu tấn cải dầu. 

cây trồng biến đổi gen giúp 
nhà nông có thể trồng được nhiều 
hơn mà không phải sử dụng thêm 
đất. giả thiết nếu cây trồng biến đổi 
gen không được 17,3 triệu nông dân 
canh tác trong 2012 để đạt được cùng 
sản lượng, cần phải có thêm 4,9 triệu 

 V Cây trồng công nghệ 
sinh học mang lại nhiều lợi 
ích lớn về môi trường, giúp 
nông dân tăng thu nhập 
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ha đậu tương, 6,9 triệu ha ngô, 3,1 triệu ha 
bông vải và 0,2 triệu ha cải dầu. diện tích 
này tương đương với 9% diện tích đất trồng 
trọt ở mỹ, 24% diện tích đất trồng trọt ở 
brazil hay 27% diện tích đất trồng ngũ cốc 
ở liên minh châu âu.

ngoài ra, cây trồng công nghệ sinh học 
giúp người nông dân có thể nhận thu nhập 
xứng đáng với công sức lao động của họ. 
lợi ích kinh tế ròng thu được nhờ việc canh 
tác cây trồng biến đổi gen trong năm 2012 
là 18,8 tỷ uSd, tương đương với mức tăng 
trung bình 117 uSd/ha. trong vòng 17 
năm (1996 - 2012), tổng mức tăng thêm của 
thu nhập từ canh tác trên cầu nhờ ứng dụng 
cây trồng biến đổi gen là 116,6 tỷ uSd. mức 
tăng năng suất thu hoạch cao nhất thuộc về 
nông dân ở các nước đang phát triển, nhiều 
người trong số họ rất thiếu nguồn lực và chỉ 
canh tác trên những mảnh đất nhỏ. tổng 
thu nhập từ canh tác cây trồng biến đổi gen 
tăng thêm 116,6 tỷ uSd có tỷ lệ được chia 
đều cho nông dân ở các nước phát triển và 
các nước đang phát triển.

có thể nói, cây trồng công nghệ sinh học 
được chứng minh là một phương án đầu tư 
hiệu quả cho nông dân trên toàn thế giới. 
chi phí mà họ phải trả để tiếp cận được công 
nghệ này năm 2012 là 5,6 tỷ uSd, tương 
đương với tỷ lệ 23% so với tổng lợi nhuận 
họ thu lại được từ việc canh tác (tổng cộng 
24,4 tỷ uSd tổng lợi nhuận thu nhập trang 
trại, trong đó đã bao gồm 18,8 tỷ uSd chi 
phí tăng thêm cho việc áp dụng công nghệ) . 
ở quy mô toàn cầu, cứ mỗi một uSd đầu tư 
vào hạt giống biến đổi gen, người nông dân 
sẽ thu lại được trung bình 3,33 uSd. năm 
2012, nông dân ở các nước đang phát triển 
thu được 3,74 uSd cho mỗi đồng họ đầu 
tư vào hạt giống biến đổi gen (chi phí bằng 
21% tổng lợi nhuận thu lại được nhờ ứng 
dụng công nghệ), trong khi nông dân ở các 
nước phát triển chỉ thu được 3,04 uSd (chi 
phí bằng 25% tổng lợi nhuận thu lại được 
nhờ ứng dụng công nghệ). tỷ lệ lợi nhuận 
thu lại được nhờ ứng dụng công nghệ của 
nông dân các nước đang phát triển cao hơn 
so với các nước phát triển chủ yếu phản ánh 
sự yếu kém hơn trong việc cung cấp và thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ đi kèm với mức lợi 
nhuận trung bình cao hơn ở các nước đang 
phát triển.
 trần hữu hải

Sinh Viên Chung tAy bảo Vệ 
nguồn nướC Việt nam

chuỗi chương trình kêu 
gọi thanh niên Việt 

nam hành động vì nước sạch 
cho cộng đồng đã được cục 
quản lý tài nguyên nước, bộ 
tn&mt phối hợp với công 
ty unilever Việt nam khởi 
động ngày 6/6/2014.

nội dung của chuỗi 
chương trình giao lưu tại 
3 miền hướng sinh viên 
tới cuộc thi “Sáng tạo ý 
tưởng mùa hè nước” do bộ 
tn&mt phối hợp với nhãn 
hàng comfort của unilever 
tổ chức. cuộc thi là nơi 

sinh viên có thể đưa ra các 
ý tưởng thực tế giúp mang 
lại nước sạch hoặc tuyên 
truyền sử dụng nước tiết 
kiệm. ý tưởng hay nhất sẽ 
được lựa chọn để biến thành 
dự án xây dựng thực tế cho 
mùa hè 2014 với tổng giá trị 
lên tới 150 triệu đồng.

Sau buổi giao lưu tại hà 
nội, chương trình sẽ tiếp 
tục đến với các bạn sinh 
viên miền trung tại tp. huế 
và sinh viên khu vực phía 
nam tại tp. hồ chí minh.
 pL

 V Các bạn 
sinh viên hào 
hứng tham 
gia chương 
trình giao lưu 
tại Hà Nội

bàn giao mô hình xử lý ráC 
thải sinh hoạt xã bình trung 

Sở tn&mt bắc cạn vừa 
tổ chức hội nghị bàn 

giao mô hình xử lý rác thải 
sinh hoạt khu vực trung 
tâm xã cho ubnd xã bình 
trung (chợ Đồn). Đây là mô 
hình nằm trong khuôn khổ 
chương trình xây dựng các 
mô hình điểm về xử lý rác 
thải khu vực chợ trung tâm 
các xã theo nhiệm vụ bVmt 
2013- 2014 của tỉnh bắc cạn, 
với kinh phí hơn 500 triệu 
đồng.

công trình bao gồm các 
hạng mục sân phơi, nhà phân 
loại rác, lò đốt rác có diện 
tích 57m2; bể chứa rác liên 

hợp với bể xử lý nước rác có 
tổng diện tích hơn 123m2 
trong đó bể một chứa rác 
thải tươi sống, bể hai chứa 
rác thải rắn không đốt được 
và bể ba chứa tro bụi sau đốt. 
ngoài ra, còn có 1 xe đẩy 
gom rác, 2 thùng chứa rác, 
bình phun chế phẩm sinh 
học; hạng mục đường vào 
được đổ bê tông. 

Thời gian tới, ubnd 
xã sẽ xây dựng quy chế vận 
hành; thu phí, lệ phí thu gom 
rác thải để tập trung xử lý dứt 
điểm rác thải sinh hoạt khu 
vực chợ trung tâm xã và các 
khu vực lân cận. nV
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hơn 700 đoàn Viên, 
thAnh niên thAM giA 
nhặt ráC trên bờ biển 
Vũng tàu

ngày 7/6/2014, tạị tp. Vũng tàu, Thành đoàn 
tp phối hợp với Vùng cảnh sát biển 3 tổ 

chức lễ ra quân vệ sinh môi trường biển hưởng 
ứng ngày Đại dương thế giới 8/6 và tuần lễ biển 
và hải đảo Việt nam năm 2014 với hơn 700 đoàn 
viên, thanh niên (ĐVtn) tham dự.

Với chủ đề: “tuổi trẻ tp. Vũng tàu cùng hành 
động bVmt biển xanh, Sạch, Đẹp”, tại chiến 
dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ 
toàn Thành đoàn tp Vũng tàu và tuổi trẻ Vùng 
cảnh sát biển 3 sẽ tập trung vào các hoạt động 
tình nguyện tại chỗ, huy động ĐVtn tham gia 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, tập trung vào giải quyết những 
việc mới, việc khó, việc bức xúc với các mô hình 
tình nguyện sáng tạo và việc làm thiết thực. qua 
đó, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng 
trong nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng 
tham gia hoạt động bVmt, ứng phó với biến đổi 
khí hậu và phát triển bền vững. nM

Việt nam nhận Chứng Chỉ 
toàn phần Về Quản lý rừng 
tự nhiên bền Vững

lần đầu tiên, Việt nam đã có 2 đơn vị: 
công ty tnhh mtV lâm trường 

dakto (daktoplanco) (Kon tum) và lâm 
trường trường Sơn thuộc công ty tnhh 
mtV lâm công nghiệp long Đại (quảng 
bình) chính thức được cấp chứng chỉ toàn 
phần FSc/Fm/coc quốc tế về quản lý rừng 
tự nhiên bền vững.

từ năm 2007, hai đơn vị đã được 
chương trình lâm nghiệp Việt - Đức,do 
cơ quan hợp tác phát triển Đức (giZ) 
thực hiện dưới sự ủy nhiệm của bộ hợp tác 
và phát triển Kinh tế Đức (bmZ), chọn làm 
thí điểm thực hiện quản lý rừng tự nhiên 
bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn 
của hội đồng quản trị rừng quốc tế (FSc) 
đòi hỏi phải đáp ứng được tính bền vững về 
mặt kinh tế song song với bVmt và ích lợi 
xã hội. chứng chỉ FSc được xem như một 
công cụ chứng nhận rừng được quản lý bền 
vững theo tiêu chuẩn quốc tế và tiếp thị hỗ 
trợ ngành công nghiệp chế biến, thương 
mại gỗ thâm nhập vào các thị trường quốc 
tế và đạt được giá cả tối ưu. chính vì thế 
chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt 
nam giai đoạn 2006 - 2020 đề ra mục tiêu 
đến năm 2020, 30% diện tích rừng sản xuất 
đạt được chứng chỉ rừng. bh

nâng Cao Chất lượng,  
hiệu Quả tuyên truyền  
bảo Vệ Và phÁt tRiển Rừng

hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh ninh 

Thuận lần thứ V - năm 2014 do Sở nn&ptnt phối 
hợp với Sở tư pháp tỉnh ninh Thuận tổ chức, đã 
diễn ra tại xã ma nới, huyện ninh Sơn.

hội thi thu hút gần 200 thí sinh đại diện cho 7 
đoàn đến từ 7 huyện và tp trên địa bàn toàn tỉnh. 
các thí sinh đã tham gia tranh tài: Thi lý thuyết; 
hùng biện; kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành và 
thi tiểu phẩm. hội thi nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và tôn 
trọng pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
trong về việc chấp hành nghiêm pháp luật bảo vệ và 
phát triển rừng, góp phần cùng với các cơ quan nhà 
nước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả.
 Db

 V Đại diện 2 đơn vị nhận Chứng chỉ toàn phần về 
quản lý rừng tự nhiên bền vững
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Mô hình quản lý lưu vực sông  
Thái Hồ - Trung Quốc

thái hồ là hồ lớn thứ 3 ở trung 
quốc, nằm ở trung tâm của 
đồng bằng sông dương tử, 

diện tích lưu vực hồ là 36.900 km2, 
tổng chiều dài là 120.000 km. lưu 
vực sông (lVS) Thái hồ trải dài trên 
ba tỉnh giang tô, chiết giang và 
Thượng hải. Đây là khu vực phát 
triển kinh tế sôi động của vùng đồng 
bằng sông dương tử. 

từ những năm 1980, cùng với 
sự phát triển kinh tế nhanh chóng 
của Thái hồ đã kéo theo tình trạng ô 
nhiễm môi trường nước tại lVS, chủ 
yếu do các hoạt động sản xuất của 
các ngành công nghiệp như hóa chất, 
giấy, mạ điện và một số ngành công 
nghiệp nặng gây ra. Kể từ đó, chất 
lượng nước của lVS Thái hồ ngày 
một suy giảm. trong khi đó, nhận 
thức về môi trường của các doanh 
nghiệp (dn), cùng với năng lực quản 
lý của chính quyền địa phương còn 
hạn chế đã làm cho vấn đề ô nhiễm 
môi trường tại lVS Thái hồ ngày càng 
nghiêm trọng hơn. Theo một cuộc 
khảo sát của cục quản lý lVS trung 
quốc vào năm 2004, trên 30% dn 
xả thải trái phép gây ô nhiễm nguồn 
nước. năm 1998, chính phủ trung 
quốc đã ban hành Kế hoạch giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường 
ở lVS Thái hồ. Thực hiện Kế hoạch, 
chính phủ đã đầu tư xây dựng nhà 
máy xử lý nước thải, hỗ trợ các dự án 
phục hồi sinh thái và kiểm soát nguồn 
ô nhiễm, đồng thời, tăng cường nhiều 
hoạt động cải thiện môi trường của 
lVS, tuy nhiên, tình hình ô nhiễm 
nước ở lVS Thái hồ vẫn không cải 
thiện nhiều. 

 trước tình hình đó, năm 2008, 
chính phủ đã đưa ra “Kế hoạch quản 
lý toàn diện môi trường nước lVS 
Thái hồ”, phạm vi xử lý ô nhiễm tại 4 
thành phố và 30 thị trấn ở tỉnh giang 
tô, 3 thành phố và 20 thị trấn ở tỉnh 
chiết giang, 3 thị trấn tại Thượng 

hải. Kế hoạch được 
thực hiện trong 2 giai 
đoạn: từ năm 2007 - 
2012 và từ năm 2013 
- 2020. nhiệm vụ chủ 
yếu của Kế hoạch là 
tổng kiểm soát phát thải 
trên toàn quốc (phân 
bổ lượng xả dựa trên 
việc tính toán tải lượng 
của môi trường nước). 
Kế hoạch sẽ thực hiện 
khoảng 1.238 dự án với 
tổng vốn đầu tư là 137 
tỷ nhân dân tệ.

Kế hoạch đề ra các hoạt động cụ 
thể sau: tiến hành 89 dự án về bảo vệ, 
cải thiện nguồn nước, xây dựng khu 
vực nguồn nước khẩn cấp, phối hợp 
cung cấp nước chung cho khu vực và 
xử lý nước uống bằng công nghệ tiên 
tiến; quy định về việc hạn chế xả thải 
gây ô nhiễm môi trường đối với các 
nhà máy xử lý nước thải (xlnt) và 
các dn công nghiệp lớn trên địa bàn, 
với những tiêu chuẩn xả thải nghiêm 
ngặt; triển khai 140 dự án lớn để 
xlnt của các ngành công nghiệp 
nặng; xây dựng 249 nhà máy xlnt 
và nâng cấp 188 nhà máy. trong hoạt 
động sản xuất nông nghiệp, Kế hoạch 
đề ra mục tiêu phải giảm 30% lượng 
phân bón; xây dựng 4.700 km kênh 
để giảm phát thải tổng n và tổng p; 
Đến năm 2020, xây dựng 54.950 nhà 
máy xlnt và nhà máy xử lý chất thải 
rắn để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 
môi trường nông thôn; Thực hiện các 
dự án bảo vệ đất ngập nước, trồng cây 
và loại bỏ các chất hữu cơ; tăng dự 
trữ nguồn nước, cải thiện lưu lượng 
nước của Thái hồ, làm giảm khả năng 
phát triển của vi khuẩn lam, pha loãng 
nồng độ các chất ô nhiễm và tăng 
khả năng giữ nước; Khuyến khích 
tiết kiệm nước trong sinh hoạt, công 
nghiệp và nông nghiệp; tập trung xây 
dựng hệ thống giám sát và công bố 

thông tin môi trường của lVS Thái 
hồ; triển khai 14 dự án nghiên cứu. 

trong năm 2008, tỉnh giang tô 
đã xây dựng pháp lệnh về phòng 
ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước 
(KSonn), một khung pháp lý tương 
đối toàn diện về kiểm soát ô nhiễm 
môi trường nước. chính quyền tỉnh 
giang tô đã đóng cửa 4.300 cơ sở 
sản xuất hóa chất công nghiệp gây ô 
nhiễm môi trường và xây dựng các 
nhà máy xlnt ở tất cả các thị trấn, 
nâng tỷ lệ xlnt đô thị lên 84 % . 
tỉnh giang tô là một ví dụ điển hình 
về KSonn thành công trên lVS Thái 
hồ. tuy nhiên, trong vòng 20 năm tới, 
vấn đề KSonn ở các lVS lớn sẽ tiếp 
tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
đối với trung quốc.

như vậy, việc ban hành luật Kiểm 
soát và phòng ngừa ô nhiễm nước 
trung quốc năm 2008 đã tăng khả 
năng bảo vệ đối với các nguồn nước 
quốc gia. tuy nhiên, trung quốc vẫn 
phải đối mặt với những thách thức 
trong việc triển khai và thực thi luật. 
bên cạnh việc đưa ra quy định về hệ 
thống giấy phép xả thải trên phạm vi 
cả nước, chính phủ cũng xem xét các 
cơ chế giám sát trong quá trình cấp 
giấy phép và thực thi ở địa phương; 
tăng cường cơ hội cho công chúng 
tham gia và tăng các hình phạt cho 
các hành vi sai phạm để nâng cao hiệu 
quả thực thi luật.  a.phương

 V Phong cảnh LVS Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
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Phát triển Khu công nghiệp sinh thái 
trên thế giới và mô hình áp dụng tại 
Việt Nam

tô tiến quAng 
Sở Công Thương Hà Nội 
Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là một “cộng đồng” các doanh nghiệp sản xuất và 
dịch vụ có mối liên hệ mật thiết trên cùng một lợi ích: Hướng tới một hoạt động mang 
tính xã hội, kinh tế và môi trường chất lượng cao, thông qua sự hợp tác trong quản lý 
các các vấn đề môi trường và tài nguyên. Bằng các hoạt động hợp tác chặt chẽ với nhau, 
“cộng đồng ” KCNST sẽ đạt được một hiệu quả tổng thể lớn hơn so với hoạt động của 
từng doanh nghiệp.

theo “Sổ tay phát triển 
KcnSt cho các nước đang 
phát triển châu á” của ngân 

hàng phát triển châu á (adb), có 7 
nguyên tắc cơ bản để xây dựng một 
Kcn theo hướng một KcnSt gồm: 
hài hòa với thiên nhiên; hệ thống 
năng lượng; quản lý dòng nguyên 
liệu và chất thải; cấp thoát nước; 
quản lý KcnSt hiệu quả; xây 
dựng/cải tạo; hòa nhập với cộng 
đồng địa phương. 

ước tính, trên thế giới có 
khoảng 30 KcnSt chia thành các 

nhóm khác nhau: KcnSt nông 
nghiệp burlington, Vermont, mỹ; 
KcnSt tài nguyên tái tạo cabazon, 
california, mỹ; KcnSt hóa chất 
quzchou, Zhejang, trung quốc… 
tuy nhiên, có thể phân loại các 
KcnSt thành 5 nhóm sau: KcnSt 
nông nghiệp; KcnSt tái tạo tài 
nguyên; KcnSt năng lượng tái 
sinh; KcnSt nhà máy điện và 
KcnSt lọc hóa dầu hay hóa chất. 
Sự khác nhau này tùy thuộc vào 
chính sách phát triển của mỗi quốc 
gia, đặc điểm điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và môi trường tại 
khu vực đặt KcnSt hay các KcnSt 
được tái thiết lại từ những Kcn.

Kcn Kalundborg, Đan mạch 
được xem là một ví dụ điển hình 
để hình thành hệ thống lý luận 
sinh thái học công nghiệp và các 
KcnSt trên thế giới. Thành phần 
chính tham gia vào Kcn này bao 
gồm: nhà máy nhiệt điện lớn nhất 
tại Đan mạch - nhà máy điện 
asnaes; nhà máy lọc dầu Staltoil, 
nhà máy sản xuất dược phẩm và 
enzym novo nordisk; nhà máy sản 
xuất ván trát tường gyproc - nhà 
máy lớn nhất vùng Scandinavia, 
đô thị Kaludborg, phân phối nước, 
điện cho 20.000 người dân. Sự cộng 
sinh đã phát triển qua nhiều năm 
bao gồm các đối tác từ các huyện 
khác, cũng như nông trại. các công 
ty tham gia trao đổi nguyên liệu và 
năng lượng vì lợi ích chung, trên cơ 
sở đó phế thải từ một công ty này có 
thể được sử dụng như là đầu vào chi 
phí thấp cho công ty khác. mô hình 
trao đổi chất giữa các nhà máy trong 
Kcn này được miêu tả trong sơ đồ 
dưới đây.

Theo Jorgen christensen, những 
nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho 
sự hình thành quan hệ cộng sinh 
trong Kcn Kalundborg bao gồm: 
Sự phù hợp giữa các ngành công 
nghiệp trên phương diện “trao đổi 

 V Mô hình trao đổi chất giữa các nhà máy trong KCN Kalundborg, Đan Mạch
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chất thải”; Khoảng cách (về vị trí 
địa lý giữa các nhà máy không 
quá lớn; mỗi nhà máy đều năm 
được thông tin liên quan đến các 
nhà máy khác trong Kcn; Động 
cơ thúc đẩy các nhà máy tham gia 
vào KcnSt là sự phát triển kinh 
tế bền vững; Sự phối hợp giữa 
các nhà máy là trên tình thần tự 
nguyện và phù hợp với quy định 
của cơ ban chức năng.

Thực tế vận hành KcnSt từ 
năm 1972 - 2003 cho thấy mang 
lại lợi ích thiết thực như sau (côté 
và hakk, 1995; cohenrosenthal 
và mcgalliard, 2003): giảm 
tiêu thụ nguồn tài nguyên 
(dầu:19.000 tấn/năm, than đá: 
30.000 tấn/năm, nước: 600.000 
m3/năm); giảm lượng khí thải 
phát sinh: co2: 130.000 tấn/năm, 
So2: 3.700 tấn/năm: tái sử dụng 
phế phẩm (tro: 135 tấn/năm, 
Sulphua: 2.800 tấn/năm, Thạch 
cao: 80.000 tấn/năm, nito trong 
bùn: 800.000 tấn/năm).

tại Việt nam, với mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, Việt nam đã và đang 
chú trọng đầu tư và phát triển 
các Kcn. Theo Vụ quản lý Kcn, 
Khu chế xuất (Kcx) của bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tính đến 9/2012, 
cả nước có 283 Kcn, Kcx được 

thành lập với tổng diện tích đất 
tự nhiên 80.100 ha trên 58 tỉnh, 
thành phố. tuy nhiên, thực tế 
cho thấy các Kcn, cụm công 
nghiệp hiện tại không tuân theo 
quy hoạch thống nhất, một số 
nơi thiếu cơ sở khoa học do chưa 
được giải quyết đồng bộ giữa đầu 
tư cơ sở hạ tầng và bVmt. hiện 
tại, chỉ có một số Kcn, Kcx ở 
phía nam hoạt động theo mô 
hình KcnSt. Ví dụ:

Kcx linh trung i (tp.hcm) 
có tổng diện tích 62 ha hoạt động 
từ năm 1995 với 26 công ty. Đây 
là nơi tập hợp của các cơ sở sản 
xuất và dịch vụ cùng hướng tới 
một mục đích là nâng cao chất 
lượng môi trường và nguồn tài 
nguyên. tất cả các cơ sở sản xuất 
trong Kcx đều thực hiện trao 
đổi chất thải với công ty liên 
doanh Sepzone hoặc với các cơ 
sở thu mua phế liệu, tái sinh, 
tái chế hoặc xử lý chất thải bên 
ngoài Kcx;

Kcn nhơn trạch 2 (Đồng 
nai) thành lập năm 1997 trên 
địa bàn 2 xã hiệp phú và phú 
hội, huyện nhơn trạch, với 
diện tích 347 ha, với các ngành 
công nghiệp như: dệt may, cơ 
khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến sản phẩm gỗ, thực 

phẩm, hóa chất và hóa mỹ phẩm, 
điện tử, điện gia dụng…. Kcn 
hình thành một mạng lưới trao 
đổi chất thải, giấy caton được sử 
dụng để sản xuất hộp cát tông, 
nguyên liệu vải, sợi phế liệu được 
sử dụng để sản xuất các sản phẩm 
như giẻ lau, bụi bông… còn 
mạng lưới trao đổi chất thải bên 
ngoài Kcn được thiết lập đối với 
tái chế phế liệu như: nhựa, giấy 
và cát tông… chất thải rắn, khí 
thải đều được xử lý, còn nước 
thải được xử lý và tái sử dụng cho 
các thiết bị vệ sinh ở khu lưu trú 
của công nhân (240 m³/ngày), 
tưới cây (500 m³/ngày) ngoài ra 
nước thải sau xử lý là 7.500 m³/
ngày.

có thể nói, việc áp dụng 
KcnSt tại Việt nam là một trong 
những giải pháp để hướng đến 
tăng trưởng xanh và phát triển 
bền vững. phát triển KcnSt có 
thể cải thiện hoạt động kinh tế, 
đồng thời giảm thiểu các tác động 
tới môi trường bởi nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn tài nguyên và 
giảm thải bỏ chất thải, thích hợp 
cho phát triển công nghiệp xanh. 
tuy nhiên, để phát triển và nhân 
rộng mô hình này tại Việt nam 
thì hệ thống chính sách đóng vai 
trò vô cùng quan trọngn

 V KCN Kalundborg, Đan Mạch
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Đại hội Đồng môi trường Liên hợp quốc- 

Thiết chế mới cho Kỷ nguyên  
môi trường bền vững toàn cầu
lê thị hường
Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đại hội đồng môi trường 
liên hợp quốc (unea) 
lần đầu tiên được tổ chức 

tại nairobi báo hiệu Kỷ nguyên 
mới trong nỗ lực toàn cầu hướng 
tới sự bền vững về môi trường. 
Sự kiện tại Kenya từ ngày 23 - 
27/6/2014 đánh dấu mốc lịch sử 
quan trọng trong lịch sử 43 năm 
của chương trình môi trường 
liên hợp quốc (unep). Kỳ họp 
lần đầu tiên được tổ chức này sẽ 
quy tụ trên 1.200 đại diện cấp cao 
từ chính phủ, doanh nghiệp và tổ 
chức dân sự trên toàn thế giới với 
sự hiện diện của tổng thư ký liên 
hợp quốc (lhq) ban Ki moon, 
chủ tịch Đại hội đồng lhq, các 
bộ trưởng môi trường và ngoại 
giao, giám đốc Điều hành các tổ 
chức quốc tế, đại biểu cấp cao từ 
160 nước thành viên và quan sát 
viên của lhq. 

unea là thiết chế cấp cao ra 
các quyết định về môi trường mới 
được lhq thành lập với nhiệm 
vụ vạch ra một tiến trình mới trên 
con đường cộng đồng quốc tế giải 
quyết các thách thức phát triển 
bền vững về môi trường. Sự thành 
lập unea như một sự đáp ứng 
lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo 
thế giới tại hội nghị lhq về phát 
triển bền vững (rio +20), tổ chức 
tại braxin vào tháng 6/2012, nhằm 
tăng cường và nâng cấp unep là 
cơ quan môi trường hàng đầu thế 
giới thông qua việc hoạch định 
chương trình nghị sự toàn cầu 
về môi trường và bằng cách thiết 
lập tư cách thành viên toàn diện 
trong hội đồng điều hành unep. 
tiếp đó, tại phiên họp toàn thể 
đầu tiên của hội đồng điều hành 
unep tổ chức vào tháng 2/2013, 
các nước thành viên đã đề nghị 

Đại hội đồng lhq đổi tên hội 
đồng điều hành unep - cơ quan 
điều hành của unep với 58 thành 
viên được thiết lập từ năm 1972- 
thành Đại hội đồng môi trường 
lhq với tư cách thành viên toàn 
diện. Tháng 3/2013, Đại hội đồng 
lhq đã thông qua nghị quyết 
a/reS/67/251, chính thức đổi 
tên gọi của hội đồng Điều hành 
môi trường thành Đại hội đồng 
môi trường lhq. hiện 193 nước 
thành viên của lhq, các nước 
quan sát viên và các bên liên quan 
khác được tham gia các cuộc thảo 
luận và ra quyết định về các vấn 
đề có ảnh hưởng đến trạng thái 
của môi trường và phát triển bền 
vững toàn cầu.

là cơ quan điều hành mới của 
unep, unea có nhiệm vụ đưa ra 
các quyết định mang tính chiến 
lược, hướng dẫn chính sách trong 

 V Giám đốc điều hành UNEP Achim Steiner (trái) và Đại sứ thường trực của Kenya tại UNEP Martin 
Kimani (phải) tại cuộc họp báo về UNEA 2014 ở Nairobi
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hoạt động của unep và thúc đẩy 
một giao diện mới, mạnh mẽ hơn 
về khoa học và chính sách. 

Kỳ họp đầu tiên diễn ra từ 23 
- 27/6/2014 của unea có chủ đề 
chung là "các mục tiêu phát triển 
bền vững và chương trình phát 
triển sau năm 2015, bao gồm cả 
sản xuất và tiêu thụ bền vững". 
chủ đề này được thiết kế nhằm 
định hướng và thông tin cho các 
thảo luận tiếp diễn về việc xây 
dựng một bộ các mục tiêu và chỉ 
số mà bộ chỉ số này có thể đem 
đến thành công cho các mục tiêu 
phát triển Thiên niên kỷ. các bộ 
trưởng cũng sẽ thảo luận về vấn 
đề buôn bán trái phép động vật 
hoang dã - vấn đề đang gia tăng 
sự chú ý toàn cầu do tác động tiêu 
cực của nó đối với đa dạng sinh 
học. các vấn đề khác được đề 
cập đến trong chương trình nghị 
sự unea bao gồm các nội dung 
từ luật pháp về môi trường đến 
các hoạt động và ngân sách của 
unep. trong phiên họp đầu tiên, 
các hội thảo về “tài chính cho 
nền Kinh tế xanh”, “các quy tắc 
môi trường của luật pháp” sẽ tập 
hợp những người có liên quan từ 
các khu vực tư nhân và công cộng 

tới các nhà lập pháp, tư pháp ở 
nairobi. qua những hội thảo này 
và các hoạt động kết hợp khác, 
Đại hội đồng sẽ đưa ra những cơ 
sở tương tác để thảo luận và huy 
động các hành động phối hợp về 
những vấn đề môi trường quan 
trọng hướng tới “một cuộc sống 
phẩm hạnh cho tất cả”. 

trong suốt tuần lễ unea năm 
2014, hơn 40 sự kiện đặc biệt, sự 
kiện bên lề, diễn đàn, đối thoại cấp 
cao sẽ diễn ra tại trụ sở chính của 
unep, bao gồm các vấn đề như: 
biến đổi khí hậu, giới tính và môi 
trường, việc làm xanh, chất lượng 
không khí, các quốc gia đảo nhỏ 
đang phát triển (SidS), quản lý an 
toàn hóa chất, và các chủ đề khác.

phó tổng thư ký lhq kiêm 
giám đốc điều hành của unep, 
ông achim Steiner cho biết, “Việc 
tổ chức kỳ họp unea đầu tiên 
tại nairobi - trụ sở của unep và 
được biết đến như thủ đô môi 
trường của thế giới - biểu trưng 
cho sự phát triển của cộng đồng 
môi trường toàn cầu. lần đầu 
tiên này, tất cả các nước thành 
viên lhq, các nước quan sát viên 
và những bên liên quan chính sẽ 
hiện diện trong đại hội đồng mới - 

do vậy đã đưa đến cho unea một 
cấp độ mới về tính đại diện, tính 
hợp pháp và thẩm quyền. một ban 
các nhà hoạt động từ các lĩnh vực 
kinh tế, tài chính, khoa học xã hội, 
lập pháp, tư pháp và phát triển 
trên thế giới có trách nhiệm tham 
gia hoạch định chương trình nghị 
sự môi trường toàn cầu dưới sự 
quản lý của unea. những vấn 
đề được đưa ra tại kỳ họp đầu 
tiên của unea là những vấn đề 
rất quan trọng đòi hỏi lắng nghe 
ý kiến của tất cả các nước thành 
viên và đối tác. hơn bao giờ hết, 
thời điểm này càng thấy rõ sự đối 
lập giữa bền vững về môi trường 
và phát triển kinh tế - xã hội cần 
phải vượt qua và giải quyết bằng 
cách quản lý cẩn trọng các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên như một 
nền tảng của xã hội bền vững 
và thịnh vượng. trong diễn đàn 
mới này, unep và các đối tác của 
mình sẽ đem đến cho chính phủ 
và các nhà hoạch định chính sách 
khác những căn cứ và lựa chọn 
chính sách, khoa học nhằm đảm 
bảo sự hợp tác quốc tế trong giải 
quyết một cách hiệu quả hơn các 
khía cạnh môi trường của phát 
triển bền vững”n

 V Phiên thảo luận đầu tiên của UNEA ngày 24/6/2014
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Công tác quản lý an toàn và bảo vệ 
môi trường của các phòng thí nghiệm 
hóa học và sinh học
trần QuốC trọng, nguyễn thị thiên phương, nguyễn thế đồng
Tổng cục Môi trường
nguyễn quAng tRung
Viện Công nghệ môi trường

Study was carried out on sixty chemical and biological laboratories to evaluate their current 
waste management and environmental protection. The data obtained via investigation and 
interviews revealed that these laboratories were operated in the situation of (i) Weakness in 

collection, classification, and transportation of laboratory wastes; (ii) Weakness in management of 
environment, environmental safety, chemical safety. The reason for these current drawbacks is a 
lack of strict regulations and rigorous enforcement from authorities. Moreover, the establishment of 
numerous laboratories generating various wastes (e.g. water, air, and solid) during their operation 
but less controlling the waste streams, will significantly affect on the health of workers and 
community. Therefore, it is necessary to strictly consider imposing regulations and measures for 
chemical and biological laboratories in order to improve efficiency of environmental management at 
a national scale.

i. giới thiệu
cùng với sự phát triển của kinh tế 

đất nước, các ptn phục vụ cho phân 
tích, nghiên cứu được thành lập mới 
ngày càng gia tăng cả về số lượng, quy 
mô và lĩnh vực thực hiện nhằm tạo ra 
các công trình nghiên cứu mới, các 
sản phẩm khoa học công nghệ phục 
vụ xã hội, tiếp tục thúc đẩy phát triển 
kinh tế của cả nước [2, 3]. bên cạnh 
các thành tựu khoa học, công nghệ 

đạt được do các ptn mang lại trong 
khoảng 20 năm trở lại đây, vấn đề an 
toàn hóa chất, an toàn lao động, an 
toàn môi trường của ptn lại ngày 
càng trở nên phức tạp và khó kiểm 
soát [4]. có thể thấy, mặc dù ptn sử 
dụng lượng nhỏ hóa chất, song các 
hóa chất lại rất độc hại, có khả năng 
gây bệnh nguy hiểm, nếu không được 
kiểm soát tốt có thể ảnh hưởng đến 
cộng đồng, môi trường và cần thiết 

phải có những biện pháp quản lý và 
xử lý [5]. tuy nhiên, trong quá trình 
hoạt động của các ptn việc quản lý 
an toàn và bVmt chưa được các cấp, 
các ngành quan tâm đề cập đến [6]. 
mặc dù đã nắm bắt được những vấn 
đề nguy hại, nhưng đến nay vẫn chưa 
có nhiều nghiên cứu báo cáo về vấn 
đề này [6].

nghiên cứu được tiến hành 
nhằm điều tra hiện trạng về quản lý 
và bVmt tại hai loại ptn tiêu biểu 
hóa học và sinh học của Việt nam, 
nhằm tìm ra nguyên nhân căn bản 
của những tồn tại trong công tác quản 
lý và bVmt của các cơ sơ nghiên cứu 
đó. trên cơ sở đó, đề xuất và kiến 
nghị những ý kiến trong việc xác 
lập các văn bản pháp luật và chế tài 
xử phạt cũng như xây dựng dự thảo 
hướng dẫn kỹ thuật quản lý bVmt 
đặc thù tại các cơ sở nghiên cứu hóa 
học, sinh học của Việt nam.

ii. Cơ sở Và phương pháp 
nghiên Cứu

2.1. Phạm vi nghiên cứu
phạm vi khảo sát trong nghiên 

nghiên cứu

60 phòng thí nghiệm (PTN) hóa học và sinh học đã được khảo 
sát nhằm đánh giá hiện trạng về quản lý và BVMT. Qua điều tra, 
khảo sát, phỏng vấn, các kết quả đạt được như sau: Công tác 
thu gom, phân loại, vận chuyển, quản lý môi trường, an toàn 
môi trường, hóa chất vẫn chưa được coi trọng. Nguyên nhân là 
do các cơ quan quản lý chưa có các chế tài đủ sức răn đe đối với 
các cơ sở nghiên cứu hóa học và sinh học. Với số lượng PTN được 
thành lập và hoạt động rất lớn, các hoạt động của PTN gây ảnh 
hưởng đến môi trường, sức khỏe người lao động và cộng đồng 
dân cư. Do vậy, cần xem xét, nghiên cứu ban hành các quy định 
pháp luật cũng như các chế tài xử phạt áp dụng riêng cho PTN 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT.
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nghiên cứu

cứu này là 60 ptn hóa học, sinh học 
thuộc các trung tâm, viện nghiên cứu, 
trường đại học và các công ty trên địa 
bàn hà nội, Đà nẵng, tp. hồ chí 
minh và một số tỉnh thành khác. các 
ptn được phân thành 3 nhóm: phân 
tích; nghiên cứu; chế tạo, sản xuất.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Điều tra khảo sát đã được thực 

hiện với 60 ptn trên cả nước về các 
vấn đề liên quan đến quản lý hóa 
chất, quản lý chất thải ptn và an 
toàn môi trường, cho 2 đối tượng là 
cán bộ quản lý và cán bộ thực hiện 
công việc trực tiếp trong ptn.

iii. Kết quả Và thảo Luận
3.1. Đánh giá ý thức tuân thủ 

công tác BVMT và sử dụng hóa chất 
theo TCVN 5507:2002

Kết quả tổng kết ở hình 1 cho 
thấy, số lượng ptn chỉ thực hiện việc 
tuân thủ sử dụng hóa chất dưới 50% 
(chiếm 30%) tương đương 18 ptn. 
bên cạnh đó, chỉ có 4 (7%) và 9 (15%) 
ptn tuân thủ 50 - 65% và 65 - 75% 
sử dụng hóa chất theo tiêu chuẩn. 
Đáng chú ý, số lượng ptn tuân thủ 
trên 75% sử dụng hóa chất theo tiêu 
chuẩn chỉ là 22 ptn (chiếm 37%), 
trong khi đó có đến 11% (7 ptn) 
không tuân thủ tiêu chuẩn sử dụng 
hóa chất.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
mức độ tuân thủ về bVmt và an toàn 
lao động như sau: các doanh nghiệp 
tư nhân thường có mức độ tuân thủ 
cao hơn so với các Viện nghiên cứu 
và mức độ kém ở ptn các trường 

đại học. Sở dĩ như vậy là vì các ptn 
trong doanh nghiệp vận hành theo 
quy định bVmt của doanh nghiệp. 
họ có sẵn hệ thống xử lý nước thải, 
hệ thống quản lý chất thải nguy hại 
(ctnh), chất thải thông thường, nên 
ý thức bVmt khá tốt. các hoạt động 
thanh kiểm tra về công tác bVmt 
được thực hiện thường xuyên trong 
những năm gần đây nên họ có ý thức 
tốt hơn. Đối với các ptn thuộc Viện 
nghiên cứu, do là các cán bộ làm việc 
dài hạn, có kinh nghiệm nên vấn đề 
an toàn lao động và hóa chất họ cũng 
ý thức được. tại các ptn thuộc các 
trường đại học do mục đích chủ yếu 
là giảng dạy và cho sinh viên thực 
tập nên ý thức tuân thủ kém. nhưng 
phân theo ptn nhóm 1, 2, và 3 trong 
phần 2.1 thì có thể kết luận là mức độ 
tuân thủ công tác bVmt đối với các 
ptn lần lượt giảm tăng theo thứ tự 
nhóm 1, 2, 3.

3.2. Đánh giá công tác thu gom, 
phân loại và vận chuyển

hiện nay do chưa có quy định 
nào đối với việc xả thải các chất thải 
gây ô nhiễm từ ptn, chính vì vậy, 
không thể đánh giá được về mức độ 
và ý thức tuân thủ của họ trong vấn 
đề bVmt chung. tuy nhiên, một số 
tiêu chuẩn áp dụng và quy định trước 
đây đã được ban hành, song do việc 
kiểm soát và quản lý không chặt chẽ, 
chưa có tính răn đe nên tính áp dụng 
hiện nay chưa cao.

Việc thu gom phân loại chất thải 
ptn hiện nay được thực hiện theo 
nội quy riêng của từng ptn. những 

loại hóa chất này khi thải ra thường 
được các ptn phân loại vào những 
chai lọ thủy tinh khác nhau để chờ 
đến khi có số lượng lớn thì đem đi xử 
lý. tuy nhiên ở Việt nam, số lượng 
các ptn thực hiện phân lưu giữ chất 
thải như vậy là rất ít, hầu như các thất 
thải đều được xả thải vào hệ thống 
cống chung. các loại hóa chất chưa 
được thu gom riêng biệt. một số ptn 
mới được đầu tư hệ thống xử lý nước 
thải, tuy nhiên khả năng duy trì vận 
hành kém.

Việc phân loại chất thải rắn còn 
gặp nhiều khó khăn do chưa có quy 
định cụ thể, tất cả đều tập trung lại 
để đưa đến công ty thu gom và xử lý, 
nên việc xử lý rất khó. phân loại chất 
thải lỏng thì chưa được thực hiện. 
các loại dung môi sau khi sử dụng 
để chiết tách mẫu đều được đổ chung 
xuống hệ thống cống. 

3.3. kết quả khảo sát về hiện 
trạng quản lý và an toàn môi trường 
trường tại các cơ sở nghiên cứu hóa 
học, sinh học

Theo kết quả tổng kết trên hình 
1 và 2 cho thấy, số lượng ptn chỉ 
thực hiện việc tuân thủ an toàn ptn 
dưới 50% và từ 50 - 65% (chiếm 37 
và 26%) tương đương 22 và 16 ptn. 
bên cạnh đó, chỉ có 3 ptn (4%) 
tuân thủ 65 - 75% an toàn ptn. 
Đáng chú ý, số lượng ptn tuân thủ 
trên 75% an toàn ptn chỉ là 16 ptn 
chiếm 26%, trong khi đó có đến 7% 
(4 ptn) không tuân thủ an toàn 
ptn.

những con số này đối với ptn là 
thấp, bởi ptn an toàn thì tính mạng, 
sức khỏe, công việc của cán bộ làm 
trong ptn mới có thể được đảm bảo.

như vậy, hầu hết các ptn hiện 
tại vẫn chưa tuân thủ những nội quy 
chặt chẽ, tuy nhiên có một số ptn 
trọng điểm, thuộc các trung tâm 
lớn, thuộc các công ty tư nhân tuân 
thủ tốt. tất cả các ptn cần nâng cao 
trách nhiệm an toàn cho cán bộ, môi 
trường xung quanh ptn.

3.4. Những tồn tại trong quản lý 
chất thải các PTN hóa học và sinh học 

những ptn trong quá trình 
nghiên cứu, thực hiện những thao tác 

 V Hình 1. Mức độ tuân thủ về sử dụng hóa chất theo TCVN 5507:2002 
khảo sát 60 PTN
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thí nghiệm có phát sinh một lượng 
ctnh. ở các nước trên thế giới đã 
có những hướng dẫn riêng về quản lý 
chất thải dành riêng cho ptn. người 
làm nghiên cứu không phải lo việc xử 
lý chất thải nguy hiểm, vì họ có 1 -2 
chuyên gia hoặc một cơ quan chuyên 
trách của trường/viện làm việc đó. Ví 
dụ, chất thải nhiễm phóng xạ, chất 
thải có tiềm ẩn nguy cơ an toàn sinh 
học, các chất thải hóa học nguy hại, sẽ 
thu lại riêng rẽ và ghi rõ thành phần 
hóa học; sau đó, cơ quan xử lý của 
viện/trường sẽ đem đi xử lý. trong 
khi ở Việt nam, chưa có quy trình và 
đội ngũ chuyên xử lý rác thải trong 
ptn, mà mới chỉ có hướng dẫn về an 
toàn trong ptn (an toàn trong các 
thao tác trong ptn).

mỗi năm, lượng chất thải từ ptn 
ở các trường đại học, trung tâm, viện 
nghiên cứu thải ra ngoài môi trường 
là không nhỏ. nhưng vấn đề xử lý, bảo 
quản chúng thì vẫn chưa được quan 
tâm đúng mức. tại nhiều trường đại 
học, viện nghiên cứu, khí thải độc 
hại sau khi thí nghiệm được qua hệ 
thống tủ hút xả ra ngoài môi trường, 
chất lỏng được đổ thẳng xuống cống 
chung, chất thải rắn bỏ vào thùng 
rác chung. mỗi ptn đều có một quy 
định riêng để giảm thiểu nguy hiểm, 
nhưng khâu thải bỏ ra nhằm đảm bảo 
an toàn với môi trường xung quanh 
hầu như không đề cập. chưa có một 
quy trình cụ thể trong việc xử lý rác 
thải từ ptn, đặc biệt là ctnh hầu 
hết chưa được phân loại, thu gom 
riêng để xử lý mà vẫn được thu gom 
cùng với rác thải khác của ptn. 

ctnh ptn có thể gây nên hoặc 
làm gia tăng tỷ lệ tử vong, nghiêm 
trọng hơn là gây tử vong cấp tính 

nếu không được xử lý, lưu trữ, thải 
bỏ, vận chuyển và quản lý thích hợp. 
mặt khác, nhận thức của thí nghiệm 
viên về ctnh còn mơ hồ, chưa có 
khái niệm đúng đắn cũng như những 
hiểu biết về tác hại của ctnh gây ra 
cho sức khỏe và môi trường, đặc biệt 
là sinh viên thực hành tại các ptn. 
Theo kết quả khảo sát về ý thức của 
sinh viên đối với ctnh tại một số 
trường Đại học cho thấy, 80% sinh 
viên không biết về ctnh, 20% sinh 
viên có kiến thức về ctnh chỉ dừng 
ở khái niệm mà chưa hiểu về đặc 
tính cũng như tác hại mà ctnh 
gây ra. 95% sinh viên không biết 
cách phân loại ctnh sau quá trình 
thực nghiệm và 90% sinh viên không 
quan tâm đến ctnh. Đây cũng là 
tình trạng chung của nhiều ptn trên 
địa bàn cả nước, các thí nghiệm viên 
thiếu hiểu biết và không biết cách 
phân loại ctnh. Điều này cho thấy, 
việc giảng dạy, phổ biến kiến thức về 
ctnh nói chung và ctnh từ ptn 
nói riêng còn hạn chế.

hầu hết chất thải của các ptn 
được thu gom chung với toàn bộ chất 
thải sinh hoạt của cơ quan quản lý các 
ptn. Số lượng ptn có hợp đồng thuê 

công ty môi trường để thu gom, xử lý 
chất thải là rất ít. ngoài ra, các thiết bị 
an toàn không đầy đủ nếu xảy ra cháy 
nổ các loại chất thải do không được 
quản lý chặt chẽ, đúng quy trình.

iV. Kết Luận
Kết quả phản ánh ý thức phân 

loại và thu gom ctnh chưa cao, nên 
hầu hết chất thải được thải bỏ ra môi 
trường không được quản lý chặt chẽ. 
có đến 11% và 7% ptn không tuân 
thủ sử dụng hóa chất theo tcVn 
5507:2002 và an toàn ptn, số còn lại 
thực hiện việc tuân thủ rất hạn chế. 
những tồn tại về quản lý chất thải tại 
các cơ sở nghiên cứu hóa học và sinh 
học là do Việt nam chưa có chế tài đủ 
nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng 
hiện nay; các quy định liên quan đến 
công tác bVmt tại các cơ sở nghiên 
cứu hóa học và sinh học tương đối sơ 
sài, không theo một chuẩn mực nào; 
các quy định của nhà nước, quy định 
quốc tế chưa được áp dụng đối với các 
ptn. nhà nước cần ban hành các quy 
định và biện pháp áp dụng riêng cho 
ptn hóa học và sinh học nhằm cải 
thiện công tác quản lý và bVmt tại các 
cơ sở nghiên cứun
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i. mở đầu
ô nhiễm môi trường không 

khí đô thị hiện đang là vấn đề môi 
trường bức xúc của nhiều quốc gia 
trên thế giới, trong đó có Việt nam. 
chỉ số chất lượng không khí (aqi) 
là số lần mà nồng độ chất ô nhiễm 
không khí thực tế lớn hơn trị số nồng 
độ tiêu chuẩn cho phép, nó là một 
chỉ số định lượng dùng để đánh giá 
chất lượng không khí, thường được 
biểu diễn qua một thang điểm quy 
ước, chỉ số aqi càng nhỏ thì chất 
lượng không khí càng tốt, ngược lại, 
aqi càng lớn thì chất lượng không 
khí càng xấu.

 aqi là chỉ số được rất nhiều 
nước dùng để đánh giá hiện trạng 
chất lượng không khí. aqi được 
phân thành 2 loại cơ bản: 

aqi chỉ số chất lượng không 
khí đơn lẻ, tính riêng cho từng chất 
ô nhiễm, công thức tính chỉ số chất 
lượng không khí đơn lẻ ở tất cả các 
nước là như nhau;

aqii = ci / c0.i ( 1 );
trong đó: ci: nồng độ thực tế 

của chất ô nhiễm i; c0.i: trị số nồng 
độ tiêu chuẩn cho phép đối với chất 
ô nhiễm i; chỉ số chất lượng không 
khí tổng hợp (aqi0), dùng để đánh 

giá chung về chất lượng không khí 
xét đến tác dụng đồng thời của nhiều 
chất ô nhiễm trong môi trường 
không khí. 

chỉ số aqi được dùng rất phổ 
biến ở nhiều nước, có một số quốc 
gia còn dùng chỉ số aqi riêng với 
các tên gọi khác nhau, như là chỉ 
số sức khỏe chất lượng không khí 
(aqhi), chỉ số ô nhiễm không khí 
(api) và chỉ số tiêu chuẩn chất ô 
nhiễm (pSi).

ii.tổng Quan Về mô hình 
đánh giá Chất lượng 
không khí tổng hợp

2.1. Tổng quan về mô hình đánh 
giá chất lượng không khí tổng hợp 
trên thế giới

cho đến nay trên thế giới đã có 
rất nhiều nghiên cứu phương pháp 
tính chỉ số aqi0 theo các mô hình 
toán học khác nhau. Wayne r. ott-
1978 [5] đã tổng hợp thành 6 phương 
pháp tính chỉ số aqi0 như sau:

1. Tổng tuyến tính (Linear sum): 

2. Tổng tuyến tính có trọng số 
(Weighted linear sum):

3. Căn tổng bậc p (Root-sum-
power):

4. Tích có trọng số (Weighted 
product):

5. Toán tử tối đa (Maximum 
operator): ; 

6. Toán tử tối thiểu (Minimum 
operator): 

Với ii: giá trị chỉ số chất lượng 
không khí đơn lẻ của thông số ô 
nhiễm thứ i;

wi :trọng số của chỉ số đơn lẻ thứ i;
p: số mũ, p>1;
n: số chỉ số đơn lẻ.
2.2. Tổng quan về mô hình chỉ số 

đánh giá chất lượng không khí ở Việt 
Nam

 a. Chỉ số chất lượng không khí 
AQI

 năm 2003 nhân dịp tổ chức 
Sea game tại Việt nam, ở tp. hồ 
chí minh và hà nội đã xây dựng các 

Đề xuất mô hình tính toán chỉ số chất lượng 
không khí tổng hợp áp dụng cho Việt Nam
gS.tSKh. phạM ngọC đăng 
ThS.nguyễn thị thAnh tRÂM

Air pollution in urban areas is a pressing environmental issue in many 
countries including Viet Nam. Air quality index (AQI) measures the extent 
to which actual pollutant concentrations exceed standard levels. It is a 

quantitative index used for assessing air quality using a measurement scale. The 
smaller the AQI is, the better the air quality is and vice versa.

AQI is commonly used in many countries. In some countries, it has different 
names such as Air quality health index (AQHI), Air pollution index (API) and 
Pollutant standard Index (PSI). Based on international experience, this article 
proposes AQT calculation methods suitable in the Vietnamese context.
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chỉ số chất lượng không khí và lập 
các bảng panel điện tử về chỉ số chất 
lượng không khí để thông tin cho 
cộng đồng biết hiện trạng chất lượng 
không khí, làn đầu tiên đưa chỉ số 
aqi áp dụng vào thực tế ở Việt nam. 
công thức tính aqi đơn lẻ theo giờ 
và theo ngày đối với chất ô nhiễm i :

trong đó:  và  : nồng độ 
trung bình giờ và trung bình ngày 
của chất i;

 và  : tiêu chuẩn môi trường 
tối đa cho phép theo giờ và theo ngày 
của chất i, được lấy từ quy chuẩn 
môi trường không khí của Việt nam 
trước đây là tcVn5937-1995, hiện 
nay là qcVn 05:2013/btnmt. 

b. Chỉ số chất lượng môi trường 
không khí theo hướng dẫn của Tổng 
cục Môi trường

ngày 1/7/2011, tổng cục môi 
trường đã ban hành quyết định số 
878/qĐ-tcmt về việc ban hành 
sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số 
aqi từ số liệu quan trắc của các 
trạm quan trắc không khí tự động cố 
định. Thông số được lựa chọn gồm 
So2, co, nox, o3, pm10, tSp, thời 
gian tính theo giờ hay tính theo ngày 
và aqi chung (tổng hợp) được xác 
định theo giá trị lớn nhất trong các 
trị số aqii tính theo từng thông số ô 
nhiễm nêu trên.

hiện nay ở nước ta chưa có mạng 
lưới trạm quan trắc không khí tự động 
hoàn thiện, số lượng trạm quan trắc 
không khí tự động còn rất ít, bên cạnh 
đó ở nhiều trạm quan trắc một số chỉ 
tiêu ô nhiễm chưa được đo nên việc 
áp dụng công thức còn gặp nhiều khó 
khăn. hầu như chưa có địa phương 
nào áp dụng. mặt khác, đánh giá chất 
lượng không khí tổng hợp chỉ dựa vào 
một trị số aqii lớn nhất, giống như 
ở mỹ, sẽ có một số nhược điểm mà 
nhóm sẽ phân tích ở mục 2 dưới đây. 

c. Chỉ số chất lượng không khí 
tổng hợp (TAQI)

năm 2011, tác giả của nghiên 
cứu taqi - một cách tiếp cận mới để 
đánh giá tổng hợp mức độ ô nhiễm 
không khí” đã đề xuất phương pháp 
đánh giá chất lượng không khí bằng 
taqi có trọng số (trọng số chính là 
tỷ lệ giữa trị số nồng độ tối đa cho 
phép của chất ô nhiễm i và trị số 
nồng độ tối đa cho phép của chất ô 
nhiễm có giá trị nhỏ nhất) và đánh 
giá phân mức chất lượng môi trường 
theo thang đánh giá 100. chỉ số ô 
nhiễm đơn lẻ:

 
 (10)

trong đó: 
 
là chỉ số phụ; 

ci là nồng độ chất ô nhiễm thực tế; 
ci* là nồng độ giới hạn cho phép 

của chất i theo tiêu chuẩn cho phép 
của mỗi quốc gia.

Wi: là trọng số của chất ô nhiễm 
i; 

 (11)

 
;
 

là nồng độ giới hạn cho phép của 
chất được lựa chọn làm chất chuẩn hóa; 

Sau đó taqi được tính bằng 
tổng lượng các chỉ số ô nhiễm đơn 
lẻ của 3 trường hợp khi qi=1; qi>1 và 
qi<1.

Theo quan điểm của chúng tôi, 
việc áp dụng công thức chỉ số chất 
lượng không khí taqi nêu trên là 
phức tạp và khó khăn, đồng thời 
không hợp lý về cách xác định “trọng 
số” của các chỉ số aqii hay apii đơn 
lẻ. Theo chúng tôi “trọng số” đối với 
các chỉ số aqii đơn lẻ chính là hệ số 
có vai trò ảnh hưởng khác nhau của 
các chỉ số aqii hay apii đơn lẻ, ví 
dụ như nếu aqi của bụi và aqi của 
co là bằng nhau, tức là nồng độ bụi 
và nồng độ co có cùng một số lần 
lớn hơn trị số tiêu chuẩn cho phép 
của nó thì vai trò ảnh hưởng của aqi 
của bụi và aqi của co có khác nhau 
như thế nào đối với aqi tổng hợp, 
chứ không phải đơn giản như tác giả 

của bài báo đã làm: trọng số của aqii 
là quy về tỷ lệ nồng độ tiêu chuẩn cho 
phép của chất i chia cho nồng độ tiêu 
chuẩn cho phép nào đó được lấy làm 
chuẩn so sánh. mặt khác, Việt nam 
muốn hòa nhập với quốc tế thì cần 
phải áp dụng chỉ số aqi hay api 
tương tự như các nước trên thế giới 
sử dụng. 

d. Chỉ số chất lượng không khí 
tổng hợp có trọng số AQI0

chỉ số chất lượng không khí tổng 
hợp có trọng số aqi0 được nghiên 
cứu tại [8] đã đề xuất mô hình đánh 
giá chất lượng môi trường không 
khí bằng phương pháp tính chỉ số 
chất lượng không khí theo công 
thức trung bình cộng có trọng số 
với việc xem xét 4 thông số ô nhiễm 
được quan trắc tại hầu hết các trạm 
quan trắc không khí trong phạm vi 
cả nước là tSp hay pm10, So2, no2 
và co. 

 (12)

chỉ số aqi0 được đề xuất để đánh 
giá chung về chất lượng môi trường 
không khí của khu vực nghiên cứu. 
mặc dù có đưa thêm trọng số ki vào 
trong mô hình tính toán chỉ số chất 
lượng không khí tổng hợp, mô hình 
tính toán có trọng số này vẫn bị hạn 
chế bởi vì có thể xảy ra hiệu ứng che 
khuất (eclipsing) và mặt khác trọng 
số mới được xác định theo tham vấn 
chuyên gia có tính thử nghiệm đầu 
tiên mà chúng tôi sẽ phân tích ở mục 
2 dưới đây.

iii. lựa Chọn Và đề xuất 
mô hình tính toán Chỉ 
số aQi tổng hợp phù hợp 
Với điều kiện Việt nam

như mục 1 ở trên đã trình bày, 
hiện nay trên thế giới về lý thuyết có 
tới 6 mô hình tính toán chỉ số chất 
lượng không khí tổng hợp đã được 
đề xuất, nhưng chỉ có 3 mô hình (3 
phương pháp) tính chỉ số chất lượng 
không khí tổng hợp được áp dụng 
vào thực tế, đó là: mô hình tính theo 
trung bình cộng; mô hình tính theo 
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phương pháp lựa chọn trị số lớn nhất; 
mô hình tương tác đơn giản. hiện 
nay có các nước áp dụng phương 
pháp tính theo chỉ số chất lượng 
không khí theo trung bình cộng (mô 
hình 1) là mêhicô, châu âu, hồng 
Kông, Singapo, malaixia, ấn Độ…; 
các nước áp dụng phương pháp tính 
theo chỉ số chất lượng không khí 
theo phương pháp tính lớn nhất (mô 
hình 2) gồm: mỹ, canađa, trung 
quốc, anh, Thái lan…; một mạng 
lưới các thành phố trên thế giới tính 
aqi tổng hợp theo mô hình tương 
tác đơn giản (mô hình 3). 

ở Việt nam, nhóm đã áp dụng 
tính thử aqi0 theo mô hình này 
đối với môi trường không khí hà 
nội thấy, tất cả các điểm quan trắc 
đều có aqi đối với bụi là lớn nhất. 
như vậy, vô hình chung chỉ số chất 
lượng đơn lẻ bụi trở thành chỉ số 
chất lượng không khí tổng hợp của 
hà nội, mức độ ô nhiễm bụi đã trở 
thành mức độ ô nhiễm chung của 
môi trường không khí hà nội. Theo 
phương pháp đánh giá này trung 
tâm nghiên cứu môi trường, Đại 
học yale và columbia (mỹ), tháng 
2/2012, đã công bố tại diễn đàn 
Kinh tế thế giới tại davos (Thụy Sỹ), 
Việt nam là 1 trong 10 nước có môi 
trường không khí bị ô nhiễm lớn 
nhất trên thế giới.

Đề xuất mô hình tính aQi0 phù 
hợp với điều kiện Việt Nam

Để khắc phục nhược điểm của 
phương pháp tính chỉ số aqi tổng 
hợp theo mô hình trung bình cộng 
của các aqii, cũng như theo mô 
hình aqii lớn nhất, chúng tôi đề 
xuất phương pháp tính chỉ số chất 

lượng không khí tổng hợp (aqi0) 
theo mô hình trung gian của 2 mô 
hình trên, cụ thể là aqi0 bằng trị số 
aqii,max cộng với trị số trung bình 
cộng của các aqii còn lại chia cho 
2 để đánh giá chất lượng không khí 
tổng hợp đối với Việt nam, được 
thể hiện trong công thức (13 hay 14) 
sau đây:

 (13)

hay là: 

 (14)

trong đó: - n là số lượng thông 
số ô nhiễm được xét đến khi tính 
aqi0; aqii,max là trị số aqii cực đại 
trong các các chỉ số đơn lẻ aqii; aqii 
là chỉ số chất lượng không khí đơn 
lẻ của từng thông số ô nhiễm, không 
bao gồm giá trị aqii là max;

như vậy thực chất mô hình tính 
toán do chúng tôi kiến nghị có dạng 
là trung bình tổng có trọng số, trọng 
số của số hạng aqii, max là = n-1, 
còn trọng số của các số hạng aqii 
đều là = 1.

Phân mức ô nhiễm không khí: 
chỉ số chất lượng không khí đơn 
lẻ cũng như đối chỉ số chất lượng 
không khí tổng hợp đều được phân 
thành 5 mức như sau: 

0 -50: Không khí đạt chất lượng 
tốt;

50 - 100: Không bị ô nhiễm; 
từ 101 đến 200: ô nhiễm nhẹ;
từ 201 đến 300: ô nhiễm nặng;
từ 301 trở lên: ô nhiễm rất nặng.

lựa chọn thông số ô nhiễm để 
đưa vào mô hình đánh giá aQi: 
Thông số ô nhiễm không khí đưa 
vào mô hình tính toán được lựa chọn 
từ những thông số ô nhiễm cơ bản 
được quy định trong qcVn 05:2013/
btnmt và được quan trắc phổ biến 
trong mạng lưới quan trắc môi trường 
không khí của quốc gia, chúng tôi 
kiến nghị: về lâu dài bao gồm 5 thông 
số: bụi (tSp hoặc pm10), So2, no2, 
co và o3, trong thời gian trước mắt 
bao gồm 4 thông số: bụi (tSp hoặc 
pm10), So2, no2 và co.

Tính thử aQi0 theo các mô hình 
khác nhau: áp dụng các mô hình 
tính toán khác nhau để xác định chỉ 
số chất lượng không khí tổng hợp 
năm 2011 đối với trạm quan trắc 
không khí tự động của tổng cục môi 
trường tại đường nguyễn Văn cừ, 
long biên, hà nội.

Kết quả quan trắc năm 2011 của 
trạm quan trắc không khí tự động 
nguyễn Văn cừ cho trị số trung bình 
năm của pm10 = 160 mg/m3 (chúng 
tôi có điều chỉnh pm10 cao hơn thực 
tế đôi chút), So2 = 50, no2 = 46, 
trung bình ngày của co = 5.000.

Theo qcVn 05:2013/btnmt 
thì trị số quy chuẩn trung bình năm 
của pm10 = 50, của So2 = 50, của 
no2 = 40. Về trị số quy chuẩn đối với 
co theo qcVn05: 2013/btnmt 
chỉ có trung bình 8 giờ = 10.000, 
quy chuẩn của các nước bruney, 
malaysia, Singapore và Thailand cho 
trung bình 24 giờ của co= 10.000, 
do đó khi tính aqico bằng cách 
dùng nồng độ trung bình 24 giờ thực 
tế chia cho 10.000.
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Xử lý kim loại nặng trong nước thải xi mạ  
bằng phương pháp hấp phụ sử dụng bùn giấy
lê đứC trung, nguyễn Văn phướC
Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Physics-chemical sedimentation sludge from the wastewater treatment system of paper 
production factory (Paper mill sludge-PMS) was tested to determine its adsorption ability of 
heavy metals in wastewaters. Ni2+, Cr6+, Zn2+ typically found in electroplating wastewaters 

and therefore were chosen to the treatment. The test was carried out by varying parameters such 
as pH, contact time, initial concentration of heavy metal. The PMS (dry weight) including cellulose 
(38%) and kaolin (37%) could significantly reduce the concentrations of three heavy metals in 
wastewater. Under static adsorption condition PMS adsorbed 93 % of Cr6+, 92 % of Zn2+ and 89 % 
of Ni2+ from wastewater. The results best fit with the Langmuir isotherms model and revealed that 
maximum adsorption capacity for Cr6+ was about 9.6 mg/g, for Zn2+ about 12.5 mg/g, and for Ni2+ 
about 3.5 mg/g dry weight of PMS.

Bùn lắng hóa lý từ hệ thống 
xử lý nước thải của nhà máy 
sản xuất giấy (bùn giấy) được 
thử nghiệm để đánh giá khả 
năng hấp phụ các kim loại 
nặng (KLN) trong nước thải. 
Ni2+, Cr6+, Zn2+ là những thành 
phần KLN điển hình có trong 
nước thải xi mạ được chọn là 
đối tượng xử lý. Ảnh hưởng 
của những yếu tố đến hiệu 
quả của quá trình xử lý như 
pH, thời gian và nồng độ KLN 
cũng được nghiên cứu đánh 
giá. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, bùn giấy với thành phần 
gồm: 38 % cellulose và 37 % 
tro có khả năng hấp phụ cao 
đối với cả ba KLN. Hiệu suất 
xử lý đạt được với Cr6+ là 96 
%, Zn2+ là 98 % và Ni2+ là 89% 
trong điều kiện hấp phụ tĩnh 
phù hợp. Kết quả khảo sát cân 
bằng hấp phụ theo mô hình 
hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir 
đã xác định được dung lượng 
hấp phụ cực đại đối với Cr6+, 
Zn2+, Ni2+ lần lượt là 9,6 mg/g; 
12,5 mg/g và 3,5 mg/g CHP 
khô. 

i. mở đầu
bùn “giấy” có chứa thành phần 

cenllulose được tạo ra từ các nhà 
máy sản xuất giấy và bột giấy. ở 
Việt nam, mỗi năm ngành công 
nghiệp giấy thải ra một lượng lớn 
loại bùn này. hiện nay bùn giấy 
được xử lý chủ yếu bằng cách chôn 
lấp hoặc đốt rất tốn kém và gây ra 
các vấn đề ô nhiễm môi trường 
[1,7].

nước thải ngành xi mạ thường 
có ph thấp và chứa hàm lượng cao 
các muối vô cơ và đặc biệt là thành 
phần các kim loại nặng (Kln). tùy 
theo yêu cầu của lớp mạ mà nguồn 
ô nhiễm chính có thể là đồng, kẽm, 
crom hoặc niken [3].

nghiên cứu được thực hiện 
nhằm khảo sát khả năng hấp phụ 
của bùn giấy đối với các ion Kln 
và trên cơ sở đó đánh giá khả năng 
sử dụng vật liệu trong điều kiện xử 
lý nước thải thực tế.

ii. Vật liệu Và phương 
phÁp nghiên Cứu

2.1. Vật liệu
mẫu bùn giấy được lấy từ bể 

lắng hóa lý của trạm xử lý nước thải 
tại nhà máy giấy new - toyo (Kcn 
VSip i - Thuận an - bình dương). 

mẫu bùn giấy có dạng cục nhỏ, ẩm 
và có màu xám trắng. 

mẫu nước thải chứa ni2+, cr6+, 
Zn2+ với các nồng độ khác nhau 
(mô phỏng mức độ ô nhiễm của 
nước thải xi mạ thực tế) được pha 
chế trong phòng thí nghiệm sử 
dụng các hóa chất loại p (K2cr2o7, 
ZnSo4.7h2o và nicl2.6h2o) của 
hãng merk - Đức. giá trị ph của 
mẫu nước được điều chỉnh bằng 
dung dịch hno3 và naoh.

2.2. Nghiên cứu thực nghiệm 
chuẩn bị vật liệu hấp phụ: bùn 

giấy được phơi khô tự nhiên, đánh 
tơi rồi sàng để thu phần sợi xốp có 
kích thước khoảng 0,7 ÷ 1 mm. 
Vật liệu này, sau đó được ngâm 
qua đêm và rửa bằng nước sạch 
(nước thủy cục). Vật liệu được 
rửa sạch phơi khô và sấy ở 800c 
trong 10 giờ, để nguội thu chp có 
độ ẩm 14 % sử dụng trong các thí 
nghiệm.

nghiên cứu khả năng hấp phụ 
Kln của bùn giấy: các thí nghiệm 
động học được tiến hành theo mẻ 
có khuấy trộn (hấp phụ tĩnh). 

Khảo sát sơ bộ khả năng hấp 
phụ: chuẩn bị 3 cốc thủy tinh 250 
ml. cho vào lần lượt 50 ml các dung 
dịch chứa riêng từng Kln có nồng 

nghiên cứu
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nghiên cứu

chp từ bùn thải giấy có thành phần cellulose cao, 
không khác nhiều kết quả của y. yamashita và cộng sự 
(2008) [7]. ảnh chụp Sem cho thấy, với kích thước đồng 
nhất, độ xốp cao hơn rất nhiều so với nguyên liệu ban 
đầu, đây là đặc tính quyết định khả năng hấp phụ của 
chp này. 

3.2. Đánh giá sơ bộ khả năng hấp phụ klN của bùn 
thải giấy (mô hình tĩnh)

Kết quả đánh giá sơ bộ khả năng hấp phụ trong bảng 
1 cho thấy, chp này có khả năng hấp phụ các Kln rất 
tốt. ở ph = 3, sau 90 phút, hiệu suất hấp phụ đạt rất cao 
có thể so sánh với kết quả của a. mendez và cộng sự (2007) [2]. ở nghiên cứu này bùn giấy cũng được sử dụng làm 
chp và cho thấy khả năng hấp phụ rất tốt đối với cu2+ trong nước.

độ xác định: ni2+ = 14 mg/l, cr6+ = 
50 mg/l, Zn2+ = 75 mg/l. Điều chỉnh 
ph các dung dịch đến 3 [1][2]. Thêm 
vào mỗi cốc 1g chp, khuấy trộn 90 
phút trong điều kiện nhiệt độ phòng 
(250 vòng/phút) [1-2,5-6]. ly tâm 
thu lấy dung dịch, xác định nồng độ 
của từng Kln.

Khảo sát ảnh hưởng của pH: 
chuẩn bị 12 cốc thủy tinh 250 ml, 
chia làm 4 nhóm, đánh số thứ tự 
riêng biệt. cho vào lần lượt 50 ml 
các dung dịch chứa riêng từng Kln 
có nồng độ xác định: ni2+ = 14 mg/l, 
cr6+ = 50 mg/l, Zn2+ = 75 mg/l. Điều 
chỉnh ph dung dịch mỗi nhóm đến 
các giá trị 2, 3, 4, 5 [1-3]. Thêm vào 
mỗi cốc 1g chp, khuấy trộn 90 phút 
trong điều kiện nhiệt độ phòng (250 
vòng/phút). ly tâm thu lấy dung 
dịch, xác định nồng độ của từng 
Kln. 

Khảo sát ảnh hưởng của thời 
gian: chuẩn bị 9 cốc thủy tinh 250 
ml, chia làm 3 nhóm đánh số thứ 
tự riêng biệt. cho vào lần lượt 50 
ml các dung dịch chứa riêng từng 
Kln có nồng độ xác định ni2+ = 
14 mg/l, cr6+ = 50 mg/l, Zn2+ = 75 
mg/l. Điều chỉnh ph dung dịch đến 
giá trị ph phù hợp (được xác định ở 
thí nghiệm trên). Thêm vào mỗi cốc 
1 g chp, khuấy trộn trong điều kiện 
nhiệt độ phòng (250 vòng/phút). 
Sau 30, 60 và 90 phút, ly tâm thu lấy 
dung dịch, xác định nồng độ của 
từng Kln.

Khảo sát ảnh hưởng của nồng 
độ KLN ban đầu: tiến hành như 
thí nghiệm trên đối với từng Kln ở 
các nồng độ đầu vào thay đổi trong 
khoảng 14 ÷ 230 mg/l [số liệu thực 
tế] ở giá trị ph phù hợp. Thêm 
vào mỗi cốc 1 g chp, khuấy trộn 

trong điều kiện nhiệt độ phòng 
(250 vòng/phút), thời gian khuấy 
trộn phù hợp đối với từng Kln 
(được xác định trong thí nghiệm 
trên). ly tâm thu lấy dung dịch, xác 
định nồng độ của từng Kln. lập 
phương trình đường đẳng nhiệt 
langmuir để xác định dung lượng 
hấp phụ cực đại của chp đối với 
từng Kln.

iii. Kết quả Và thảo Luận
3.1. Thành phần CHP
bùn thải giấy sau khi được rửa, 

sấy và rây (sàng) có đặc tính tơi xốp, 
kích thước 0,7 - 1 mm, có mầu xám. 
Thành phần (tính trên lượng khô): 
38 % cellulose, 37 % tro (cao lanh) 
và có độ ẩm 14 %, diện tích bề mặt 
riêng 25,5 m2/g, đường kính mao 
quản 1,2 nm.

(a) (b)
 V Hình 1. Ảnh chụp SEM của bùn giấy (a), và CHP (b)

bảng 1. hiệu suất hấp phụ ni2+, Cr6+, Zn2+ của 
bùn giấy Chp

Chỉ tiêu
Nồng độ KLN trong mẫu, mg/l

Trước xử lý Sau xử lý H, %
Ni2+ 14 1,55 89
Cr6+ 50 3,04 93
Zn2+ 75 4,16 94
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trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ 
lựa chọn các thông số cho thí nghiệm 
tiếp theo: thời gian khuấy trộn 90 
phút, tốc độ khuấy 250 vòng/phút.

Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng 
ph đến hiệu quả hấp phụ được trình 
bày trong các bảng 2, 3 và 4. dung 
lượng hấp phụ (dlhp) q tại thời 
điểm t = 90 phút, được tính theo 
công thức:

trong đó: co là nồng độ ban đầu 
của Kln, mg/l; ct là nồng độ tại thời 
điểm t của Kln, mg/l; V là dung tích 
mẫu, l; m là khối lượng chp.

nhìn chung, hiệu quả hấp phụ 
đối với Kln tăng khi ph của môi 
trường tăng từ 2 tới 4 ngoại trừ đối 
với ni lên, tuy nhiên sự thay đổi 
không nhiều. ở ph = 4, hiệu suất hấp 
phụ đạt được đối với 3 Kln gần như 
là cao nhất, cụ thể dlhp đối với ni2+ 
đạt 0,70 mg/g, hiệu suất đạt 86 %; 
với cr6+ dlhp đạt 2,85 mg/g, hiệu 
suất đạt 89%; với Zn2+ dlhp đạt 4,18 
mg/g, hiệu suất đạt 96 %. Kết quả này 
thể hiện ảnh hưởng của môi trường 
axít mạnh ở ph thấp đến điện tích 
dương của các phần tử trên bề mặt 
của chp và chất bị hấp phụ (Kln) 
tích điện dương vì vậy lực tương tác 
là lực đẩy tĩnh điện, dẫn đến làm 
giảm hiệu quả hấp phụ. ngược lại, 
khi ph tăng, nồng độ ion h+ giảm và 
quá trình hấp phụ có thể giải thích 
giống như sự trao đổi giữa h+ và 
mn+ (m: kim loại). tuy nhiên khi ph 
vượt lên cao >5 thì dlhp giảm do 
tác động đến độ ling động (độ tan) 
của các Kln trong môi trường. Khi 
so sánh với kết quả của các nghiên 
cứu khác sử dụng chp là bùn giấy 
và các phụ phẩm nông nghiệp chứa 
cellulose cũng cho thấy các số liệu 
tương tự [1-5]. từ các đánh giá này, 
chọn ph = 4 cho quá trình hấp phụ 
để tiến hành các khảo sát tiếp theo.

Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng 
của thời gian đến hiệu quả hấp phụ 
được trình bày trong bảng 5.

các số liệu thực nghiệm cho thấy, 
hiệu quả hấp phụ tăng khi tăng thời 
gian tiếp xúc của chp với ion kim 
loại và đối với từng Kln sau một 
khoảng thời gian khuấy trộn nhất 
định thì nồng độ của chúng còn lại 
trong dung dịch gần như không đổi, 
gọi là thời gian đạt cân bằng hấp phụ. 
nồng độ các Kln tại thời điểm cân 
bằng hấp phụ là ccb. Thời gian đạt 
cân bằng hấp phụ phụ thuộc vào từng 
loại Kln, lượng Kln có trong nước 

thải và lượng chp sử dụng. trong 
điều kiện thí nghiệm, đối với ni2+ và 
Zn2+ thời gian được xác định là 60 
phút, còn đối với cr6+ là 90 phút. So 
sánh với kết quả nghiên cứu sử dụng 
các loại chp từ vỏ lạc và bã mía cũng 
cho thấy các số liệu tương đồng [4-5]. 
do vậy chọn các khoảng thời gian này 
để tiến hành các khảo sát tiếp theo.

Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của 
nồng độ Kln ban đầu đến hiệu quả 
hấp phụ được trình bày trong bảng 6.

bảng 2. ảnh hưởng của ph đến hiệu quả hấp phụ ni2+

pH
Các thông số hấp phụ

Co, mg/l Ct, mg/l Q, mg/g H, %
2.00 14 1,50 0.73 89
3.00 14 1,61 0.72 88
4.00 14 1,95 0.70 86
5.00 14 2,57 0.66 82

bảng 3. ảnh hưởng của ph đến hiệu quả hấp phụ Cr6+

pH
Các thông số hấp phụ

C0, mg/l Ct , mg/l q, mg/g H, %
2.00 50 3,40 2.71 93
3.00 50 2,30 2.77 95
4.00 50 1,01 2.85 98
5.00 50 1,64 2.82 97

bảng 4. ảnh hưởng của ph đến hiệu quả hấp phụ Zn2+

pH
Các thông số hấp phụ

C0, mg/l Ct , mg/l q , mg/g H, %
2.00 75 3.60 4.15 95
3.00 75 4,50 4.10 94
4.00 75 3,02 4.18 96
5.00 75 4,56 4.09 94

bảng 5. ảnh hưởng của thời gian đến hiệu quả hấp phụ KLn

Thời gian khuấy, 
phút

Nồng độ KLN, mg/l
Ni2+ Cr6+ Zn2+

C0 Ccb H C0 Ccb H C0 Ccb H
30 14 3,02 78 % 50 33,00 34 % 75 5,6 92 %
60 14 1,01 93 % 50 6,40 87 % 75 3,24 96 %
90 14 1,72 88 % 50 1,62 97 % 75 4,56 94 %

bảng 6. ảnh hưởng của nồng độ ban đầu các KLn tới hiệu quả hấp phụ
Ion C0, mg/l Ccb, mg/l q,mg/g Ccb/q, g/l

Ni2+

14 1,28 0,74 1,73
28 2,90 1,46 1,98
44 5,28 2,25 2,34
58 7,55 2,93 2,57

Cr6+

50 1,56 2,81 0,56
94 3,78 5,24 0,72

148 6,32 8,23 0,77
198 9,78 10,94 0,89

Zn2+

75 3,56 4,15 0,86
118 6,10 6,50 0,94
165 9,55 9,04 1,05
230 13,75 12,57 1,09

nghiên cứu
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nghiên cứu

trên cơ sở các số liệu thực nghiệm thu được xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ langmuir của chp đối với ni2+, 
cr6+, Zn2+ và dựa vào đường hấp phụ đẳng nhiệt dạng tuyến tính biểu diễn sự phụ thuộc của ccb/q vào ccb sẽ xác 
định được dung lượng hấp cực đại qmax và hằng số langmuir b. 

phương trình có dạng:

(a) (b)
 V Hình 2. Đường đẳng nhiệt HP Langmuir đối với Ni2+ (a); và dạng tuyến tính của đối với Ni2+ (b)

(a) (b)
 V Hình 3. Đường đẳng nhiệt HP Langmuir đối với Cr6+ (a); và dạng tuyến tính của đối với Cr6+(b)

(a) (b)
 V Hình 4. Đường đẳng nhiệt HP Langmuir đối với Zn2+ (a); và dạng tuyến tính của đối với Zn2+ (b)
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các đồ thị trong các hình 2, 3, và 
4 cho thấy mô hình đẳng nhiệt hấp 
phụ langmuir mô tả khá tốt sự hấp 
phụ của Vlhp đối với các ion cr6+, 
ni2+, Zn2+. dựa vào số liệu tgα (tgα = 
1/qmax ) từ các đồ thị 2b, 3b, 4b tính 
toán được dlhp cực đại qmax và 
hằng số langmuir b của chp đối với 
từng Kln: cụ thể đối với ni2+ là 3,5 
mg/g và 0,2, đối với cr6+ là 9,6 mg/g 
và 0,22, còn đối với Zn2+ là 12,5 mg/g 
và 0,1. Khả năng hấp phụ Kln của 
bùn giấy rõ ràng còn thấp hơn một 
số loại chp đã được hoạt hóa [4-6], 
tuy nhiên lại cao hơn nhiều so với 
những loại phụ phẩm chứa cellulose 
khác [5] (bảng 7).

iV. Kết Luận
từ kết quả của nghiên cứu này 

có thể đưa ra một số kết luận:
bùn giấy sau khi rửa và sấy khô 

có khả năng hấp phụ tốt các ion kim 
loại trong nước. cellulose và thành 
phần khác (có thể là kaolin) của bùn 
giấy đóng vai trò quan trọng với cơ 
chế hấp phụ bề măt và trao đổi ion 
với các ion kim loại.. 

hiệu quả hấp phụ của bùn giấy 
đối với ni2+, cr6+, Zn2+ phụ thuộc 
vào các yếu tố ph, thời gian và 
nồng độ của các ion kim loại. dung 

lượng hấp phụ cực đại đối với ni2+ 
là 3,5 mg/g, đối với cr6+ là 9,6 
mg/g, và đối với Zn2+ là 12,5 mg/g 
vật liệu khô.

các nghiên cứu tiếp theo nên 
được tiến hành để khảo sát thêm 
ảnh hưởng của những thông số và 
thành phần ô nhiễm khác có trong 
nước thải xi mạ đến hiệu quả hấp 
phụ đặc biệt là trong quá trình hấp 
phụ động để làm cơ sở cho việc áp 
dụng công nghệ xử lý trong thực 
tến
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nghiên cứu
bảng 7. So sánh DLhp của các VLhp

VLHP
Dung lượng hấp phụ cực đại, mg/g

Cr3+ Cr6+ Ni2+ Zn2+

Bùn giấy KTH 9,6 3,5 12,5
Bã mía hoạt hóa 70,922 KTH 48,544 64,935

Vỏ lạc KTH 7,4 3,44 KTH

- do đó nếu coi aqii, max là chỉ 
số chất lượng không khí tổng hợp 
aqi0 của môi trường không khí ở 
trạm nguyễn Văn cừ:

aqi0 = aqimax = aqibụi = 
160/50 x 100 = 320, thuộc mức ô 
nhiễm rất nặng;

nếu coi trung bình cộng là chỉ 
số chất lượng không khí tổng hợp 
aqi0 của môi trường không khí ở 
trạm nguyễn Văn cừ:

aqio = 1/4(160/50 + 50/50 + 
46/40 + 6.000/10.000) x 100= 1/4(3,2 
+ 1,0 + 1,15 + 0,6) x 100 = 149, thuộc 
mức ô nhiễm nhẹ;

nếu coi trị số trung bình của 
aqimax cộng với trung bình tổng 
của các chỉ số aqii còn lại là chỉ 
số chất lượng không khí tổng hợp 
của môi trường không khí đường 
nguyễn Văn cừ:

aqio = 1/2(160/50 + 1/3(50/50 
+ 46/40 + 6.000/10.000)) x 100 = 1/2 
(3,2 + 1/3(1,0 + 1,15 + 0,6)) x 100 = 
206, thuộc mức ô nhiễm nặng.

iV. Kết quả Và thảo Luận
 xét kết quả tính toán cụ thể nêu 

trên ta thấy nếu đánh giá chỉ số chất 
lượng không khí tổng hợp là aqii,max 

thì môi trường không khí ở đường 
nguyễn Văn cừ là ô nhiễm ở mức rất 
nặng - là rất bi quan; nếu đánh giá chỉ 
số chất lượng không khí tổng hợp là 
trị số trung bình cộng thì môi trường 
không khí ở đường nguyễn Văn cừ là 
ở mức ô nhiễm nhẹ - là quá lạc quan; 
nếu đánh giá chỉ số chất lượng không 
khí tổng hợp là trị số trung bình của 
aqimax cộng với trung bình cộng 
của các aqii còn lại chia cho 2 thì môi 
trường không khí ở đường nguyễn 
Văn cừ là ở mức ô nhiễm nặng - theo 
chúng tôi thì đây là một đánh giá phù 
hợp, có thể chấp nhận đượcn

(Tiếp theo trang 59)

Đề xuất mô hình tính toán chỉ số chất lượng không khí tổng hợp...














