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BỘ TN&MT CAM KẾT ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP

Ngày 17/5/2017, tại Hội nghị Thủ tướng Chính 
phủ với Doanh nghiệp diễn ra ở Trung tâm 

Hội nghị Quốc gia, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã 
khẳng định: “Bộ TN&MT sẽ đồng hành cùng với 
cộng đồng doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực quản 
lý của ngành”.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, TN&MT là lĩnh 
vực rộng lớn, đề cập tới các lĩnh vực quản lý như 
đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, 

 V Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị 
Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp

LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC 2017:

Huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đa dạng  
sinh học và phát triển du lịch bền vững

Ngày 19/5/2017, tại TP. Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh, Bộ TN&MT đã phối hợp 
với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức 

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 
(ĐDSH) (22/5); Ngày Chim di cư thế giới (10/5) 
và Lễ trao danh hiệu Vườn Di sản ASEAN cho 
Vườn Quốc gia (VQG) Bái Tử Long.

Tham dự Lễ mít tinh có Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Nguyễn Linh Ngọc; Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng 
Huy Hậu; Giám đốc Trung tâm ĐDSH ASEAN 
(ACB) Roberto Oliva; Phó Giám đốc Quốc gia 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt 
Nam (UNDP) Akiko Fujii, cùng đại diện các 
Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, tổ chức đoàn 
thể, tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các nhà khoa 
học, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên…

địa chất; môi trường; khí 
tượng, thủy văn; đo đạc 
và bản đồ; viễn thám; 
biển và hải đảo… Bộ 
trưởng cho biết: Chính 
phủ đang rà soát hệ 
thống pháp luật liên quan 
đến đất đai, môi trường, 
tài nguyên nước, khoáng 
sản… trên tinh thần giải 
quyết triệt để, đảm bảo 
công khai, minh bạch, 
trong đó mọi quy trình 
đều có sự giám sát của 
người dân, doanh nghiệp. 
Bộ trưởng đề nghị cộng 
đồng doanh nghiệp, các 
hiệp hội doanh nghiệp 
cần chủ động hơn trong 
việc trao đổi, đóng góp ý 
kiến về xây dựng hệ thống 
văn bản quy phạm pháp 
luật và cam kết trong thời 
gian tới sẽ tổ chức tham 
vấn đánh giá tác động đối 

với doanh nghiệp để các 
cơ chế chính sách đi vào 
cuộc sống; đồng thời đổi 
mới, đột phá công tác cải 
cách thủ tục hành chính, 
khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào các 
lĩnh vực thân thiện với 
môi trường. 

Hội nghị lần này 
được tổ chức có ý nghĩa 
hết sức quan trọng, thể 
hiện quyết tâm xây dựng 
Chính phủ kiến tạo, 
hành động, hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển, là 
động lực phát triển của 
đất nước. Hội nghị có sự 
tham dự của 300 đại biểu 
đến từ các doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và 
hiệp hội doanh nghiệpn

 NAM VIỆT

Chủ đề Ngày Quốc tế về 
ĐDSH năm nay là “ĐDSH 
và Du lịch bền vững” nhằm 
nâng cao nhận thức và hành 
động của cộng đồng, các 
nhà hoạch định chính sách 
về những đóng góp quan 
trọng của du lịch bền vững 
đối với sự phát triển kinh tế, 
bảo tồn và sử dụng bền vững 
ĐDSH; huy động sự tham 
gia của tất cả các bên liên 
quan, đưa du lịch trở thành 
chất xúc tác cho sự thay đổi 
tích cực trong việc bảo tồn 
và sử dụng dịch vụ hệ sinh 
thái.

Phát biểu khai mạc Lễ 
mít tinh, Thứ trưởng Bộ 
TN&MT Nguyễn Linh Ngọc 
khẳng định tầm quan trọng 
của ĐDSH đối với cuộc sống 
con người, cũng như sự gắn 
kết chặt chẽ giữa ĐDSH và 
du lịch bền vững. Thứ trưởng 
cũng cho biết, Chính phủ đã 
có nhiều hành động quyết 
liệt để đẩy mạnh công tác bảo 
tồn ĐDSH và trong thời gian 
qua, công tác bảo tồn ĐDSH 
đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận như: 43/63 
tỉnh, thành phố xây dựng 
và triển khai thực hiện Kế 
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hoạch hành động về ĐDSH; 16 
tỉnh, thành phố xây dựng và ban 
hành Quy hoạch bảo tồn ĐDSH 
cấp tỉnh; diện tích các khu bảo 
tồn ngày càng tăng; một số loài 
nguy cấp đã được phục hồi và tái 
thả tự nhiên; nhiều khu bảo tồn 
có ý nghĩa quốc tế được công 
nhận (8 khu Ramsar, 9 khu Dự 
trữ sinh quyển thế giới, 2 khu 
Di sản thế giới, 5 khu Vườn Di 
sản ASEAN, 63 vùng chim quan 
trọng (IBA) được công bố trên 
toàn cầu)... 

Mặc dù có nhiều nỗ lực 
trong công tác quản lý, song 
ĐDSH của Việt Nam vẫn đang 
trên đà suy thoái; rừng và các 
hệ sinh thái (sông, hồ, đầm phá, 
biển và ven bờ) tiếp tục bị đe 
dọa; các hành vi buôn bán, tiêu 
thụ trái phép động vật hoang dã 
nguy cấp, quý hiếm vẫn đang 
diễn biến phức tạp… Nhằm tăng 
cường công tác bảo tồn ĐDSH, 
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc 
đề nghị các cấp, ngành cần nâng 
cao nhận thức của cộng đồng, 
các doanh nghiệp về tầm quan 
trọng của ĐDSH đối với phát 
triển kinh tế - xã hội; huy động 

cộng đồng tham gia vào các hoạt 
động bảo tồn và sử dụng bền 
vững ĐDSH, phát triển du lịch 
sinh thái, du lịch bền vững; tổ 
chức phát động các phong trào 
BVMT; bảo tồn ĐDSH; sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên; trồng, 
chăm sóc và bảo vệ cây xanh, 
nguồn nước; lồng ghép các hoạt 
động thúc đẩy việc thực hiện mô 
hình du lịch bền vững…

Cũng nhân dịp này, Bộ 
TN&MT đã trao Chứng nhận 

VQG Bái Tử Long là Vườn Di 
sản ASEAN cho UBND tỉnh 
Quảng Ninh. VQG Bái Tử Long 
được thành lập theo Quyết 
định số 85/2011/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, với vai 
trò quản lý, bảo vệ tài nguyên, 
cảnh quan, môi trường nghiên 
cứu khoa học, phục vụ bảo tồn 
ĐDSH. Để được bình chọn là 
Vườn Di sản ASEAN, VQG Bái 
Tử Long phải hội tụ đầy đủ 6 
tiêu chí gồm: Tính toàn vẹn sinh 
thái, tính đại diện, tính tự nhiên, 
tính bảo tồn cao, kế hoạch quản 
lý bảo tồn, tính pháp lý. VQG 
Bái Tử Long là VQG thứ 6 của 
Việt Nam và thứ 38 của ASEAN 
được công nhận là Vườn Di sản 
ASEAN. 

Trong khuôn khổ của Lễ 
mít tinh, Bộ TN&MT tổ chức 
Hội thảo về ĐDSH và du lịch 
bền vững. Tại Hội thảo, các đại 
biểu đã thảo luận, trao đổi về 
các nội dung như: phát triển 
du lịch gắn với bảo tồn ĐDSH 
ở Quảng Ninh; phát huy giá 
trị ĐDSH trong phát triển bền 
vững tại Vịnh Hạ Long; VQG 
Bái Tử Long với bảo tồn ĐDSH 
và du lịch bền vững; các giải 
pháp về bảo tồn ĐDSH và du 
lịch bền vững…n

 BÙI HẰNG

 V VQG Bái Tử Long nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN

 V Hội thảo về Đa dạng sinh học và du lịch bền vững
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Dấu ấn thành công của Hội chợ -  
Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường 
và sản phẩm sinh thái năm 2017

Từ ngày 11 - 13/5/2017, tại TP. Hồ 
Chí Minh, Bộ TN&MT phối hợp với 
Bộ KH&CN, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Tổ chức 
Năng suất châu Á (APO) tổ chức Hội chợ - 
Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường 
và sản phẩm sinh thái (EPIF 2017), với chủ 
đề “Công nghệ và sản phẩm xanh - Hành 
động cho tương lai”. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc EPIF 2017, Thứ 
trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn 
mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh trong khu 
vực và quốc tế ngày càng gay gắt, doanh 
nghiệp (DN) cần phải tiếp cận và có chiến 
lược cụ thể về phát triển sản phẩm, dịch vụ 
sinh thái (Eco-product) để đáp ứng nhận 
thức, nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 
dùng và những yêu cầu khắt khe khi tham 
gia chuỗi cung ứng trên toàn cầu. EPIF 2017 
là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phổ 
biến, nâng cao nhận thức của người tiêu 
dùng và cộng đồng về tăng trưởng, phát triển 
bền vững thông qua sản xuất, tiêu thụ các sản 
phẩm, công nghệ, dịch vụ xanh, thân thiện 
với môi trường. Đây là một trong những 
hành động, điểm nhấn của “Tháng hành 
động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2017 do Bộ TN&MT 
phát động.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
cho biết, tại Việt Nam, phát triển bền vững 
là một trong những nội dung cơ bản để thực 
hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. 
EPIF 2017 là cầu nối để các DN trong và 
ngoài nước giới thiệu sản phẩm, quảng bá 
thương hiệu, công nghệ và dịch vụ xanh, thiết 
lập quan hệ hợp tác, hỗ trợ và chuyển giao 
công nghệ, góp phần thực hiện phát triển bền 
vững tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là 
diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, 
nhà quản lý, cộng đồng DN cùng trao đổi, 
xây dựng chiến lược, xác định nhu cầu, thách 
thức và đề ra giải pháp để thúc đẩy năng suất 
xanh tại Việt Nam, cũng như trong khu vực.

Nhân dịp này, Tổng cục Môi trường, Bộ 

TN&MT đã trao tặng Giấy 
khen cho 20 DN tiêu biểu 
tham gia Hội chợ - Triển 
lãm, qua đó, góp phần tuyên 
truyền, khuyến khích các DN 
tăng cường ứng dụng khoa 
học - công nghệ tiên tiến, 
thân thiện với môi trường; 
đổi mới quy trình sản xuất 
theo hướng tiết kiệm năng 
lượng, giảm chất thải, khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính.

EPIF 2017 có sự tham 
gia của 166 tổ chức, DN 
hàng đầu đến từ Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Thái Lan, Cộng hòa Liên 
bang Đức, Việt Nam… với 
khoảng 220 gian hàng trưng 
bày và giới thiệu các nhóm 
sản phẩm, công nghệ, dịch 
vụ trong lĩnh vực môi trường 
và năng lượng, bao gồm: xử 
lý rác thải, nước thải sinh 
hoạt và công nghiệp, xử lý 
khí thải, chất thải nguy hại, 
thiết bị quan trắc sinh học, 
công nghệ sinh học…; sản 
phẩm tiết kiệm năng lượng; 
dịch vụ bảo dưỡng, làm sạch 

công nghiệp, dịch vụ tái 
sử dụng và tái chế rác thải; 
các nguyên liệu sinh thái 
như thép kim loại, vật liệu 
Polimer; phụ kiện, linh kiện 
sinh thái phục vụ các ngành 
công nghiệp như điện, điện 
tử, bán dẫn, ô tô, bao bì, đồ 
gỗ, thêu/dệt may…

• TĂNG CƯỜNG HỢP 
TÁC VỀ CÔNG NGHỆ 
MÔI TRƯỜNG VỚI 
NHẬT BẢN VÀ  
HÀN QUỐC

Trong khuôn khổ EPIF 
2017 đã diễn ra Hội thảo 
Công nghệ môi trường, sản 
phẩm sinh thái Việt Nam 
- Nhật Bản; Hội thảo Ứng 
dụng công nghệ xử lý thân 
thiện với môi trường trong 
xử lý chất thải và Diễn đàn 
Hợp tác công nghệ môi 
trường Việt Nam - Hàn 
Quốc. Đây là chuỗi hoạt 
động do Bộ TN&MT phối 
hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức, nhằm chia 
sẻ thông tin về chính sách, 

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc
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qua tại Hội nghị Bộ trưởng 
Môi trường Việt Nam - Hàn 
Quốc lần thứ 13 vào cuối 
tháng 3/2017, gồm: việc ký 
kết Biên bản Thỏa thuận hợp 
tác giữa 2 bên, tổ chức Hội 
nghị cấp vụ trưởng Việt Nam 
- Hàn Quốc và xây dựng kế 
hoạch hợp tác trung - dài 
hạn. 

Thông qua chuỗi các sự 
kiện, các DN trong và ngoài 
nước đã hiểu thêm những 
chính sách phát triển công 
nghệ thân thiện với môi 
trường, thực trạng và tiềm 
năng phát triển ngành công 
nghiệp môi trường tại Việt 
Nam. Đồng thời, qua đó, 

mở ra các cơ hội hợp tác, 
xúc tiến đầu tư, chuyển giao 
công nghệ sản xuất xanh, 
năng lượng sạch giữa các bên 
nhằm hướng tới phát triển 
bền vững. 

• CHIA SẺ KINH 
NGHIỆM VỀ TĂNG 
TRƯỞNG XANH VÀ 
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ 
NHÀ KÍNH 

Bên cạnh các hoạt động 
trên, EPIF 2017 còn diễn ra 
2 sự kiện quan trọng khác 
là Diễn đàn quốc tế về môi 
trường và kinh tế: Hành 
động vì tương lai hướng tới 
phát triển bền vững và Hội 
thảo Đối thoại đa bên công 
nghệ các bon thấp và đóng 
góp do quốc gia tự quyết 
định của Việt Nam (NDC). 
Diễn đàn và Hội thảo đã thu 
hút sự quan tâm tham dự của 
hơn 100 đại biểu từ 15 quốc 
gia trong khu vực và thế giới. 

Đây là dịp để các đại biểu 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
về tăng trưởng xanh, mục 
tiêu và nỗ lực giảm phát thải 
khí nhà kính (KNK) của Việt 
Nam, việc chuẩn bị thực hiện 
NDC; đồng thời, giới thiệu 
khái niệm nền kinh tế tuần 
hoàn, vai trò của công nghệ 
sạch trong phát triển công 
nghiệp hóa, các chiến lược 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Qua đó, đề xuất các giải pháp 
công nghệ để giảm phát thải 
KNK tại Việt Nam, giúp Việt 
Nam xây dựng nguồn lực và 
huy động sự tham gia của 
cộng đồng DN vào phát triển 
bền vững, góp phần thực 
hiện Chiến lược quốc gia về 
ứng phó biến đối khí hậu và 
Chiến lược quốc gia về Tăng 
trưởng xanh.
 GIÁNG HƯƠNG -  

ĐINH HƯƠNG

nhu cầu đầu tư của Việt Nam trong công tác 
BVMT; giới thiệu các công nghệ môi trường 
tiên tiến, đồng thời, thúc đẩy xúc tiến thương 
mại giữa các nước với nhau. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam 
đang từng bước hội nhập, giao lưu với nền 
khoa học - công nghệ môi trường của thế 
giới, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 
quốc gia có ngành công nghiệp môi trường 
hàng đầu với các sản phẩm, công nghệ nổi bật 
như: công nghệ xử lý khí thải trong nhà máy 
nhiệt điện, công nghệ xử lý chất thải bằng hệ 
thống lò đốt nhiệt phân và plasma nóng chảy, 
công nghệ nano để lọc nước ô nhiễm... 

Tại Diễn đàn, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng đã có cuộc 
họp với đại diện Bộ Môi trường Hàn Quốc 
Kim Min Ji. Hai bên tập trung thảo luận 3 
nội dung chính đã được 2 Bộ trưởng thông 

 V Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng  
trao Giấy khen cho 20 DN tiêu biểu tham gia Hội chợ - Triển lãm

 V Hội thảo Công nghệ môi trường, sản phẩm sinh thái Việt Nam - Nhật Bản ngày 11/5
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Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra  
công tác bảo vệ môi trường của  
các dự án, công trình có quy mô lớn 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
việc thực thi chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về môi trường được xác định 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành TN&MT trong năm 2017. Theo đó, 
ngành sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành 
pháp luật về BVMT tại các dự án có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: 
dệt nhuộm, hóa chất, luyện kim, giấy, bột giấy, 
tinh bột sắn, nhiệt điện...; các cơ sở có nguồn 
thải lớn từ 200 m3/ngày, đêm trở lên. Thực hiện 
nhiệm vụ này, trong 2 ngày 26 - 27/4/2017, Bộ 
trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà dẫn đầu 
Đoàn công tác đến kiểm tra công tác BVMT 
tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (gồm 3 Nhà 
máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2 và 3) tỉnh Trà 
Vinh và tiến độ hoàn thành các công trình 
BVMT tại Dự án Formosa Hà Tĩnh. 

Tại các Nhà máy Nhiệt 
điện Duyên Hải, Đoàn đã 
kiểm tra các khu vực chính 
của Dự án như: Khu vực chứa 
chất thải rắn (xỉ, tro bay); Khu 
vực cảng nhập nhiên liệu; Khu 
vực xử lý nước thải tập trung; 
Khu vực điều hành… nhằm 
đánh giá công nghệ sản xuất, 
xử lý các vấn đề môi trường 
của Nhà máy. 

Trong quá trình hoạt 
động, chủ đầu tư luôn chú 
trọng đến công tác BVMT, chủ 
động phối hợp với các đơn vị 
tư vấn tăng cường giám sát 
và đôn đốc các nhà thầu thực 
hiện nghiêm túc quy trình, 

đảm bảo an toàn lao động, sức 
khỏe, môi trường; xây dựng 
các công trình, biện pháp 
BVMT theo đúng với báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
đã được Bộ TN&MT phê 
duyệt. Các hạng mục như: Xử 
lý nước thải, chất thải rắn, đặc 
biệt là hệ thống giám sát khí 
thải (CEMS) để giám sát các 
thông số bụi và khí thải (NOx, 
SO2, CO)... đảm bảo các quy 
chuẩn theo quy định. Mặt 
khác, chủ đầu tư đã thực hiện 
định kỳ việc quan trắc, giám 
sát chất lượng môi trường và 
cập nhật tình hình phát sinh, 
quản lý chất thải nguy hại…, 

 V Bộ trưởng lắng nghe người dân thị xã Duyên Hải trình bày tâm tư nguyện vọng, kiến nghị về Dự án 
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báo cáo thường xuyên gửi Bộ TN&MT, Sở 
TN&MT tỉnh Trà Vinh và Ban quản lý kinh tế 
tỉnh Trà Vinh.

Về vấn đề bụi, toàn bộ những khu vực có 
khả năng phát sinh bụi đều thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu. Các vận hành viên tại kho 
than trực 24/24h để kiểm tra thường xuyên, 
phun nước dập bụi định kỳ 4 tiếng một lần và 
tăng cường phun dập bụi khi có gió lớn…Hàng 
tuần, chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đều kiểm tra, xử phạt nghiêm và yêu cầu 
có biện pháp khắc phục kịp thời nếu phát hiện 
đơn vị, cá nhân gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học, các 
chuyên gia đã góp ý với Lãnh đạo EVN và tỉnh 
Trà Vinh một số tồn tại như việc phun nước 
dập bụi ở bãi chứa vẫn còn thủ công, cần tăng 
cường việc phủ lưới gai để chống bụi, trồng 
thêm cây xanh để tạo cảnh quan và môi trường 
xung quanh…

Kiểm tra tiến độ hoàn thành các công 
trình BVMT tại Dự án Formosa Hà Tĩnh cho 
thấy, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp 
Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) 
đang bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực 
dập cốc ướt; hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn 
tại bãi chứa phế liệu, bãi chứa quặng, than và 
các hạng mục cải thiện đối với hệ thống xử lý 
nước thải sinh hóa, sinh hoạt và công nghiệp; 
đồng thời lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự 
động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh 
hóa, nước thải sinh hoạt; hệ thống quan trắc 
tự động tại các ống khói… Đối với hạng mục 
chuyển đổi từ dập cốc ướt sang dập cốc khô 
theo lộ trình đến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành; 
hạng mục chuỗi hồ sinh học dự kiến sẽ đưa 
vào sử dụng ngày 30/6/2017. Đến nay, Công ty 
đã cơ bản hoàn thành 52/53 lỗi, khắc phục vi 
phạm về BVMT.

Ngay sau chuyến công tác, Bộ trưởng Trần 
Hồng Hà đã chủ trì phiên họp Hội đồng liên 
ngành giám sát việc khắc phục vi phạm của 
Công ty Formosa Hà Tĩnh (gồm 11 Bộ, ngành 
và UBND tỉnh Hà Tĩnh) cùng các nhà khoa 
học.

Tại buổi họp, các nhà khoa học cùng đại 
diện các Bộ, ngành đã tập trung thảo luận một 
số nội dung như công nghệ xử lý môi trường 
được Công ty bổ sung và các biện pháp xử lý 
chất thải. Đặc biệt, các nhà khoa học phân tích 
và làm rõ khả năng xử lý chất thải của Công ty 
khi vận hành Lò cao số 1. Đến nay, Công ty đã 
hoàn thành 22 hạng mục sản xuất và BVMT 

phục vụ Lò cao số 1, trong 
đó có 19 hạng mục đang vận 
hành thử nghiệm như: Trạm 
xử lý nước thải sinh hoạt, 
trạm xử lý nước thải sinh hóa, 
trạm xử lý nước thải công 
nghiệp, nhà máy điện... Kết 
quả giám sát nước thải liên 
tục do Viện Công nghệ Môi 
trường thực hiện cho thấy, từ 
ngày 27/7/2016 đến nay, nước 
thải trước khi thải ra biển 
đều đạt quy chuẩn cho phép. 
Sau khi thảo luận, Hội đồng 
liên ngành đồng ý với các 
hạng mục công trình BVMT 
đã hoàn thành của Công ty 
Formosa Hà Tĩnh, đáp ứng đủ 
điều kiện để đưa Lò cao số 1, 
xưởng luyện thép và các công 
trình phụ trợ của Formosa vào 
vận hành thử nghiệm.

Trong hai ngày làm việc, 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi 
nhận những nỗ lực của các 
đơn vị trong việc hoàn thiện, 
bổ sung các công trình BVMT. 
Bộ trưởng nhấn mạnh, việc 
kiểm tra, đánh giá công nghệ 
cần phải thực hiện một cách 
nghiêm túc, tích cực; các thiết 
bị và Trung tâm kiểm soát 
phải hoạt động 24/24h. 

Đối với các dự án Nhà 
máy Nhiệt điện Duyên Hải, 

về cơ bản đã có đủ cơ sở và 
điều kiện để Bộ TN&MT cấp 
Giấy xác nhận hoàn thành 
các công trình BVMT, đưa 
Nhà máy đi vào hoạt động 
chính thức. Tuy nhiên, khi 
Nhà máy vận hành đúng, đủ 
công suất, chủ đầu tư cần 
quan tâm đến công tác đào 
tạo đội ngũ cán bộ vận hành 
hệ thống thiết bị BVMT. Đặc 
biệt, Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, 
EVN và Ban quản lý các nhà 
máy phải thông tin cho người 
dân xung quanh biết loại chất 
thải của Nhà máy, quy trình 
chôn lấp, tưới nước chống bụi 
và quan tâm đến ý kiến của 
người dân. 

Đối với Công ty Formosa 
Hà Tĩnh, Bộ trưởng yêu cầu 
Công ty nghiên cứu, đánh giá 
để tái sử dụng chất thải rắn một 
cách triệt để, có quy chế ứng 
phó khi sự cố xảy ra, kèm theo 
đó là củng cố về thiết bị, con 
người và năng lực. Bộ trưởng đề 
nghị các Bộ, ngành liên quan có 
ý kiến đánh giá về trách nhiệm 
của Công ty Formosa Hà Tĩnh 
bằng văn bản và gửi đến Bộ 
TN&MT để trình lên Chính 
phủ cho phép Công ty Formosa 
Hà Tĩnh vận hành Lò cao số 1.
 N.VIỆT - V.NHUNG

 V Bộ trưởng kiểm tra hệ thống điều hành khu xử lý sinh hóa của 
Công ty Formosa Hà Tĩnh
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khai được khai thác từ mỏ 
Núi Pháo; nhiên liệu là 
điện, dầu diesel và các hóa 
chất để chế biến khoáng sản 
gồm: Lime Hydrated (456 
tấn/tháng), H2SO4 (460 tấn/
tháng), Sodium Carbonate 
(403 tấn/tháng), Potassium 
Amyl Xanthate - PAX (31 
tấn/tháng), Sodium Sulphite 
(40,7 tấn/tháng), Sodium 
Hydroxide (24,2 tấn/
tháng)….; lượng nước sử 
dụng trung bình là 33.823 
m3/ngày, đêm, khai thác từ 
nguồn nước mặt, nước dưới 
đất, nước thu từ các moong 
khai thác và nước tuần hoàn 
từ quá trình sản xuất (khoảng 
84%).

CÁC VI PHẠM VÀ TỒN 
TẠI CỦA CÔNG TY NÚI 
PHÁO

Từ khi Nhà máy Khai 
thác chế biến khoáng sản 
của Công ty Núi Pháo đi vào 
hoạt động, người dân xã Hà 
Thượng đã thường xuyên 
kiến nghị, phản ánh với các 
cơ quan chính quyền về tình 
trạng ô nhiễm môi trường 
(nước, không khí, tiếng ồn…) 
phát sinh do hoạt động sản 
xuất của Nhà máy, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến cuộc sống 
và sức khỏe của người dân. 
Sau thông tin phản ánh về 
việc gây ô nhiễm môi trường 
của Công ty Núi Pháo, ngày 
28/9/2016, Bộ TN&MT đã 
quyết định thanh tra toàn 

diện việc chấp hành pháp 
luật về đất đai, môi trường, 
khoáng sản và tài nguyên 
nước trong hoạt động đầu 
tư xây dựng, chế biến khai 
thác vonfram - đa kim tại mỏ 
Núi Pháo theo Quyết định số 
2191/QĐ-BTNMT. Đến nay, 
Bộ TN&MT đã có kết luận 
thanh tra về vấn đề này.

Theo đó, Công ty Núi 
Pháo đã thu hồi đất trong 
quá trình triển khai thực hiện 
Dự án Núi Pháo không đúng 
quy định, nằm ngoài khu vực 
dự án, không có trong quy 
hoạch; một số diện tích đất 
không còn nhu cầu sử dụng 
nhưng chưa hoàn chỉnh thủ 
tục bàn giao cho địa phương 
quản lý và sử dụng theo quy 
định; một số diện tích đất 
được giao nhưng chưa làm 
thủ tục thuê đất với Nhà 
nước; công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư còn chậm 
so với kế hoạch đề ra. Tại thời 
điểm thanh tra, Công ty Núi 
Pháo chưa thực hiện đúng 
các quy định về lập bản đồ 
hiện trạng theo Thông tư số 
02/2013/TT-BTNMT của 
Bộ TN&MT; chưa tiến hành 
xây đập chắn theo thiết kế kỹ 
thuật thi công đã phê duyệt 
tại chân các bãi thải; thống kê 
kiểm kê trữ lượng khoáng sản 
thiếu các nội dung về điểm 
mốc quan trắc, công trình 
thăm dò và số hiệu, ranh giới 
moong khai thác theo thời 
gian; thực hiện đổ thải chưa 

VỀ VỤ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY KHAI THÁC  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO: 

Khắc phục ngay hậu quả vi phạm và 
thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về 
bảo vệ môi trường
Nằm trên địa bàn xã Hà Thượng, 
huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Dự 
án khai thác, chế biến khoáng sản Núi 
Pháo (Dự án Núi Pháo) được cấp phép 
khai thác, chế biến vonfram, fluorit, 
bismuth, đồng và vàng với tổng diện 
tích 921,1ha... Tuy nhiên, trong khoảng 
thời gian từ tháng 9/2015 - 9/2016, 
người dân xã Hà Thượng đã có những 
phản ứng gay gắt về việc Dự án gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng làm 
ảnh hưởng tới cuộc sống của người 
dân. Trước phản ánh của người dân, Bộ 
TN&MT đã thanh tra toàn diện Dự án 
này.

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, 
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN  
CỦA CÔNG TY NÚI PHÁO

Dự án Núi Pháo là một trong những dự án 
khai khoáng lớn nhất tại Việt Nam do Công 
ty Liên doanh Khai thác Chế biến Khoáng 
sản Núi Pháo làm chủ đầu tư, được UBND 
tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép thăm dò và 
khai thác lần đầu tiên vào năm 2005. Đến 
năm 2010, Công ty CP Tài nguyên Masan 
(thuộc Tập đoàn Masan) mua lại toàn bộ cổ 
phần và đổi tên thành Công ty TNHH Khai 
thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công 
ty Núi Pháo). Ngày 21/9/2010, Công ty Núi 
Pháo được Bộ TN&MT cấp Giấy phép khai 
thác khoáng sản với sản lượng 3.500.000 tấn 
quặng nguyên khai vonfram - đa kim/năm, 
thời hạn khai thác 17,5 năm. Năm 2011, 
Công ty bắt đầu xây dựng Nhà máy Khai thác 
chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nhà máy chế 
biến) và đến tháng 3/2014 thì đưa vào hoạt 
động sản xuất, với công suất thiết kế 3,5 triệu 
tấn quặng nguyên khai/năm. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty Núi 
Pháo sử dụng nguyên liệu là quặng nguyên 
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đúng quy định về an toàn trong khai thác mỏ 
lộ thiên theo QCVN 04:2009/BCT và chưa 
thu hồi khoáng sản vàng đi kèm được xác định 
trong dự án đầu tư đã phê duyệt…

Kết luận của Bộ TN&MT nêu rõ, trong quá 
trình thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
đất, Công ty chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng 
tại giếng khoan khai thác, không có số liệu đo 
mực nước và tại thời điểm thanh tra, doanh 
nghiệp này chưa điều chỉnh quy trình vận hành 
hệ thống xử lý nước thải của Giấy phép xả nước 
thải vào nguồn nước số 927/GP-BTNMT. Mặc 
dù, Công ty đã thực hiện khoan 1 giếng khoan 
DW05 và 2 hố thu nước để phục vụ khống chế 
mực nước xuất lộ vào khu vực dân cư xóm 6 
và bơm trở về hồ chứa RL40 để xử lý, nhưng 
chưa có nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của 
việc khoan giếng và 2 hố thu nêu trên đối với 
môi trường nước dưới đất. Đồng thời, Công ty 
đã khai thác, sử dụng nước mặt vượt quá lưu 
lượng quy định trong giấy phép.

Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định 
pháp luật về BVMT của Công ty cho thấy, 
Công ty không có Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành 
giai đoạn 2 và 3 của Dự án; chưa lập phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, trình 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định. Ngoài ra, Công ty chưa lắp đặt hệ thống 
xử lý nước thải cục bộ trước khi thải ra các hồ 
lắng quặng đuôi, mà sử dụng các hồ lắng là các 
ao, hồ, hố đất; các hồ lắng chưa được lót đáy 

 V Hồ chứa bùn thải tại Dự án Núi Pháo sau gần 1 năm đưa vào sử dụng đã có hiện tượng quá tải

đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu 
cầu kỹ thuật. Đặc biệt, Công 
ty cũng chưa lắp đặt thiết bị, 
hệ thống quan trắc nước thải 
và khí thải tự động, liên tục; 
làm phát tán hơi dung môi 
hữu cơ, hóa chất đặc trưng 
trong quá trình tuyển, chế 
biến khoáng sản… 

YÊU CẦU CÔNG TY 
THỰC HIỆN ĐÚNG 
CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
BVMT

Xác định mức độ gây ô 
nhiễm môi trường của Công 
ty Núi Pháo là rất nghiêm 
trọng, Đoàn thanh tra đã 
lập Biên bản vi phạm hành 
chính và chuyển hồ sơ vụ 
việc cho Chánh Thanh tra Bộ 
TN&MT ký ban hành Quyết 
định số 32/QĐ-XPVPHC 
ngày 5/4/2017 xử phạt vi 
phạm hành chính về BVMT 
và khoáng sản đối với Công 
ty Núi Pháo theo Nghị định 
số 142/2013/NĐ-CP và Nghị 
định số 155/2016/NĐ-CP, với 
tổng số tiền phạt là 510 triệu 
đồng.

Trên cơ sở các vi phạm 

trên, Đoàn Thanh tra đã yêu 
cầu Công ty phải khắc phục 
ngay hành vi vi phạm hành 
chính về BVMT và khoáng 
sản. Cụ thể, Công ty phải 
xây lắp, vận hành công trình 
BVMT và lập hồ sơ báo cáo 
kết quả thực hiện các công 
trình BVMT trình cơ quan đã 
phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường (ĐTM) 
kiểm tra, xác nhận hoàn 
thành công trình BVMT theo 
quy định; báo cáo đầy đủ 
thông tin bằng văn bản cho 
cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về việc phát hiện 
khoáng sản mới (Fe). Trong 
quá trình hoạt động, Công 
ty phải thực hiện nghiêm túc 
các quy định pháp luật về 
BVMT, khoáng sản, đất đai 
và tài nguyên nước; thu gom 
và xử lý triệt để chất thải phát 
sinh đạt quy chuẩn trước khi 
xả ra môi trường; chấp hành 
đúng quy định về quản lý chất 
thải rắn thông thường, chất 
thải nguy hại, giám sát môi 
trường định kỳ và nộp đầy 
đủ tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, thuế tài nguyên 
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 V Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu ý kiến tại 
cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và 
sản xuất, kinh doanh cho nhân dân tại 4 tỉnh miền Trung

GIÁM SÁT CHẶT CHẼ  
VIỆC TUÂN THỦ CÁC  
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  
CỦA CÔNG TY FORMOSA

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận 
của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc 
họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn 

định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân tại 
4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường 
Formosa.

 Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các 
địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, 
phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường 

thiệt hại cho người dân theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ và kinh phí đã được tạm 
cấp trước ngày 30/6/2017. Bộ Tài chính xem xét 
ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì 
phối hợp với Bộ NN&PTNT tổng hợp kết quả 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ NN&PTNT 
tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm ngư hỗ trợ và 
phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, 
giám sát và vận động ngư dân không khai thác 
hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào 
bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y 
tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực 
phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản 
phục hồi.

 Bộ TN&MT tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp 
thời, đôn đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh hoàn 
thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ, 
yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các 
quy định pháp luật về môi trường của Công ty.

đối với tài nguyên nước dưới đất, nước mặt, 
phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.

Để giảm thiểu tác động đến môi trường, 
Đoàn Thanh tra yêu cầu, Công ty phải áp dụng 
công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi 
trường, tiết kiệm tài nguyên, tránh thất thoát 
trong khai thác khoáng sản; thực hiện ngay việc 
thu hồi vàng trong khai thác, chế biến khoáng 
sản tại mỏ Núi Pháo; khẩn trương rà soát tất 
cả các hồ sơ, thủ tục về BVMT, khoáng sản, 
đất đai và tài nguyên nước liên quan đến hoạt 
động khai thác, chế biến khoáng sản (báo cáo 
ĐTM, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy 
phép khai thác và sử dụng nước mặt, nước dưới 
đất...); điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục, chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường định 
kỳ cho phù hợp với thực tế hoạt động (vị trí 
xả thải, các giếng khai thác và hiện trạng môi 
trường nước ngầm có liên quan đến hoạt động 
khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty); 
đồng thời, khẩn trương lập báo cáo, phương án 
cải tạo phục hồi môi trường bổ sung cho Dự án, 
gửi Bộ TN&MT xem xét phê duyệt.

Mặt khác, Đoàn Thanh 
tra cũng đề nghị, Công ty 
cải tạo nâng cấp, xây dựng 
các công trình xử lý chất 
thải theo đúng quy định về 
BVMT và pháp luật đối với 
các ao, hồ lắng (PTP, PSRP), 
hồ chứa quặng đuôi (OTC, 
STC)...; tháo bỏ các hệ thống 
máy bơm, đường ống có thể 
bơm xả nước thải không 
qua xử lý ra môi trường; 
lắp đặt ngay hệ thống, thiết 
bị quan trắc nước thải tự 
động, liên tục và truyền trực 
tiếp số liệu quan trắc về Sở 
TN&MT Thái Nguyên để 
kiểm tra, giám sát tại các vị 
trí xả thải.

Để hạn chế ảnh hưởng 
đến cộng đồng dân cư, Công 
ty phải thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu ô nhiễm bụi, mùi, 

hơi hóa chất tại các khu vực 
sản xuất; quản lý chặt chẽ hóa 
chất từ khâu vận chuyển, lưu 
giữ và sử dụng, cũng như có kế 
hoạch, lộ trình cụ thể về việc 
đền bù, hỗ trợ tái định cư và di 
dân ra khỏi khu vực có nguy 
cơ bị ảnh hưởng của bụi phát 
tán. Đặc biệt, để giải đáp thỏa 
đáng những vấn đề môi trường 
phát sinh trong quá trình khai 
thác, chế biến khoán sản, Công 
ty phải chủ động phối hợp với 
chính quyền địa phương, các 
cơ quan liên quan tăng cường 
đối thoại với nhân dân và có 
kế hoạch công khai, cung cấp 
thông tin thường xuyên về quy 
trình sản xuất, cũng như các 
biện pháp kiểm soát, giảm thiểu 
ô nhiễm đối với người dân.

NAM VIỆT - 
GIÁNG HƯƠNG
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Sự cố môi trường Formosa - Một năm nhìn lại
Sự cố môi trường biển gây hải sản chết 
bất thường tại một số tỉnh miền Trung 
xảy ra vào đầu tháng 4/2016 đã để lại 
hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều 
phương diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn 
cho nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối 
với 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Ngay 
sau khi sự cố xảy ra, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung 
ương, các địa phương đã vào cuộc 
quyết liệt để sớm tìm ra nguyên nhân; 
chỉ đạo khôi phục sản xuất, xây dựng 
chính sách, hỗ trợ người dân ổn định 
cuộc sống… Sau hơn một năm triển 
khai thực hiện, với sự nỗ lực của các cấp, 
ngành, địa phương liên quan, công tác 
giải quyết, khắc phục sự cố môi trường 
đã đạt được những kết quả bước đầu 
quan trọng.

ĐIỀU TRA LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN 
VÀ THỦ PHẠM; XÁC ĐỊNH PHẠM VI 
VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 
khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm 
xác định nguyên nhân, thủ phạm. Bộ TN&MT 
phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, với sự tham gia của hàng trăm 
nhà khoa học trong và ngoài nước tiến hành 
điều tra, đánh giá và chỉ sau thời gian ngắn 
(khoảng 2 tháng) đã tìm ra nguyên nhân cũng 
như xác định thủ phạm gây ra sự cố là Công ty 
TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà 
Tĩnh (Formosa). Sau 4 tháng xảy ra sự cố, Bộ 
TN&MT đã công bố kết quả quan trắc, đánh giá, 
xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường 
và suy thoái hệ sinh thái biển tại vùng biển 4 tỉnh 
miền Trung. Kết quả đánh giá về chất lượng môi 
trường nước biển cho thấy, hầu hết các thông số 
đều nằm trong giới hạn cho phép, chỉ còn một số 
khu vực thuộc vùng biển Quảng Bình và Thừa 
Thiên - Huế có giá trị thông số sắt ở tầng đáy 
vượt ngưỡng cho phép của QCVN (Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia); chất lượng trầm tích biển đã 
nằm trong giới hạn quy định; màng bám hệ keo 

sắt hấp phụ các độc tố phenol, 
xyanua... vẫn còn hiện tượng 
lớp màng màu vàng dưới đáy 
biển, tuy nhiên lớp màng bám 
này đã giảm nhiều so với thời 
điểm tháng 4 và tháng 5/2016; 
các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ 
biển và nguồn lợi hải sản đã có 
dấu hiệu phục hồi. Từ tháng 
9/2016 đến nay, kết quả quan 
trắc chất lượng nước biển do 
Sở TN&MT 4 tỉnh từ Hà Tĩnh 
đến Thừa Thiên - Huế thực 
hiện tại 19 bãi tắm trên địa bàn 
4 tỉnh với tần suẩt 2 tuần/lần 
cho thấy, chất lượng nước biển 
tại các vị trí nêu trên vẫn nằm 
trong giới hạn cho phép. 

Ngay sau khi Bộ TN&MT 
công bố về chất lượng môi 
trường biển, ngày 20/9/2016, 
Bộ Y tế đã công bố báo cáo về 
chất lượng hải sản. Theo đó, 
khẳng định các chỉ số xyanua, 
thủy ngân, cadimi, chì, crom, 
asen và sắt đều nằm trong giới 
hạn cho phép; riêng đối với 
hơn 100 mẫu hải sản ở tầng 
đáy vẫn phát hiện có phenol. 
Kết luận dựa trên kết quả 
nghiên cứu được triển khai 
quy mô lớn với 1.040 mẫu 
hải sản được lấy hàng ngày, ở 
tất cả các cảng cá, gò cá, các 
thuyền đánh bắt cá, đầm nuôi 

tại 4 tỉnh miền Trung. Để đảm 
bảo an toàn sức khỏe người 
tiêu dùng, Bộ Y tế khuyến 
nghị người dân không sử 
dụng các loại hải sản tầng đáy 
trong vòng 20 hải lý. Hiện Bộ 
Y tế đang phối hợp với các cơ 
quan liên quan và Chi cục Vệ 
sinh an toàn thực phẩm 4 tỉnh 
miền Trung tiếp tục giám sát 
chặt chẽ vệ sinh an toàn thực 
phẩm hải sản.

Cùng với đó, Bộ 
NN&PTNT cũng đã chỉ đạo 
các đơn vị liên quan tại 4 tỉnh 
tổ chức tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân hoạt động nuôi 
trồng thủy sản, khai thác hải 
sản và diêm dân tham gia sản 
xuất muối; đồng thời tổ chức 
công tác quan trắc môi trường 
tại các vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung, trong đó, lưu ý 
quan trắc bổ sung các thông 
số phenol, xyanua. Để phục 
hồi nguồn lợi thủy sản và các 
hệ sinh thái thủy sinh là nơi cư 
trú của các loài thủy sản, Bộ 
NN&PTNT khuyến cáo ngư 
dân chưa khai thác tại một số 
khu vực bị ảnh hưởng và hải 
sản tầng đáy trong vùng biển 
20 hải lý trở vào bờ thuộc các 
tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa 
Thiên - Huế. 

 V Ban Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh thừa nhận sự cố  
ô nhiễm môi trường là do Công ty gây ra và cúi đầu xin lỗi 
Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam
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XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM, 
GIÁM SÁT CHẶT CHẼ VIỆC KHẮC 
PHỤC HẬU QUẢ CỦA FORMOSA

Trước những chứng cứ khoa học và rõ ràng, 
Formosa đã phải nhận trách nhiệm và xin lỗi 
Chính phủ, nhân dân Việt Nam về việc gây ra sự 
cố môi trường biển miền Trung. Ngày 30/8/2016, 
Formosa đã hoàn thành việc thực hiện chuyển 
tiền bồi thường cho Việt Nam với tổng số tiền là 
500.000.000 đô la Mỹ theo đúng cam kết. Mặt khác, 
Bộ TN&MT cũng đã ban hành Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với Formosa với số tiền 
phạt là 4.485.000.000 đồng và buộc Formosa phải 
thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm 
theo quy định pháp luật. Đến nay, Formosa đã nộp 
phạt và khắc phục 52/53 lỗi vi phạm, còn 1 lỗi về 
chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang 
khô (đây là lỗi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến môi trường), dự kiến sẽ hoàn thành 
trước tháng 6/2019. Kết quả giám sát nước thải, 
khí thải cho thấy, các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn 
cho phép. Chất thải nguy hại và bùn thải phát sinh 
trong quá trình hoạt động đã được chuyển giao cho 
đơn vị có chức năng xử lý. Xỉ thạch cao đã ký hợp 
đồng để xuất khẩu 1 phần. Xỉ lò cao, tro bay cũng 
đã có giải pháp xử lý. Công ty cũng đang gấp rút 
xây dựng 3 hồ chỉ thị sinh học với tổng diện tích 
lên đến 10 ha. Hiện Công ty đã hoàn thành việc xây 
dựng 2 hồ, hồ thứ 3 dự kiến sẽ hoàn thành trước 
ngày 30/6/2017.

Để giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả 
của Formosa, Bộ TN&MT đã thành lập Hội đồng 
kỹ thuật, Tổ giám sát và ban hành kế hoạch, lộ 
trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về BVMT và 
kế hoạch giám sát môi trường của Formosa. Hiện 
Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa 
vào triển khai các hạng mục công trình BVMT bổ 
sung như hệ thống hồ sinh học kết hợp với ứng phó 
sự cố, 4 trạm quan trắc nước thải online tự động, 
15 trạm quan trắc online khí thải. Kết quả giám sát 
liên tục của Bộ TN&MT từ tháng 7/2016 đến nay 
cho thấy, nước thải, khí thải của Formosa trước khi 
thải ra môi trường đều đạt quy chuẩn môi trường 
cho phép; chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 
thông thường, chất thải rắn sinh hoạt đã được 
Formosa quản lý đúng quy định. Nhìn chung, vấn 
đề môi trường của Formosa đã được kiểm soát tốt.

Đối với môi trường xung quanh, kết quả phân 
tích chất lượng nước, trầm tích đáy và thủy sinh vật 
biển ven bờ khu vực hoạt động của Formosa cơ bản 
đạt quy chuẩn cho phép. Riêng kết quả phân tích 
chất lượng nước ngầm lấy ở 5 vị trí bên trong và 5 vị 
trí bên ngoài Formosa cho thấy, nước ngầm có hiện 

tượng ô nhiễm một số thông 
số, gồm: chỉ số Pecmanganat, 
Amonia, Er, F, Cd, Pb, Mn và 
Fe.

Về việc xử lý chôn lấp 
chất thải, cơ quan chức năng 
đã xác định lượng bùn thải 
được Formosa chuyển giao 
cho Công ty Kỳ Anh trong 
thời gian từ ngày 31/5/2016 
đến ngày 10/7/2016 là 276,19 
tấn. Sau khi tổ chức lấy, phân 
tích các mẫu chất thải và 
giám sát việc thu gom, vận 
chuyển, toàn bộ chất thải đã 
chôn lấp trái phép được đưa 
về lưu giữ tại cơ sở xử lý chất 
thải theo quy định. Kết quả 
cho thấy, Formosa đã có các 
hành vi vi phạm hành chính 
như không phân định, phân 
loại, xác định đúng số lượng, 
khối lượng chất thải nguy hại 
phải đăng ký và quản lý theo 
quy định; Chuyển giao chất 
thải nguy hại cho tổ chức, cá 
nhân không có giấy phép xử 
lý chất thải nguy hại theo quy 
định.

Đối với Công ty Kỳ Anh, 
việc chôn lấp trái phép chất 
thải nguy hại có dấu hiệu vi 
phạm hình sự. Bộ TN&MT 
đã chuyển hồ sơ vụ việc để 
Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục 
điều tra làm rõ và xử lý theo 
quy định của pháp luật. Hiện 
nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã 

tiến hành khởi tố vụ án hình 
sự vi phạm các quy định trong 
quản lý, xử lý chất thải nguy 
hại tại thị xã Kỳ Anh và đang 
tiến hành điều tra làm rõ trách 
nhiệm của các cá nhân, đơn 
vị liên quan để xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật.

ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, 
SẢN XUẤT, KINH TẾ, XÃ 
HỘI CỦA 4 TỈNH MIỀN 
TRUNG

Ngay sau khi sự cố xảy ra, 
Chính phủ và cả hệ thống chính 
trị đã vào cuộc và thực hiện 
nhiều chính sách hỗ trợ cho 
ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung. 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
ban hành Quyết định số 1880/
QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về 
định mức bồi thường thiệt hại 
cho 7 nhóm đối tượng bị ảnh 
hưởng tại 4 tỉnh miền Trung 
từ nguồn kinh phí do Formosa 
bồi thường. Theo báo cáo của 
Bộ Tài chính ngày 21/4/2017, 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo chuyển tạm ứng số tiền 
bồi thường 3 đợt cho 4 tỉnh 
là 5.500 tỷ đồng. Theo đó, Bộ 
Tài chính đã cấp cho các địa 
phương 3 đợt là 5.190/5.500 tỷ 
đồng (Hà Tĩnh: 1.560/1590 tỷ 
đồng, Quảng Bình: 2.360/2.360 
tỷ đồng, Quảng Trị: 590/870 
tỷ đồng và Thừa Thiên - Huế: 
680/680 tỷ đồng).

 V Ngư dân tỉnh Quảng Trị phấn khởi vì bắt được  
mẻ cá lớn kể từ sau sự cố môi trường
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Đến nay, hoạt động sản xuất thủy sản và đời 
sống người dân tại 4 tỉnh đã cơ bản ổn định. 
Nguồn lợi thủy sản đã có sự phục hồi, nhiều 
loại cá, ruốc... xuất hiện trở lại. Người dân tích 
cực bám biển, từng bước chuyển đổi khai thác 
tầng đáy sang khai thác ở vùng biển xa bờ. Số 
lượng tàu thuyền khai thác ven bờ đạt tỷ lệ 70 - 
80%; tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi đạt 85 - 
90%. Sản lượng khai thác hải sản quý 1/2017 đạt 
25.386 tấn giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2016 
(Hà Tĩnh: 5.689 tấn, giảm 22,6%; Quảng Bình: 
8.975 tấn, giảm 1,8%; Quảng Trị: 4.300 tấn, tăng 
3,6%; Thừa Thiên - Huế: 6.422 tấn, giảm 14,7%). 
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tương đương 
cùng kỳ năm 2016. Tổng sản lượng nuôi của 4 
tỉnh trong quý 1/2017 là 6.279 tấn, tăng 3,12% so 
với cùng kỳ năm 2016 (Hà Tĩnh: 2.475 tấn, giảm 
8,8%; Quảng Bình: 1.447 tấn, giảm 4%; Quảng 
Trị: 1.480 tấn tăng 19%; Thừa Thiên - Huế: 877 
tấn tăng 6,3%).

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh buôn 
bán, bán lẻ thủy sản đã hoạt động trở lại; du lịch 
biển có nhiều tín hiệu tích cực sau 1 năm xảy ra 
sự cố; lượng khách đến các khu du lịch biển tăng 
cao; người tiêu dùng đã tiêu thụ các sản phẩm 
hải sản biển, nhất là các sản phẩm hải sản mới 
đánh bắt. Các địa phương đang tích cực tiêu thụ 
hải sản lưu kho bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy 
nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất, chế biến thủy sản vẫn còn một số khó 
khăn về cơ sở vật chất. Các tỉnh đang tập trung 
đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết, xúc tiến 
du lịch, cải thiện, nâng cấp cơ sở lưu trú.

GIỮ VỮNG TÌNH HÌNH 
AN NINH, TRẬT TỰ,  
AN TOÀN XÃ HỘI

Việc các cơ quan chức 
năng sớm tìm ra nguyên 
nhân, thủ phạm, buộc đối 
tượng gây ra sự cố phải bồi 
thường thiệt hại và khắc phục 
triệt để các tồn tại, vi phạm, 
đồng thời đã tích cực triển 
khai bồi thường thiệt hại, bảo 
đảm công khai, minh bạch, 
được đại đa số người dân 
đồng tình, ủng hộ. Sau khi Bộ 
TN&MT, các Bộ, ngành công 
bố biển miền Trung đã an 
toàn, nhiều ngư dân đã phấn 
khởi, quay trở lại ra khơi 
đánh bắt. Tuy nhiên, hiện 
đang có tình trạng gia tăng số 
lượng đơn thư kiến nghị của 
người dân không thuộc diện 
đối tượng bị thiệt hại trực 
tiếp được bồi thường theo 
quy định. Nhiều đối tượng 
cơ hội chính trị, phản động, 
chức sắc tôn giáo cực đoan lợi 
dụng sự cố môi trường biển, 
gia tăng các hoạt động tuyên 
truyền, xuyên tạc, phát tán 
tài liệu xấu, kích động nhân 
dân khiếu kiện, biểu tình, 
gây mất an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội trên địa bàn các 

tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh... Các 
cơ quan chức năng và địa 
phương đã tích cực nắm tình 
hình, vận động nhân dân, 
ngăn chặn các đối tượng quá 
khích, đấu tranh phản bác các 
luận điệu sai trái, xử lý các đối 
tượng gây rối vi phạm pháp 
luật. Tuy nhiên, tình hình vẫn 
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ 
việc, tình huống phức tạp.

Nhìn lại 1 năm sau sự cố 
môi trường, Đảng và Nhà 
nước đã rút ra được bài học 
quý báu trong công tác quản lý 
điều hành. Đó là bài học về sự 
cần thiết xây dựng cơ chế phối 
hợp thực chất, hiệu quả giữa 
các Bộ ngành, địa phương, huy 
động các nguồn lực ứng phó 
với thảm họa; Xác lập một hệ 
thống tiêu chí sàng lọc, ưu tiên 
các dự án công nghệ cao, thân 
thiện với môi trường trong 
thu hút đầu tư; tăng cường 
sự giám sát trong công tác 
BVMT đối với các dự án đầu 
tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường cao… Để tiếp tục giải 
quyết tốt các vấn đề liên quan 
đến sự cố môi trường biển, các 
Bộ, ngành Trung ương và các 
địa phương đang khẩn trương 
rà soát, đánh giá đầy đủ các tác 
động, ảnh hưởng và hậu quả 
của sự cố môi trường biển; 
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, 
đền bù, rà soát bảo đảm đúng 
đối tượng, dân chủ, công khai, 
minh bạch, kết hợp với chính 
sách hỗ trợ ổn định, phát triển 
sản xuất, đào tạo, chuyển đổi 
nghề, tạo việc làm cho nhân 
dân bị thiệt hại; Giám sát chặt 
chẽ, thường xuyên, lâu dài 
việc khắc phục các lỗi vi phạm 
của Formosa đã cam kết và 
thực hiện quy định, quy chuẩn 
về môi trường trong suốt thời 
gian vận hành dự án, nếu vi 
phạm thì xử lý kiên quyết 
theo quy định của pháp luậtn 

 NGUYỄN HẰNG V Bãi biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón hàng chục 
nghìn lượt du khách trong những ngày đầu hè năm 2017



16 Số 5/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường - 
Vấn đề quan trọng trong sửa đổi, bổ sung  
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
ThS. NGUYỄN THI
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 
sự cố môi trường (SCMT) là một chế 
định quan trọng được quy định ở Mục 

3, Chương X của Luật BVMT năm 2014 và 
nhiều điều khoản khác như các quy định về 
quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến 
lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM), phương án BVMT, quản lý chất thải, 
quan trắc môi trường, đánh giá sức chịu tải 
của môi trường, với mục tiêu ngăn ngừa ô 
nhiễm và phòng ngừa SCMT. Đây là những 
quy định quan trọng chi phối toàn bộ các quy 
định của Luật BVMT năm 2014 .

Theo khái niệm SCMT thì bão, lũ, sự cố 
hóa chất, hỏa hoạn, tràn dầu đều có thể xem là 
SCMT và tất cả các dạng sự cố này đều có cơ 
chế để phòng, chống và ứng phó. Tuy nhiên, 
qua thực tiễn về SCMT vừa qua cho thấy, các 
quy định và cơ chế về phòng ngừa, ứng phó, 
khắc phục SCMT đều chưa phát huy hiệu quả 
do các quy định của Luật BVMT năm 2014 
còn chưa cụ thể, chưa bao quát các biện pháp 
để phòng ngừa, ứng phó và khắc phục SCMT.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định 
về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục SCMT là 
vấn đề quan trọng, có tính chất chi phối đến 
các chế định khác của Luật BVMT năm 2014, 
từ đó có thể khắc phục các bất cập hiện nay.

PHÒNG NGỪA SCMT
Để phòng ngừa SCMT, tại Điều 108 của 

Luật BVMT năm 2014 đã quy định về trách 
nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trong phòng ngừa SCMT với các biện pháp 
như: Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó; 
lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó; 
đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại 
chỗ ứng phó SCMT; thực hiện chế độ kiểm 
tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn 
theo quy định của pháp luật; có biện pháp loại 
trừ nguyên nhân gây ra SCMT khi phát hiện 
có dấu hiệu SCMT. Ngoài ra, Luật BVMT năm 
2014 còn có các quy định khác về biện pháp 

phòng ngừa SCMT như quy 
hoạch BVMT, ĐMC, ĐTM, 
quản lý chất thải, đánh giá 
sức chịu tải của môi trường; 
công bố các đoạn sông, dòng 
sông không còn khả năng tiếp 
nhận chất thải; xác định hạn 
ngạch xả nước thải vào sông; 
phương án BVMT; bảo hiểm 
môi trường, ký quỹ cải tạo 
và phục hồi môi trường, quy 
chuẩn kỹ thuật về môi trường; 
quan trắc môi trường; công 
khai thông tin môi trường; 
thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động BVMT. Có thể 
thấy, đây là những quy định 
quan trọng có vai trò quyết 
định địa điểm, công nghệ của 
dự án, kiểm soát việc xả thải, 
giám sát quá trình hoạt động 
của cơ sở, để hạn chế tối đa ô 
nhiễm môi trường (ÔNMT) 
hoặc SCMT.

Tuy nhiên, các quy định 
này, đặc biệt là quy định tại 
Điều 108 của Luật BVMT 
năm 2014 còn chưa cụ thể và 
chưa bao quát hết các biện 
pháp phòng ngừa SCMT. Do 

vậy, các biện pháp phòng 
ngừa SCMT cần được nghiên 
cứu bổ sung các nội dung:

Xác định danh mục các 
ngành nghề có khả năng gây 
ÔNMT nghiêm trọng, hoặc 
tiềm ẩn nguy cơ SCMT để có 
các biện pháp ứng xử phù hợp 
với từng dự án, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thuộc ngành, 
nghề đó. Việc ứng xử này cần 
được quy phạm hóa nhằm 
can thiệp ngay từ giai đoạn 
lập quy hoạch phân vùng 
sản xuất, kinh doanh của các 
ngành, nghề, phân vùng xả 
thải đến các yêu cầu trong 
ĐTM, kế hoạch quản lý môi 
trường, phương án BVMT; có 
biện pháp giám sát đặc biệt 
trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh và biện pháp ứng phó 
nếu xảy ra SCMT

Áp dụng công nghệ tốt 
nhất có thể (BAT) để đạt 
được nhiều mục tiêu, trong 
đó có việc giảm thiểu chất 
thải thông qua sử dụng công 
nghệ tốt nhất hiện có trong 
mối tương quan giữa năng 

 V Nguồn nước thải chưa qua xử lý, thải trực tiếp ra môi 
trường là một trong những nguy cơ gây ra SCMT
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lực của cơ sở sản xuất, kinh doanh với yêu 
cầu BVMT nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Việc 
sử dụng BAT không bắt buộc phải áp dụng 
kỹ thuật và công nghệ cụ thể nào mà chỉ tính 
đến đặc tính công nghệ, vị trí địa lý, điều kiện 
môi trường, tính khả thi về kỹ thuật và chi phí 
khi áp dụng. Do đó, cần xác định quy trình áp 
dụng, thứ tự ưu tiên và cơ chế đặc thù khi cơ 
sở sản xuất, kinh doanh áp dụng BAT.

Áp dụng kiểm toán môi trường nhằm 
đánh giá sự tuân thủ pháp luật về BVMT 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, 
có được công cụ nhằm nghiên cứu, kiểm tra 
các tài liệu, số liệu, báo cáo môi trường của 
cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thời gian 
nhất định nhằm phát hiện những sai sót, vi 
phạm trong hoạt động BVMT của cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Thông qua kiểm toán môi 
trường, với việc đánh giá các yếu tố sản xuất 
(đầu vào, đầu ra, có tính đến sự thất thoát để 
giám sát hoạt động xả thải) sẽ cung cấp bằng 
chứng xác thực về việc gây ô nhiễm, cũng như 
SCMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây là 
công cụ quan trọng để xác định trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại môi trường, truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân 
có hành vi gây ra SCMT.

Xác định mối quan hệ giữa quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia chung về chất thải với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng riêng cho 
từng ngành, loại hình sản xuất kinh doanh 
theo hướng quy chuẩn áp dụng riêng phải có 
yêu cầu cao hơn (khắt khe hơn) quy chuẩn 
chung, hoặc phân cấp cho địa phương xây 
dựng quy chuẩn địa phương áp dụng riêng 
cho từng ngành, loại hình sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn.

Minh bạch thông tin về môi trường và kết 
quả kiểm toán môi trường là cơ sở quan trọng 
để hạn chế các hành vi vi phạm quy định về 
BVMT, kiểm soát các hoạt động xả thải trái 
pháp luật tiềm ẩn nguy cơ gây SCMT thông 
qua vai trò giám sát của cộng đồng và cơ quan 
quản lý nhà nước. Đồng thời, nâng cao vai 
trò của cộng đồng, tổ chức xã hội, tổ chức phí 
chính phủ, cơ quan thông tấn báo chí trong 
việc giám sát hoạt động BVMT. Đây là kênh 
giám sát quan trọng và hiệu quả trong việc 
kiểm soát hoạt động BVMT.

Quy định về đào tạo, tập huấn, diễn tập 
về phòng ngừa và ứng phó SCMT. Do SCMT 
diễn ra bất ngờ, phức tạp, khó lường, dễ gây 
lúng túng và hoảng loạn trong cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, cũng như cộng 
đồng dân cư xung quanh, vì 
vậy, việc đào tạo, tập huấn, 
diễn tập để có phản ứng phù 
hợp khi sự cố xảy ra là hết sức 
cần thiết.

ỨNG PHÓ SCMT
Hiện nay, cơ chế ứng phó 

sự cố và thiên tai ở nước ta là 
tương đối đầy đủ, nhất là khi 
Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 30/2017/NĐ-CP quy 
định tổ chức, hoạt động ứng 
phó sự cố, thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn. Trong đó đã 
bao quát cả SCMT, do vậy, 
cần cân nhắc trong việc sửa 
đổi Luật BVMT năm 2014 
theo hướng ứng dụng cơ chế 
quy định tại Nghị định nêu 
trên. Tuy nhiên, Nghị định 
chỉ quy định về cơ chế chỉ 
huy, tham mưu, huấn luyện, 
huy động nguồn lực khi sự 
cố xảy ra mà không quy định 
bản chất và nội dung của các 
loại sự cố, do vậy, đối với chế 
định về ứng phó SCMT cần 
quy định rõ các vấn đề:

Xác định lại nội hàm của 
khái niệm SCMT để tránh 
trùng lặp với sự cố thiên tai, 
sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu, 
hỏa hoạn… vì các sự cố này 
đã có luật tương ứng điều 
chỉnh. Theo đó, nên xác định 
SCMT là sự suy thoái hoặc 
biến đổi môi trường nghiêm 
trọng do chất thải của hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
hoặc các hoạt động khác của 
con người gây ra, hay những 
tác động khác do chất thải phi 
tự nhiên gây ra.

Xây dựng các tiêu chí 
phân loại SCMT tương ứng 
với thẩm quyền xử lý của các 
cấp trong hệ thống tổ chức 
ứng phó sự cố, thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn để nhanh 
chóng xác định được cấp có 
thẩm quyền xử lý, cơ quan 

có thẩm quyền chỉ huy, tham 
mưu, thực hiện ứng phó 
SCMT.

Quy định rõ vai trò, trách 
nhiệm và quyền hạn của Bộ 
TN&MT và Sở TN&MT bởi 
vấn đề này còn chưa được 
quy định đầy đủ, phù hợp 
trong Nghị định số 30/2017/
NĐ-CP, đồng thời quy định 
các cơ chế đặc thù huy động 
nguồn lực tham gia ứng phó 
SCMT.

KHẮC PHỤC SCMT
Khi SCMT xảy ra, sẽ xuất 

hiện các loại thiệt hại: Thiệt 
hại về môi trường (sự thay 
đổi theo chiều hướng bất lợi 
của hệ sinh thái, mất an toàn 
môi trường, ÔNMT…); Thiệt 
hại về dân sự (ảnh hưởng tới 
sức khỏe, an toàn của con 
người, mất nguồn thu nhập, 
thiệt hại về tài sản, thay đổi 
theo hướng bất lợi về nơi sinh 
sống và sinh kế…).

Theo nguyên tắc “người 
gây ô nhiễm phải trả tiền”, 
thì người gây SCMT phải 
gánh chịu toàn bộ hậu quả do 
hành vi của mình gây ra như 
bồi thường thiệt hại về môi 
trường, bồi thường thiệt hại 
về dân sự và khắc phục SCMT, 
hoặc phải chịu trách nhiệm 
hình sự. Tuy nhiên, các quy 
định thực thi nguyên tắc này 
chưa được quy định đầy đủ, 
cụ thể trong Luật BVMT năm 
2014, mà chỉ quy định mang 
tính nguyên tắc. Do đó, Luật 
BVMT năm 2014 cần bổ sung 
các quy định giải quyết thấu 
đáo các vấn đề trên, cụ thể:

Đối với thiệt hại về 
môi trường, Luật BVMT 
năm 2014 mới dừng lại ở 
quy định về phục hồi môi 
trường đối với hoạt động 
thăm dò, khai thác khoáng 
sản, khai thác nước dưới 
đất, phục hồi môi trường đất 
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bị ô nhiễm. Tuy nhiên, các 
quy định này còn chưa cụ 
thể và đầy đủ. Do đó, cần có 
quy định về phục hồi môi 
trường, trong đó quy định 
rõ các loại hình và phương 
pháp phục hồi môi trường 
như đưa môi trường trở lại 
thời điểm khi chưa có sự 
cố, hay cải tạo môi trường 
để có môi trường, hệ sinh 
thái mới, hoặc đơn giản chỉ 
là môi trường không còn bị 
ô nhiễm… Từ đó, xác định 
các chi phí để phục hồi môi 
trường, bồi thường thiệt hại 
về môi trường; đồng thời có 
các quy định bảo đảm việc 
thực hiện trách nhiệm phục 
hồi môi trường như ký quỹ 
phục hồi môi trường, bảo 
hiểm môi trường, sự tham 
gia của cộng đồng trong 
phục hồi môi trường, cơ chế 
giám sát, tổ chức thực hiện 
phục hồi môi trường…

Đối với thiệt hại về dân 
sự, Luật BVMT năm 2014 
cần có quy định rõ về trách 
nhiệm chứng minh của các 
bên liên quan, theo đó, người 
thiệt hại không bắt buộc phải 
có nghĩa vụ chứng minh yêu 
cầu bồi thường nhưng người 
gây SCMT phải có nghĩa vụ 
chứng minh về mức độ phải 
bồi thường.

Như vậy, có thể thấy, 
trước yêu cầu BVMT trong 
tình hình mới thì việc sửa 
đổi, bổ sung Luật BVMT 
năm 2014 nói chung và các 
quy định về phòng ngừa, 
ứng phó, khắc phục SCMT 
nói riêng được kỳ vọng là sẽ 
tạo chuyển biến lớn trong 
việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về BVMT, nhằm 
hướng tới mục tiêu tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về môi 
trườngn

Vĩnh Phúc: Tăng cường  
công tác thanh tra, kiểm tra 
về bảo vệ môi trường
NGUYỄN DUY TIÊN 
Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Trong những năm qua, tỉnh 
Vĩnh Phúc có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế nhanh, trong đó 

tập trung vào các ngành công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. Đi 
đôi với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh thì các vấn đề về môi trường 
ngày càng diễn biến phức tạp. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, 
HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã 
rất quan tâm chỉ đạo sát sao công tác 
BVMT, trong đó xác định công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 
quy định về BVMT là nhiệm vụ quan 
trọng, nhằm ngăn chặn các hành vi 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi 
trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 
Để giám sát việc tuân thủ các quy định 
về BVMT, thời gian qua, Sở TN&MT 
đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản 
lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh 
Phúc, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và lực lượng cảnh sát môi trường 
tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát 
hiện các vi phạm, kiến nghị xử lý vi 

phạm theo quy định; đồng thời, tăng 
cường tuyên truyền các quy định, văn 
bản pháp luật về BVMT, vận động các 
tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định đó. Trong đó, chú 
trọng tuyên truyền về Luật BVMT 
năm 2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật, đặc biệt là Nghị định 
số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực môi trường (nay được thay 
thế bằng Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP ngày 18/11/2016) để góp phần 
nâng cao ý thức BVMT của các tổ 
chức, cá nhân. 

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra của 
Bộ TN&MT và Thanh tra tỉnh, hàng 
năm, Sở TN&MT xây dựng và triển 
khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra về 
các lĩnh vực của ngành, trong đó có 
môi trường. Trong quá trình thanh tra, 
Sở tiến hành xử lý nghiêm các trường 
hợp cố tình vi phạm, tái phạm, có biểu 
hiện chây ì, hoặc xả chất thải vượt quy 
chuẩn kỹ thuật cho phép. Trong một 
số trường hợp cần thiết, để đảm bảo 
đầy đủ căn cứ pháp lý, Sở đã phối hợp 

 V Nước thải của Công ty CP Tập đoàn Vina Top gây ô nhiễm môi trường 
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thải gây ô nhiễm nguồn nước 
mặt, Sở đã phối hợp với chính 
quyền địa phương dưới sự 
tham gia, giám sát của người 
dân tiến hành thanh tra đột 
xuất và lấy mẫu nước thải của 
Công ty. Căn cứ kết quả phân 
tích mẫu, Sở đã hoàn thiện hồ 
sơ chuyển Chủ tịch UBND 
tỉnh ban hành quyết định xử 
phạt vi phạm theo quy định, 
giải quyết dứt điểm điểm nóng 
môi trường. 

Đặc biệt, nhằm tạo sức 
răn đe đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật về BVMT, 
thời gian qua, Sở thường 
xuyên phối hợp với các cơ 
quan báo chí ở Trung ương 
và địa phương để kịp thời 
cung cấp thông tin giúp cho 
các cấp, ngành và người dân 
nắm rõ thông tin các vụ việc, 
tránh gây bức xúc và mất trật 
tự an ninh trên địa bàn. Tiêu 
biểu có vụ việc xả trộm nước 
thải bể phốt của Công ty CP 
Môi trường và Dịch vụ đô 
thị Vĩnh Yên (phường Khai 
Quang, TP. Vĩnh Yên). Ngay 
sau khi trên mạng xã hội xuất 
hiện một số hình ảnh về việc 
xe bồn của Công ty xả trộm 
nước thải thu gom từ bể phốt 
chưa qua xử lý ra môi trường, 
Sở đã tiến hành kiểm tra và xử 
lý theo đúng quy định pháp 
luật. Các kết quả kiểm tra, xử 
lý đối với Công ty được công 
khai thông qua các cơ quan 
báo chí, từ đó, tạo niềm tin 
cho người dân. 

Qua thanh tra, kiểm tra 
cho thấy, tất cả các doanh 
nghiệp, hay các đối tượng bị 
thanh tra đều có ý thức chấp 
hành tốt kết luận của Thanh 
tra và có ý thức khắc phục 
những tồn tại trong thời hạn 
cho phép. Tuy nhiên, hiện nay, 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 
việc thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm đối với các hộ sản 
xuất, kinh doanh ở làng nghề 
và các hộ chăn nuôi ở nông 
thôn còn gặp nhiều khó khăn. 
Trong đó có một số điểm nóng 
tại các làng nghề mua bán, 
phá dỡ ô tô cũ ở xã Tề Lỗ, xã 
Đồng Văn (huyện Yên Lạc) và 
tình trạng vứt xác gia súc, gia 
cầm ra sông suối, ao hồ, kênh 
rạch, gây ô nhiễm nguồn nước. 
Để việc chấp hành pháp luật 
về BVMT trên địa bàn Vĩnh 
Phúc nói riêng và trên phạm 
vi cả nước nói chung đạt được 
kết quả tốt, bên cạnh việc kiện 
toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, tăng 
cường thanh tra, kiểm tra… 
thì việc hoàn thiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về BVMT 
là hết sức cần thiết. Trước hết, 
kiến nghị Bộ TN&MT rà soát 
Nghị định 155/2016/NĐ-CP 
ngày 18/11/2016 của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực môi 
trường để tiếp tục chỉnh sửa, 
bổ sung một số nội dung cho 
phù hợp với Luật BVMT năm 
2014 và các văn bản pháp luật 
khác có liên quann

với các chuyên gia, nhà khoa học để xác định 
nguyên nhân gây ô nhiễm của doanh nghiệp, từ 
đó có biện pháp xử lý kịp thời. Điển hình như 
vụ việc xả thải gây mùi khó chịu của Công ty 
TNHH Piaggio Việt Nam (thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên). Từ năm 2010 - 2014, trong 
quá trình hoạt động sản xuất, Công ty thường 
phát sinh hơi dung môi, gây mùi khó chịu, ảnh 
hưởng đến các hộ dân xung quanh. Mặc dù, địa 
phương đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra đến 
kiểm tra, lấy mẫu nhưng không phát hiện được 
nguyên nhân. Để giải quyết dứt điểm tình trạng 
nêu trên, năm 2015, Sở TN&MT đã mời các nhà 
khoa học thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối 
hợp để tìm ra nguyên nhân và đề xuất hướng 
giải quyết. Đến nay, Công ty đã xử lý cơ bản dứt 
điểm mùi phát sinh trong quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, Sở cũng thường xuyên trao đổi 
thông tin với lực lượng cảnh sát môi trường, 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã, từ đó tổ chức 
thanh tra đột xuất để phát hiện kịp thời và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT, cụ thể như vụ việc xả thải gây ô nhiễm 
của Công ty CP Tập đoàn Vina Top (xã Sơn 
Lôi, huyện Bình Xuyên) trong tháng 2/2017. 
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh 
của người dân và UBND xã Sơn Lôi về việc xả 

Năm 2016, Sở TN&MT đã thực hiện 25 cuộc thanh 
tra, kiểm tra (23 cuộc trong kế hoạch; 2 cuộc đột xuất) 
về đất đai, BVMT, tài nguyên nước và khoáng sản đối với 
145 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 19 trường hợp (16 tổ chức và 3 cá 
nhân), với tổng số tiền phạt là 567.091.000 đồng.

Riêng đầu năm 2017, Sở đã xử phạt vi phạm hành 
chính về BVMT đối với 4 tổ chức, với số tiền trên 800 
triệu đồng. 

 V Cán bộ thanh tra Sở TN&MT Vĩnh Phúc lấy 
mẫu nước thải tại Công ty CP Tập đoàn Vina Top
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Phát huy giá trị đa dạng sinh học  
của các hệ sinh thái rừng tỉnh Lào Cai
LÊ NGỌC DƯƠNG
Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai

trưng của vùng, trong đó các 
loài thực vật đặc hữu chiếm 
tới 25% các loài thực vật đặc 
hữu tại Việt Nam như bách 
tán Đài Loan, bách xanh, 
thông đỏ, vân sam Hoàng 
Liên (sam lạnh), thiết sam 
và phát hiện các loài thích 
tím… Có thể nói, vùng núi 
Hoàng Liên là kho tàng gen 
cây rừng quý, hiếm bậc nhất 
của Việt Nam. Khu hệ thực 
vật không chỉ đa dạng về 
thành phần loài mà còn về 
công dụng. Trong số 2.399 
loài thực vật, có 754 loài làm 
thuốc; 214 loài ăn được; 458 
loài lấy gỗ; 311 loài làm cảnh; 
67 loài cho dầu; 45 loài cây 
cho tanin, chất màu; 23 loài 
lấy sợi; 125 loài cây có công 
dụng khác.

Bên cạnh đó, hệ động 
vật của vùng núi cao Hoàng 
Liên Sơn đã thống kê được 
621 loài động vật có xương 
sống trên cạn, trong đó có 
96 loài thú, 376 loài chim, 68 
loài bò sát và 60 loài lưỡng 
thể, đặc biệt có loài ếch gai 
rất hiếm vừa được phát hiện. 

Trong tổng số loài động vật 
có xương sống đã ghi nhận, 
có 80 loài động vật quý, 
hiếm trong Sách đỏ Việt 
Nam (1992), 49 loài trong 
Danh lục đỏ IUCN/2004, 8 
loài chim đặc hữu của Việt 
Nam và 25 loài chim khác; 
khu hệ lưỡng thê (8 loài) và 
đang bảo tồn nguồn gen của 
trên 1/2 số loài ếch nhái có ở 
Việt Nam. Qua đó cho thấy, 
khu vùng núi cao Hoàng 
Liên Sơn rất đa dạng về các 
loài động vật có xương sống, 
cũng như tính xác đáng và 
hiệu quả của công tác bảo vệ, 
phục hồi sinh cảnh tự nhiên. 
Đây cũng là cơ sở để thực 
hiện bảo tồn tại chỗ động 
vật rừng trong môi trường tự 
nhiên; đặc biệt, VQG Hoàng 
Liên đã được công nhận là 
Vườn Di sản ASEAN.

Mặc dù có tính đa dạng 
cao, nhưng nhiều khu vực bị 
ảnh hưởng do tác động của 
các hoạt động kinh tế - xã 
hội của cộng đồng dân cư 
sống gần khu vực VQG và 
các KBTTN khiến số lượng 

Nằm ở phía Tây Bắc, tỉnh Lào 
Cai có nguồn tài nguyên 
rừng phong phú, đa dạng 

và đặc sắc về cảnh quan. Các hệ sinh 
thái (HST) rừng đã tạo ra nơi cư trú 
cho hàng nghìn loài sinh vật, trong 
đó có nhiều loài động vật và thực vật 
quý hiếm. Nhờ những nét độc đáo 
của các HST rừng đã đưa Lào Cai 
trở thành một trong những tỉnh có 
nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú bậc nhất tại Việt Nam. Hiện 
Lào Cai đang xây dựng hồ sơ đề cử 
UNESCO công nhận Khu dữ trữ 
sinh quyển (KDTSQ) thế giới Hoàng 
Liên Sơn, đây sẽ là sự ghi nhận của 
quốc tế về những giá trị và tiềm năng 
của các HST rừng nơi đây.

KDTSQ Hoàng Liên Sơn có tổng 
diện tích 542.146 ha, dân số 165.000 
người. Trong đó, vùng lõi bao gồm 
Vườn quốc gia (VQG) Hoàng Liên, 
Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) 
Hoàng Liên - Văn Bàn và Y Tý - Bát 
Xát, với tổng diện tích 72.146 ha. 
Vùng đệm gồm các xã tiếp giáp với 
vùng lõi có diện tích khoảng 170.000 
ha, dân số khoảng 70.000 người, gồm 
một số xã của các huyện Sa Pa, Văn 
Bàn, Bát Xát (Lào Cai) và huyện Tam 
Đường, Tân Uyên (Lai Châu). Vùng 
chuyển tiếp bao gồm các xã tiếp giáp 
với vùng đệm ở các huyện Sa Pa, Bảo 
Thắng, Văn Bàn và Bát Xát với diện 
tích 300.000 ha, dân số 95.000 người.

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu 
cho thấy, hệ thực vật ở đây mang đặc 
trưng á nhiệt đới và ôn đới (Vân Nam 
- Hymalaya, Bắc Việt Nam - Nam 
Trung Quốc và Ấn Độ - Malaixia). 
Qua tổng hợp bước đầu đã thống 
kê được 2.399 loài thực vật có mạch 
thuộc 1.020 chi và 256 họ. Số lượng 
loài thực vật phong phú, đặc biệt có 
các loài chịu lạnh mang tính chất đặc 

 V VQG Hoàng Liên tổ chức đánh giá trực tiếp tại thực địa về 
đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các giống lan quý



21Số 5/2017

LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH

cá thể một số loài giảm đáng kể. Tình trạng 
săn, bắt động vật trái phép dẫn đến nhiều loài 
đang bị đe dọa, trong đó có một số loài đang 
trong tình trạng tuyệt chủng ở khu vực núi 
cao Hoàng Liên Sơn như: Vượn đen tuyền, 
hồng hoàng, cheo cheo, voọc bạc má. Những 
loài bò sát, lưỡng cư có giá trị thương mại 
hoặc dược liệu như: Các loài rùa, kỳ đà, rắn…

Cùng với đó, công tác bảo tồn ĐDSH 
đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách 
thức từ thực trạng gia tăng dân số của đồng 
bào dân tộc thiểu số sống trong vùng lõi và 
vùng đệm, áp lực từ biến đổi khí hậu, tình 
trạng khai thác lâm sản trái phép, đốt nương 
làm rẫy, cháy rừng... Tất các các yếu tố này 
dẫn đến nguy cơ sụt giảm số lượng loài trong 
tự nhiên. Do đó, cần thiết phải tăng cường 
đầu tư bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng, 
để bảo tồn các nguồn gen quý, hiếm, bảo tồn 
ĐDSH, góp phần cải tạo, gìn giữ môi trường, 
ngăn ngừa những thảm họa về môi sinh cho 
con người và phát huy khả năng phòng hộ 
đầu nguồn cho các con sông lớn.

Để làm được điều đó, cần sự quan tâm 
ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phối, kết 
hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành 
địa phương và sự tham gia tích cực của cộng 
đồng dân cư. Ngoài ra, cần tăng cường công 
tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 
thức và ý thức của người dân; tìm các sinh 
kế thay thế giúp cộng đồng dân cư phát triển 
kinh tế; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác bảo tồn; hợp tác hiệu quả với 
các tổ chức trong nước và quốc tế trên nhiều 
lĩnh vực, nhằm bảo vệ tốt hơn nữa nguồn tài 
nguyên thiên nhiên vô giá của Lào Cain

 V Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và đại diện 
chính quyền địa phương tham gia thả động 
vật về rừng nhân Ngày Môi trường Thế giới 
5/6/2016 tại VQG Hoàng Liên, Lào Cai

 l Sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
về xử phạt vi phạm 
hành chính trong 
hoạt động thủy sản

Ngày 5/4/2017, 
Chính phủ ban hành 
Nghị định số 41/2017/
NĐ-CP về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 103/2013/
NĐ-CP ngày 12/9/2013 
về xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động 
thủy sản; Nghị định số 
119/2013/NĐ-CP ngày 
9/10/2013 về lĩnh vực thú 
y, giống vật nuôi, thức ăn 
chăn nuôi; Nghị định số 
157/2013/NĐ-CP ngày 
11/11/2013 về quản lý 
rừng, phát triển rừng, 
bảo vệ rừng và quản lý 
lâm sản. 

Theo đó, mức phạt 
tiền từ 5 - 10 triệu đồng 
sẽ được áp dụng đối với 
hành vi khai thác, hủy 
hoại trái phép rạn đá 
ngầm, rạn san hô, bãi 
thực vật ngầm, rừng 
ngập mặn, hệ sinh cảnh 
khác...; Phạt tiền từ 2 
- 3 triệu đồng đối với 
chủ vật nuôi vứt động 
vật mắc bệnh, chết và 
sản phẩm của chúng, 
xả nước thải, chất thải 
mang mầm bệnh ra 
môi trường…; Người sử 
dụng dịch vụ môi trường 
rừng (DVMTR) không 
ký hợp đồng chi trả tiền 
sử dụng DVMTR sau 3 
tháng sẽ bị phạt tiền từ 
1 - 2 triệu đồng; Phạt 
tiền từ 10 - 20 triệu đồng 
khi không ký hợp đồng 
với Quỹ Bảo vệ và phát 
triển rừng (BV&PTR) 
địa phương trong trường 
hợp chi trả gián tiếp; 

Phạt tiền từ 40 - 50 đồng 
khi không ký hợp đồng 
với Quỹ BV&PTR Việt 
Nam trong trường hợp 
chi trả gián tiếp…

 l Ứng dụng công 
nghệ tiên tiến hỗ 
trợ công tác quản lý 
khu bảo tồn

Ngày 10/5/2017, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 626/QĐ-
TTg phê duyệt Đề án tăng 
cường năng lực quản lý hệ 
thống khu bảo tồn (KBT) 
đến năm 2025, tầm nhìn 
2030. Theo đó, Đề án đề ra 
mục tiêu nâng cao năng lực 
quản lý hệ thống KBT từ 
cấp Trung ương đến cơ sở 
để đảm bảo bảo tồn và phát 
triển bền vững tài nguyên 
thiên nhiên và đa dạng 
sinh học (ĐDSH) ở Việt 
Nam; Đến năm 2025, đảm 
bảo cơ sở vật chất trang 
thiết bị, ứng dụng khoa học 
công nghệ đạt 50%, tầm 
nhìn đến năm 2030 đạt 
70% cho các KBT trong cả 
nước được cung cấp thiết 
bị và áp dụng công nghệ 
trong công tác quản lý cơ 
sở dữ liệu, tuần tra, giám 
sát ĐDSH và đánh giá hiệu 
quả quản lý KBT. 

Để thực hiện mục 
tiêu trên, Đề án đề ra 
các nhiệm vụ: Xây dựng 
các chính sách phát triển 
nguồn lực quản lý KBT; 
Tổ chức hướng dẫn, triển 
khai và giám sát thực hiện 
các chính sách trên nhằm 
củng cố cơ cấu tổ chức 
và quản lý KBT; Đào tạo 
nâng cao năng lực cho 
cán bộ làm việc ở KBT; 
Ứng dụng công nghệ tiên 
tiến hỗ trợ công tác quản 
lý KBT…

VĂN VẢN MỚI
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 l Quy định về khung 
giá tính thuế tài 
nguyên mới

Ngày 12/5/2017, Bộ Tài 
chính ban hành Thông tư số 
44/2017/TT-BTC quy định 
về khung giá tính thuế tài 
nguyên (TTN) đối với nhóm, 
loại tài nguyên có tính chất 
lý, hóa giống nhau. Thông tư 
quy định về khung giá tính 
TTN theo quy định tại Điểm 
b Khoản 5, Điều 4, Nghị định 
số 12/2015/NĐ-CP ngày 
12/2/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại 
các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị 
định về thuế. 

Theo đó, khung giá tính 
TTN đối với nhóm, loại tài 
nguyên có tính chất lý, hóa 
giống nhau, gồm: khoáng sản 
kim loại; khoáng sản không 
kim loại; rừng tự nhiên; hải sản 
tự nhiên; nước thiên nhiên; 
yến sào thiên nhiên. 

Căn cứ khung giá tính 
TTN, UBND cấp tỉnh ban 
hành Bảng giá tính TTN áp 
dụng tại địa phương đảm bảo 
một số nguyên tắc sau: Mã tài 
nguyên trên Bảng giá tính TTN 
phải có các cấp tương ứng với 
các cấp của khung giá; Trường 
hợp Bảng giá tính TTN quy 
định giá tính TTN chi tiết hơn 
các nhóm loại tài nguyên nêu 
tại khung giá thì ghi chi tiết ở 
cấp tiếp theo và được đánh số 
theo nguyên tắc mã hóa tài 
nguyên… 

Đối với loại tài nguyên khai 
thác không bán ra mà phải qua 
sản xuất, chế biến thành sản 
phẩm công nghiệp mới bán ra, 
giá tính TTN khai thác là giá đã 
trừ chi phí chế biến nhưng phải 
đảm bảo nằm trong khung giá 
tính TTN. 

Các trường hợp điều 
chỉnh, bổ sung khung giá tính 
TTN: Giá tài nguyên phổ biến 
trên thị trường biến động lớn 
(tăng từ 20% trở lên so với mức 
giá tối đa, hoặc giảm từ 20% 
trở lên so với mức giá tối thiểu 
của khung giá tính TTN do Bộ 
Tài chính ban hành); Đối với 
trường hợp giá tài nguyên biến 
động lớn phải điều chỉnh ngoài 
khung giá tính TTN, trong thời 
gian 30 ngày, Sở Tài chính chủ 
trì phối hợp với Cục Thuế, Sở 
TN&MT báo cáo UBND cấp 
tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ 
Tài chính trước khi quyết định 
ban hành văn bản điều chỉnh 
Bảng giá tính TTN. Thông tư 
này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1/7/ 2017.

 l Bộ Xây dựng  
ban hành Kế hoạch 
hành động về Tăng 
trưởng xanh

Ngày 11/5/2017, Bộ Xây 
dựng ban hành Quyết định 
số 419/QĐ-BXD về Kế hoạch 
hành động Tăng trưởng xanh 
(TTX) của ngành xây dựng 
đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030. Mục tiêu của 
Kế hoạch nhằm cụ thể hóa 
các nhiệm vụ của ngành xây 
dựng và phấn đấu đạt các 
mục tiêu đã được nêu trong 
Chiến lược quốc gia về TTX 
đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1393/QĐ-TTg và Quyết 
định số 403/QĐ-TTg về Kế 
hoạch hành động quốc gia về 
TTX giai đoạn 2014 -2020.

Kinh phí thực hiện Kế 
hoạch được bố trí từ nguồn 
vốn ngân sách nhà nước, 
doanh nghiệp và các tổ chức 
quốc tế. Các đơn vị trực thuộc 
Bộ, Sở xây dựng các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 
doanh nghiệp chủ động tìm 
kiếm nguồn tài chính thực 
hiện nhiệm vụ phân công.

 l Quy định trách 
nhiệm BVMT trên địa 
bàn tỉnh Nam Định

Ngày 16/5/2017, UBND 
tỉnh Nam Định đã ban hành 
Quyết định số 12/2017/QĐ - 
UBND quy định trách nhiệm 
BVMT trên địa bàn tỉnh Nam 
Định. Theo đó, Quyết định 
quy định các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh được giao nhiệm 
vụ xây dựng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch thuộc đối 
tượng phải thực hiện đánh 
giá môi trường chiến lược 
(ĐMC) (Điều 13, Luật BVMT 
năm 2014) có trách nhiệm lập, 
hoặc thuê tổ chức tư vấn lập 
báo cáo ĐMC và gửi cơ quan 
có thẩm quyền để thẩm định 
(Điều 16, Luật BVMT năm 
2014) theo quy định…

Sở TN&MT tổ chức thẩm 
định và trình UBND tỉnh phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường (ĐTM) các 
Dự án thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND tỉnh; tổ chức 
kiểm tra và xác nhận các công 
trình, biện pháp BVMT phục 
vụ giai đoạn hoạt động của Dự 
án.

Các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt 
động trước ngày 1/4/2015 có 
quy mô, tính chất tương đương 
với đối tượng phải lập báo cáo 
ĐTM nhưng không có quyết 
định phê duyệt báo cáo ĐTM, 
hoặc các văn bản tương đương 
thì phải lập đề án BVMT chi 
tiết trước ngày 1/4/2018 theo 
quy định tại Điều 3, Thông tư 
số 26/2015/TT-BTNMT của 
Bộ TN&MT…n
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ĐẢM BẢO AN NINH MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 
Vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết
TS. TẠ ĐÌNH THI
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT
ThS. PHAN THỊ KIM OANH
Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT
ThS. TẠ VĂN TRUNG
Tổng cục Môi trường
ThS. BÙI ĐỨC HIẾU
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT

Hiện nay, bảo đảm an ninh môi trường 
(ANMT) đã trở thành vấn đề toàn 
cầu, cần có sự hợp tác, chia sẻ giữa các 

quốc gia. Các thách thức ANMT không chỉ đe 
dọa an ninh con người, kinh tế, lương thực… 
mà còn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa 
an ninh quốc gia (ANQG) và sự tồn vong của 
nhân loại. Hiện nay, vấn đề ANMT được đặt ra 
cấp bách đối với Việt Nam. Nhiều học giả trong 
nước và trên thế giới đã thống nhất, ANQG 
và ANMT có mối quan hệ chặt chẽ, bởi vì về 
thực chất, ANMT là thành tố thuộc an ninh 
phi truyền thống (ANPTT), một bộ phận cấu 
thành ANQG. Vì vậy, đảm bảo ANMT là một 
phần quan trọng nhằm đảm bảo ANQG trong 
thời đại mới. 

ANMT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ANQG
Tại Việt Nam, Luật ANQG năm 2004 đã 

xác định, ANQG là sự ổn định, PTBV của chế 
độ XHCN và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, 
sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nội dung 
cơ bản của ANQG là bảo vệ lợi ích quốc gia 
và loại bỏ các mối đe dọa tới lợi ích đó. Trong 
bối cảnh hiện nay, do mặt trái của sự phát triển 
cùng với xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh 
mẽ, vấn đề ANQG không chỉ giới hạn trong 
việc ngăn chặn, ứng phó với các nguy cơ chiến 
tranh, mà còn bao hàm nhiều vấn đề ANPTT 
như biến đổi khí hậu (BĐKH), ô nhiễm, suy 
thoái môi trường, cạn kiệt nguồn nước, khủng 
bố, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia… Các 
thách thức ANPTT có thể làm cho một quốc 
gia, thể chế xã hội sụp đổ mà không cần hoạt 
động quân sự.

Một trong những vấn đề ANPTT nổi cộm 
hiện nay và được nhiều học giả trên thế giới 
quan tâm nghiên cứu là vấn đề ANMT. Năm 

1972, vấn đề ANMT lần đầu 
tiên được đưa vào Chương 
trình Nghị sự quốc tế tại Hội 
nghị Liên hợp quốc (LHQ) 
về môi trường và con người 
ở Stốckhôm (Thụy Điển). Đại 
hội đồng LHQ lần đầu tiên đã 
đề cập tới khái niệm ANMT 
vào năm 1987 trong một văn 
bản chính thức: “Quản lý 
nguồn tài nguyên không hợp 
lý, lãng phí đều uy hiếp đối 
với an ninh. Sự biến đổi tiêu 
cực của môi trường đang uy 
hiếp đối với sự phát triển… 
trở thành nguyên nhân của 
các căng thẳng và tiêu cực xã 
hội, ảnh hưởng đến nhân loại 
như đói nghèo, mù chữ, dịch 
bệnh…”. 

Ngày 26/4/1986, vụ tai 
nạn tại Nhà máy điện nguyên 
tử Chernobyl đã gây thảm họa 
hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch 
sử thế giới và sau đó, Tổng 
thống Gorbachew đã đề nghị 
đưa an toàn sinh thái lên ưu 
tiên hàng đầu ở Liên Xô trước 
đây. Điều này đã giúp củng cố 
lòng tin của quốc tế vào khái 
niệm ANMT. Ngay khi mới 
đắc cử vào năm 1993, Tổng 
thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên 
bố, ANMT là một bộ phận cấu 
thành và không thể tách rời 
của ANQG. Theo đó, Chính 
phủ Mỹ đã đưa vấn đề ANMT 
vào trong Báo cáo Chiến lược 
ANQG năm 1994. Năm 1996, 
các nước châu Âu (EU) cũng 
chính thức đặt vấn đề môi 
trường trở thành một lĩnh vực 
thuộc phạm vi ANQG. Đến 
nay, các nước Mỹ, Nga, Nhật 
Bản, Anh, Canađa, EU và 
nhiều nước khác đã ban hành 
Chiến lược ANMT.

Theo Hội đồng Bảo an 

LHQ (năm 1992), ANMT là 
sự khan hiếm tài nguyên thiên 
nhiên, ô nhiễm môi trường 
(ÔNMT) và những hiểm hoạ 
có thể gây suy yếu nền kinh 
tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn 
chính trị, thậm chí trở thành 
ngòi nổ cho các cuộc xung đột 
và chiến tranh. Dự án Thiên 
niên kỷ của Hội đồng châu Mỹ 
thuộc LHQ xác định, ANMT 
là việc đảm bảo an toàn 
trước các mối nguy hiểm môi 
trường sinh ra do sự yếu kém 
trong quản lý hoặc thiết kế. 
Mặc dù còn nhiều vấn đề phải 
tranh cãi, nhưng hiện nay, các 
học giả đã thừa nhận, các yếu 
tố môi trường đóng vai trò 
trực tiếp và gián tiếp trong 
tranh chấp chính trị, xung đột 
bạo lực, đồng thời, thống nhất 
ANQG và ANMT có tính chất 
hữu cơ, quan hệ chặt chẽ với 
nhau.

Hiện thế giới đang phải 
đối mặt với các vấn đề ANMT 
chủ yếu: Tác động của BĐKH 
toàn cầu, trong đó nhấn mạnh 
tới hiệu ứng nhà kính gây 
ấm lên toàn cầu; khan hiếm 
nguồn nước và sự hủy hoại 
các nguồn tài nguyên biển; 
sự phá hủy tầng ô zôn; hiện 
tượng sa mạc hóa; hệ thực vật 
rừng bị phá hoại; đa dạng sinh 
học (ĐDSH) suy giảm và vấn 
đề mưa axít. Cùng xu thế đó, 
Việt Nam đang đứng trước 
nhiều mối đe dọa về ANMT 
cấp bách cần phải giải quyết, 
bao gồm: BĐKH; an ninh 
nguồn nước (ANNN), ANMT 
biển bị đe dọa; ô nhiễm tại các 
khu vực trọng điểm và xuyên 
biên giới; suy giảm tài nguyên 
rừng và ĐDSH... 

Trước thực trạng trên, 
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Đảng và Nhà nước đã khẳng định, BVMT là một 
trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là 
nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc 
sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào 
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an 
ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta. Đặc biệt, vấn đề BVMT, ứng 
phó với BĐKH là một nội dung quan trọng được 
đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, trong đó nhấn mạnh, tăng cường công 
tác quản lý tài nguyên, BVMT, chủ động ứng phó 
với BĐKH phục vụ phát triển bền vững (PTBV) 
theo hướng bảo đảm tính tổng thể, liên ngành, 
liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu 
dài, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng 
giai đoạn và yêu cầu phải “sẵn sàng ứng phó với 
các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền 
thống”. Bên cạnh đó, khái niệm ANMT đã được 
đưa vào Luật BVMT năm 2014, theo đó, ANMT 
là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi 
trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát 
triển kinh tế của quốc gia. Như vậy, có thể thấy, 
vấn đề ANMT đã được thế giới, cũng như Việt 
Nam quan tâm và bước đầu thể chế hóa trong các 
chính sách, pháp luật.

THỰC TRẠNG ANMT HIỆN NAY  
Ở VIỆT NAM

Tác động của BĐKH
Có thể thấy, một trong những vấn đề quan 

trọng hàng đầu của ANMT hiện nay là BĐKH. 
Theo đánh giá của các tổ chức thế giới, Việt Nam 
là một trong những quốc gia phải chịu nhiều 
ảnh hưởng của BĐKH, đặc biệt là bão, lũ, hạn 

hán ngày càng khốc liệt. Theo 
Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu 
năm 2016, Việt Nam là quốc 
gia xếp thứ 7 về rủi ro khí hậu 
dài hạn trên thế giới. Số liệu 
của Viện Khoa học Khí tượng 
Thủy văn và BĐKH (IMHEN) 
và Chương trình Phát triển 
của LHQ (UNDP) cũng cho 
thấy, trong hơn 30 năm qua, 
bình quân mỗi năm, thiên 
tai đã làm chết và mất tích 
khoảng 500 người, bị thương 
hàng nghìn người, nền kinh 
tế thiệt hại bình quân lên tới 
1,5 % GDP hàng năm. Bình 
quân mỗi năm, Việt Nam bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi 6 - 7 
cơn bão. 

Kịch bản BĐKH năm 2016 
cho thấy, mực nước biển dâng 
(NBD) trung bình cả nước 
giai đoạn 1993 - 2014 là 3,34 
mm/năm, trong đó ở khu vực 
ven biển Nam Trung bộ tăng 
mạnh nhất với tốc độ tăng 
trên 5,6 mm/năm. Theo kịch 
bản trung bình, đến năm 2050 
mực NBD là 22 cm; năm 2100 
là 53 cm. Mực NBD làm mất 
đất canh tác, tác động trực tiếp 
tới an ninh lương thực, kinh 
tế, nguồn nước, gia tăng tình 
trạng đói nghèo, mất việc làm 

và di cư. Như vậy, BĐKH đã, 
đang và sẽ dẫn tới tình trạng 
mất chỗ ở và di cư vĩnh viễn, 
hoặc tạm thời ở một số khu 
vực bị ảnh hưởng nặng nề. 

An ninh nguồn nước
Theo thống kê, tổng diện 

tích các lưu vực sông trên cả 
nước lên đến trên 1.167.000 
km2, trong đó có 72% phần 
lưu vực nằm ngoài diện tích 
lãnh thổ. Tổng lượng nước 
mặt trên lãnh thổ Việt Nam 
khoảng 830 - 840 tỷ m3, phần 
lớn nguồn nước phụ thuộc 
vào nước ngoài là thách thức 
lớn nhất đối với ANNN ở Việt 
Nam trong bối cảnh hiện nay. 
ANNN phụ thuộc lớn vào 
khai thác và sử dụng để phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là 
trên các lưu vực. Mặc dù có 
nhiều cơ chế hợp tác song 
phương, đa phương về PTBV 
nguồn nước, nhưng thực tế 
vẫn đang đặt ra nhiều sức ép 
cho Việt Nam.

Ở lưu vực sông Mê Công, 
các đập thủy điện xây dựng ở 
Trung Quốc, Lào, Campuchia 
sẽ là mối đe dọa làm giảm sút 
nguồn nước, cá, phù sa, hệ 
sinh thái... đối với Việt Nam. 
Mặt khác, mực nước sông 
Mê Công ngày càng thấp là 
nguyên nhân chính gây ra tình 
trạng hạn hán và xâm nhập 
mặn ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Bên cạnh đó, nguồn 
nước sông Hồng từ biên giới 
Trung Quốc đổ về hạ lưu ngày 
càng bị ô nhiễm, nhưng các 
biện pháp xử lý môi trường 
xuyên biên giới vẫn còn nhiều 
hạn chế. Trong khi đó, các 
mâu thuẫn phát sinh trong 
quá trình khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước ngày càng 
gay gắt, chủ yếu tập trung vào 
xung đột trong quản lý nước 
thải giữa các ngành, thượng 
lưu và hạ lưu.  V BĐKH là một trong những mối đe dọa về ANMT  

mà Việt Nam đang phải đối mặt
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ANMT biển
Việt Nam có lợi thế về biển, tuy nhiên, nước 

ta cũng phải đối mặt với các vấn đề về ANMT 
và chủ quyền lãnh thổ. Hội thảo về ANMT trên 
biển Đông diễn ra tại Mỹ vào tháng 6/2016 
cũng đề cập tới các giải pháp nhằm gìn giữ 
môi trường và nguồn tài nguyên tại quần đảo 
Trường Sa của Việt Nam. Theo các tài liệu, 80% 
các rạn san hô ở biển Đông bị suy giảm, dẫn 
đến suy giảm nguồn cá. Thời gian gần đây, việc 
Trung Quốc tiến hành hàng loạt các hoạt động 
tôn tạo, xây dựng trái phép các bãi đá nhân tạo 
với quy mô lớn tại biển Đông cũng là nguyên 
nhân dẫn tới những tác động tiêu cực về môi 
trường tại vùng biển này. 

 Hiện nay, 70% - 80% lượng rác thải trên 
biển có nguồn gốc từ các nhà máy, xí nghiệp, 
khu công nghiệp, khu dân cư xả nước thải, chất 
thải rắn không qua xử lý ra các con sông ở vùng 
đồng bằng ven biển, hoặc xả thẳng ra biển. Bên 
cạnh đó, năng lực ứng phó với rủi ro ÔNMT 
biển còn nhiều hạn chế. Trong tháng 4/2016, 
tại ven biển 4 tỉnh miền Trung xảy ra sự cố môi 
trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất 
thường, gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội, môi 
trường biển; ảnh hưởng đến đời sống người 
dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Từ đó cho 
thấy, một số địa phương đã chú trọng phát triển 
kinh tế, thu hút đầu tư mà chưa quan tâm đúng 
mức tới BVMT. Đây là một bài học lớn và đắt 
giá cho Việt Nam, cần phải bảo đảm hài hòa lợi 
ích giữa phát triển kinh tế và BVMT.

ÔNMT ở một số khu vực trọng điểm
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc 

gia giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ thu gom chất 
thải rắn sinh hoạt ở khu vực nội đô đạt khoảng 
84% - 85%; khu vực nông thôn khoảng 40%; 
vùng sâu, vùng xa chỉ đạt khoảng 10%. Tổng 
lượng chất thải nguy hại phát sinh trên toàn 
quốc hiện nay khoảng 800.000 tấn/năm. Tuy 
nhiên, mới chỉ thu gom, xử lý được 40% lượng 
chất thải nguy hại phát sinh trong sản xuất công 
nghiệp và 80% trong y tế, dẫn tới nguy cơ gây 
ÔNMT nếu không được xử lý triệt để.

Cùng với đó, nạn cháy rừng, chặt phá rừng 
bừa bãi kéo dài, sự phát triển ồ ạt của các khu 
công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cùng với các 
chính sách ưu tiên thu hút đầu tư, thiếu chú 
trọng tới môi trường ở một số địa phương đang 
đe dọa tới ANMT và sức khỏe cộng đồng. Cả 
nước hiện có hơn 300 khu công nghiệp, hàng 
trăm cụm công nghiệp, tuy nhiên, có đến 70% 
khu công nghiệp không có hệ thống xử lý nước 

thải đạt chuẩn; hơn 90% cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ không xử lý nước thải; 
hơn 4.000 cơ sở gây ÔNMT 
nghiêm trọng; khoảng 55 - 
70% số doanh nghiệp không 
chấp hành quy định về lập 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường hoặc cam kết BVMT; 
98% doanh nghiệp có hành vi 
vi phạm về xả nước thải không 
đạt chuẩn ra môi trường; 100% 
doanh nghiệp thải khí không 
có thiết bị xử lý chất độc hại. 

Ô nhiễm xuyên biên giới
Thời gian qua, một số 

nhà máy điện hạt nhân Trung 
Quốc được xây dựng gần Việt 
Nam là vấn đề đáng lo ngại. 
Đây thực sự là thách thức ô 
nhiễm xuyên biên giới đặc 
biệt nghiêm trọng, đe dọa tới 
ANMT, ANQG. Nước ta cũng 
đang phải đối diện với nguy cơ 
trở thành “bãi rác công nghiệp 
của thế giới”. Theo thống kê 
của Tổng cục Hải quan, năm 
2011, phát hiện 17 vụ với khối 
lượng chất thải nguy hại thu 
giữ là 573 tấn, năm 2012, có 
30 vụ với khối lượng thu giữ 
3.868 tấn. 

Nghiên cứu của IMHEN 
tại 9 tỉnh ở miền Bắc cho thấy, 
môi trường không khí đang 
chịu ảnh hưởng của các nguồn 
ô nhiễm xuyên biên giới từ 
vùng phía Đông và Đông 
Nam Trung Quốc, đặc biệt là 
vào các tháng mùa đông. Do 
chịu ảnh hưởng của gió mùa 
Đông Bắc, không khí từ Trung 
Quốc (có thể tới 55% đối với 
SO2, 48% đối với NO2 và 30% 
đối với CO) nên gây ra hiện 
tượng lắng đọng mưa axit, 
làm độ pH của hồ, ao giảm 
đi nhanh chóng, các sinh vật 
trong hồ, ao suy yếu hoặc chết 
hoàn toàn. 

Suy giảm tài nguyên rừng 
và ĐDSH

Cũng theo Báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia 
giai đoạn 2011 - 2015, điều 
đáng lo ngại là chất lượng 
rừng tự nhiên tiếp tục giảm. 
Tuy độ che phủ rừng có xu 
hướng tăng, nhưng chủ yếu 
là rừng trồng với mức ĐDSH 
thấp. Tính riêng năm 2014, 
tổng diện tích rừng bị cháy là 
3.157 ha, tăng 157,2% so với 
năm trước. Trong 22 năm qua 
(1990 - 2012), tỷ lệ mất rừng 
ngập mặn gấp 1,7 lần giai 
đoạn 47 năm trước (1943 - 
1990). Theo thống kê, tính đến 
năm 2012, 56% tổng diện tích 
rừng ngập mặn trên toàn quốc 
là rừng mới trồng, thuần loại, 
chất lượng rừng kém cả về 
kích cỡ, chiều cao và đa dạng 
thành phần loài. 

Suy giảm ĐDSH, sự du 
nhập của các sinh vật ngoại lai 
xâm hại và sinh vật biến đổi 
gen xâm lấn ngày càng tăng. 
Trên thực tế, nước ta có nhiều 
loài (mai dương, ốc bươu 
vàng, rùa tai đỏ, bọ cánh cứng 
hại dừa, virus gây bệnh heo tai 
xanh...) có nguồn gốc từ nước 
ngoài, phá hoại cây trồng, vật 
nuôi, gây mất cân bằng sinh 
thái, hủy hoại môi sinh và 
ảnh hưởng tới sức khỏe cộng 
đồng. Nhiều loài động, thực 
vật hoang dã ở Việt Nam có 
nguy cơ tuyệt chủng, diện tích 
rừng nguyên sinh còn thấp 
và khó có khả năng phục hồi, 
một số loài sinh vật biển suy 
giảm nghiêm trọng... Theo 
Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn 
thiên nhiên quốc tế (IUCN), 
nếu như năm 1996 mới chỉ 
có 25 loài động vật của Việt 
Nam ở mức nguy cấp thì đến 
năm 2014, con số này đã lên 
tới 188.

Vấn đề môi trường trong 
khai thác khoáng sản

Thực trạng khai thác tài 
nguyên khoáng sản của Việt 
Nam cho thấy đang tồn tại 
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 V Tham gia trồng rừng ngập mặn nhằm chắn sóng gió, bảo vệ làng mạc giúp cho người dân ven biển có sinh kế bền vững

nhiều bất cập. Một số khoáng sản có trữ lượng 
lớn, phân bố liên tục đã bị chia nhỏ để khai 
thác. Đặc biệt, nạn khai thác không phép, 
tự do, nhất là đối với vàng, đá quý, chì, kẽm, 
đồng, than, cát... chưa được kiểm soát hiệu 
quả, tác động nghiêm trọng đến môi trường, 
tài nguyên và an ninh xã hội. Vấn nạn “cát tặc” 
trên các con sông diễn ra rất phức tạp, gây 
sụt lún đất hai bên bờ sông, ÔNMT và xảy ra 
nhiều xung đột nhưng chưa có biện pháp xử 
lý triệt để.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM 
BẢO ANMT Ở VIỆT NAM

Thứ nhất, xây dựng Bộ Tiêu chí và xác định 
Bộ Chỉ số ANMT phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam, nhằm phục vụ công tác quản lý và 
hoạch định chính sách. Công cụ này giúp cung 
cấp thông tin cho các nhà quản lý và hoạch 
định chính sách đánh giá, kiểm soát mức độ 
ANMT, từ đó đưa ra các chính sách, giải pháp 
ngăn chặn, ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo 
ANMT.

Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, giải pháp, cơ chế ngăn ngừa, ứng 
phó, đảm bảo ANMT. Đây là yêu cầu cấp thiết 
nhằm quản lý ANMT hiệu quả, góp phần quan 
trọng trong quá trình PTBV. Trước hết, cần 
loại bỏ những quy định không phù hợp, chưa 
đầy đủ hoặc gây cản trở hoạt động của cơ quan 
BVMT. Mặt khác, trên cơ sở nghiên cứu lý luận 
và thực tiễn về vấn đề ANMT và các công cụ 
đánh giá, kiểm soát mức độ ANMT, đề xuất 

xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
chính sách, pháp luật phù hợp, 
có tính khả thi cao, nhằm đảm 
bảo ANMT, PTBV. Sớm nghiên 
cứu và xây dựng dự án Luật 
BĐKH. Trước mắt, nghiên cứu 
lồng ghép các tiêu chí về môi 
trường và BĐKH trong dự án 
Luật Quy hoạch đang được 
Quốc hội và Chính phủ xem 
xét.

Thứ ba, tăng cường hợp 
tác quốc tế và khu vực, tranh 
thủ các nguồn lực bên ngoài 
như nguồn vốn, khoa học - 
công nghệ, kinh nghiệm quản 
lý... ANMT là vấn đề toàn cầu, 
chính vì vậy, đòi hỏi sự hợp tác, 
hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức 
trên thế giới để ứng phó với các 
thách thức mang tính toàn cầu. 

Thứ tư, chú trọng nghiên 
cứu ứng dụng khoa học - công 
nghệ tiên tiến nhằm sử dụng 
tiết kiệm nguồn tài nguyên, xử 
lý ÔNMT, khắc phục hậu quả 
thiên tai, ứng phó với BĐKH. 
Đồng thời, nghiên cứu phát 
triển các loại năng lượng sạch 
như điện hạt nhân, năng lượng 
gió, năng lượng mặt trời… đảm 
bảo an ninh năng lượng, giảm 
áp lực năng lượng thủy điện. 

Thứ năm, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về BVMT, trong 
đó có vấn đề ANMT. Tăng 
cường áp dụng các biện pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
thông tin và thực thi hiệu quả 
các chính sách, pháp luật về 
BVMT. 

Thứ sáu, giải quyết một cách 
hài hòa, đồng bộ mối liên hệ 
giữa phát triển kinh tế, BVMT 
và các vấn đề xã hội. Thay đổi tư 
duy phát triển và kiểm soát chặt 
chẽ các nguồn gây ô nhiễm, xả 
thải trực tiếp ra môi trường mà 
không qua xử lý.

Thứ bảy, tăng cường công 
tác quản lý về bảo tồn ĐDSH, 
bảo vệ và phát triển rừng; 
nghiêm cấm, kiểm soát chặt 
chẽ các sinh vật ngoại lai xâm 
hại; kiểm soát chặt chẽ việc quy 
hoạch, cấp phép trong hoạt 
động khai thác, chế biến tài 
nguyên thiên nhiên. Bên cạnh 
đó, tăng cường năng lực, bộ 
máy của các cơ quan dự báo 
khí tượng, đồng thời, lồng ghép 
BĐKH vào các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình 
của Trung ương cũng như địa 
phươngn
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“Định hướng xã hội chủ nghĩa” 
trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam
VŨ LÂN - NGUYỄN THỊ MINH QUÝ

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng 
(khóa XII) đã thảo luận, 

thông qua nội dung cơ bản các văn 
kiện, trong đó, đề ra nhiệm vụ: “Nhà 
nước đóng vai trò định hướng, xây 
dựng và hoàn thiện thể chế kinh 
tế; tạo môi trường cạnh tranh bình 
đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử 
dụng các công cụ, chính sách và 
nguồn lực của Nhà nước để định 
hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển 
và bảo vệ TN&MT”.

 Trong những năm qua, Đảng, 
Nhà nước ta đã bước đầu xác định 
nền kinh tế thị trường (KTTT) định 
hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN) 
có một số tiêu chí, trong đó có “Phát 
triển kinh tế gắn với BVMT”. Có thể 
nói, các tiêu chí về kinh tế - xã hội đã 
từng bước được thể chế, cụ thể hóa 
và thể hiện rõ trong thực tiễn. Tuy 
nhiên, vấn đề định hướng XHCN 
trong công tác BVMT là như thế 
nào thì chưa sáng tỏ và chưa được 
cụ thể hóa trong các văn bản pháp 
quy, cũng như trong đời sống. 

Đến nay, trong các văn bản 
chính thức của Đảng, Nhà nước 
chưa thấy xuất hiện một định nghĩa, 
khái niệm hay giải thích thế nào là 
định hướng XHCN trong BVMT. 
Do đó, trong quá trình cụ thể hóa 
nghị quyết về xây dựng nền KTTT 
định hướng XHCN, cần sự định 
lượng thế nào là định hướng XHCN 
trong công tác BVMT ở nước ta.

Như chúng ta đã biết, ngoài 
những giá trị như chân, thiện, 
mỹ mà nhân loại tiến bộ hướng 
tới, trong những thập kỷ gần đây, 
BVMT cũng là giá trị chung mà con 
người chung tay, chung sức bảo vệ, 
giữ gìn. Giữ gìn “hành tinh xanh” là 
nhiệm vụ chung của tất cả các nước, 

vùng lãnh thổ, dân tộc trên 
toàn thế giới, không phân 
biệt chế độ xã hội, nước giàu 
hay nước nghèo, cũng như 
giai cấp, tôn giáo, dân tộc, 
màu da... Chính vì phấn đấu 
cho mục đích, giá trị chung 
của nhân loại là BVMT mà 
lãnh đạo tất cả các nước, 
vùng lãnh thổ, không phân 
biệt chế độ chính trị, thể chế 
kinh tế, nước giàu hay nước 
nghèo... cùng hợp tác, tìm ra 
tiếng nói và giải pháp chung 
nhằm giữ gìn, bảo vệ hành 
tinh xanh. Vậy các mục tiêu, 
phương hướng, giải pháp giữ 
gìn BVMT mà chúng ta đề 
ra trong những năm qua thì 
đâu là những giải pháp mang 
tính đặc trưng cho định 
hướng XHCN trong BVMT?

Dù cách gọi “định hướng 
XHCN” trong BVMT hay 
như thế nào đó, nhưng với 
thể chế chính trị của nước ta, 
cũng như những đặc trưng 
của nền KTTT định hướng 
XHCN sẽ chi phối và hình 
thành những đặc điểm riêng 
trong công tác BVMT ở Việt 

Nam, từ đó có thể đề ra tiêu 
chí về định hướng XHCN 
trong BVMT.

Thứ nhất, nước ta là Nhà 
nước pháp quyền XHCN 
của nhân dân, do nhân dân 
và vì nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản. Thể 
chế chính trị này có tính chất 
quyết định quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
trong công tác BVMT. Từ thể 
chế chính trị này bắt buộc 
công tác BVMT ở bất kỳ đâu 
trên đất nước đều phải do 
nhân dân, vì nhân dân, dựa 
vào lực lượng to lớn mạnh 
mẽ của dân để làm tốt công 
tác BVMT.

Thứ hai, Đảng Cộng sản 
Việt Nam là nhân tố quan 
trọng, là lực lượng duy nhất 
trong việc lãnh đạo Nhà 
nước, nhân dân, các tổ chức 
hệ thống chính trị để xây 
dựng, bảo vệ đất nước nói 
chung, BVMT nói riêng. Do 
vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, 
người đứng đầu cấp ủy phải 
chịu trách nhiệm trước Dân 
tộc và nhân dân trong công 

 V Phát triển kinh tế gắn với BVMT là một tiêu chí 
trong định hướng XHCN
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tác BVMT, cũng như chịu trách nhiệm về cán 
bộ làm công tác BVMT.

Thứ ba, “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, 
cho nên cùng với việc tăng cường giáo dục, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, 
phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư khóa XII đề ra thì Đảng cần 
đầy mạnh giáo dục “đạo đức môi trường” cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ 
Chí Minh, trong đó có học tập đạo đức môi 
trường và làm theo tấm gương của Người 
về sống thân thiện với thiên nhiên, giữ gìn, 
BVMT. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, 
đi đầu trong công tác BVMT.

Thứ năm, cùng với nghị quyết về xây 
dựng nền KTTT định hướng XHCN, Đảng 
còn ban hành Nghị quyết “về tiếp tục cơ 
cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước trong nền KTTT định 
hướng XHCN”. Do đó, cần đề cao và phát 
huy vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, 
các tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp nhà 
nước trong BVMT. Những tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, cán bộ, đảng viên được giao quản lý 
nhà nước, lãnh đạo, đại diện cho nhà nước ở 
doanh nghiệp nhà nước phải là những người 
gương mẫu trong công tác BVMT, nhất là 
không chạy theo lợi ích nhóm, không hy sinh 
môi trường cho mục đích kinh tế trong bất 
cứ hoàn cảnh nào.

Thứ sáu, công khai, minh bạch những cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm, 
hủy hoại môi trường trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, có cơ chế xử lý nghiêm 
các cơ sở này. Có cơ chế để phát huy vai trò 
làm chủ của các tầng lớp nhân dân, thực hiện 
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra” trong công tác BVMT, trên cơ 
sở đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT.

Thứ bảy, vận dụng sáng tạo, “Việt Nam hóa” 
những kinh nghiệm BVMT của các nước, tổ 
chức trên thế giới vào điều kiện cụ thể của nước 
ta, đồng thời chọn ra những giải pháp “đi tắt, 
đón đầu” mang nét đặc trưng của Việt Nam... 

Cụ thể hóa được 7 quan điểm, nội dung 
trên đây thành chính sách cụ thể và thực hiện 
tốt trong thực tiễn thì chắc chắn Việt Nam sẽ 
rút ra được những tiêu chí, đặc trưng về định 
hướng XHCN trong công tác BVMTn

Truyền thông nguy cơ 
sức khỏe môi trường 
Khái niệm  
 & một số thách thức
TS. TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH 
Trường Đại học Y tế công cộng

 V TTNC SKMT cần được thực hiện trong quá trình Đánh giá 
và quản lý nguy cơ SKMT

VAI TRÒ VÀ KHÁI 
NIỆM TRUYỀN THÔNG 
NGUY CƠ SỨC KHỎE 
MÔI TRƯỜNG (SKMT)

Do hậu quả của chiến 
tranh cùng với quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và phát triển kinh tế 
trong những thập kỷ gần đây, 
Việt Nam đang đối mặt với 
nhiều nguy cơ SKMT. Nếu 
nguy cơ SKMT không được 
các bên liên quan đánh giá 
và truyền thông hiệu quả, 
kịp thời thì có thể dẫn đến sự 
mất niềm tin của cộng đồng. 
Thực tế cho thấy, cùng với sự 
bùng nổ của các kênh truyền 
thông đại chúng và mạng xã 
hội facebook, với khoảng 20 
triệu người dùng thì hoạt 
động truyền thông nguy cơ 
(TTNC) SKMT ở Việt Nam 
có nhiều thuận lợi nhưng 
cũng đối mặt với không ít 
thách thức. Vai trò của TTNC 

SKMT là hết sức quan trọng, 
giúp cộng đồng hiểu đúng về 
nguy cơ sức khỏe liên quan tới 
các yếu tố nguy cơ trong môi 
trường để chủ động phòng 
chống. Tuy nhiên, hoạt động 
TTNC SKMT trong thời gian 
qua chưa được triển khai hiệu 
quả đã làm tăng mức độ phản 
ứng bất bình, lo lắng trong 
cộng đồng và gây thiệt hại về 
kinh tế.

Theo Hội đồng SKMT 
Ôxtrâylia (2012), TTNC 
SKMT ứng dụng lý thuyết 
truyền thông và là một quá 
trình tương tác giữa các cá 
nhân, tổ chức và bên liên 
quan về bản chất, mức độ 
nghiêm trọng, khả năng chấp 
nhận nguy cơ SKMT và quyết 
định được đưa ra để quản lý 
nguy cơ. TTNC SKMT được 
thực hiện càng sớm càng tốt 
và không được chờ đến khi 
tình huống vượt ngoài tầm 
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kiểm soát bởi vì có thể sẽ dẫn đến phản ứng 
bất bình rất lớn trong cộng đồng và ảnh hưởng 
tiêu cực lên các biện pháp quản lý nguy cơ. Do 
cộng đồng và các bên liên quan có quyền được 
biết về nguy cơ và họ cũng là người thường 
nắm được các thông tin tại địa phương, như 
các nguồn thải, đường phơi nhiễm chính, 
hành vi của người dân, những quan tâm lo 
lắng của cộng đồng địa phương…, vì vậy, bản 
chất, mức độ và phạm vi của nguy cơ SKMT 
cần được truyền thông với những ngôn ngữ 
dễ hiểu tới tất cả các bên liên quan. TTNC 
SKMT là cấu phần quan trọng cần được thực 
hiện trong suốt quá trình đánh giá và quản lý 
nguy cơ SKMT. Do các bên liên quan có thể 
gồm nhiều thành phần khác nhau, vì vậy, để 
đảm bảo tính hiệu quả, cần xem xét sử dụng 
nhiều kênh truyền thông, các thông điệp và 
nội dung truyền thông khác nhau, phù hợp với 
từng nhóm đối tượng đích. Cách tiếp cận phù 
hợp nhất với TTNC tùy thuộc vào nguồn gốc, 
bản chất và quy mô của nguy cơ SKMT đang 
cần quản lý. Do vậy, TTNC SKMT là công cụ 
quan trọng làm giảm sự lo lắng của cộng đồng 
và các bên liên quan về nguy cơ SKMT, cũng 
như cho phép truyền tải các thông tin đến 
cộng đồng một cách hiệu quả nhất. 

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH  
TRONG TTNC SKMT VÀ  
MỘT SỐ THÁCH THỨC

Theo Covello & Allen (1988), để TTNC 
SKMT có hiệu quả thì cần đảm bảo 7 nguyên 
tắc cơ bản: Khuyến khích sự tham gia của cộng 
đồng và xem đây là một đối tác, mục tiêu tạo 
nên cộng đồng hiểu biết về nguy cơ, các biện 
pháp giảm thiểu nguy cơ; Lập kế hoạch và 
đánh giá các hoạt động truyền thông đã thực 
hiện; Lắng nghe những mối quan tâm cụ thể 
của cộng đồng; Luôn trung thực, thẳng thắn 
và cởi mở trong quá trình TTNC SKMT; Sử 
dụng những nguồn thông tin đáng tin cậy; Đáp 
ứng nhu cầu của các phương tiện truyền thông 
đại chúng; Phát ngôn rõ ràng với thái độ đồng 
cảm, chia sẻ trong các tình huống xảy ra bệnh 
dịch, chấn thương, hay tử vong. Mọi người có 
thể hiểu các thông tin nguy cơ, nhưng họ có 
thể không đồng ý và thậm chí không hài lòng 
nếu người làm công tác truyền thông không 
có thái độ phù hợp với tình huống. Tuy nhiên, 
trong thực tế đã xảy ra nhiều hoạt động TTNC 
SKMT không hiệu quả và để lại các tác động 
tiêu cực lên sức khỏe, kinh tế, chính trị, xã hội. 

Trong TTNC SKMT có 
một số vấn đề thường gặp 
như ý kiến khoa học về TTNC 
SKMT chưa đồng nhất, các 
Bộ/ngành liên quan đưa ra 
các thông điệp khác nhau về 
cùng một nguy cơ SKMT; 
Thông điệp và nội dung 
TTNC SKMT tới cộng đồng 
không dựa vào kết quả đánh 
giá nguy cơ SKMT một cách 
khoa học và đáng tin cậy; Từ 
ngữ không thống nhất về một 
nguy cơ SKMT và có nhiều 
cách hiểu khác nhau. Mặt 
khác, thông tin về nguy cơ 
SKMT cho cộng đồng được 
viết theo văn phong khoa 
học, kỹ thuật với các từ ngữ 
chuyên ngành nên không 
phù hợp đối tượng, gây khó 
hiểu hoặc hiểu sai thông tin 
khoa học. Thông tin khoa 
học, chính thống về nguy cơ 
SKMT không được công bố 
kịp thời tới cộng đồng, gây 
hoang mang dư luận. Các 
hoạt động TTNC SKMT sau 
đó không kịp thời làm rõ các 
lời đồn đại không đúng về 
nguy cơ. 

TTNC VỀ CÁC MẪU 
MÁU NHIỄM DIOXIN

Cuối tháng 8/2012, hàng 
loạt các trang báo điện tử 
đăng tải các bài viết với nội 
dung: “62 người trên địa bàn 
TP. Đà Nẵng được chọn ngẫu 
nhiên xét nghiệm khảo sát 
nồng độ dioxin và kết quả 
mới được công bố là 100% 
mẫu máu đều bị nhiễm chất 
độc này. Đây là những người 
không có trong danh sách các 
nạn nhân chất độc da cam 
của TP, không có biểu hiện bị 
nhiễm dioxin như nhiều nạn 
nhân khác. Đầu tháng 9/2012, 
25 người sẽ được ra Bệnh viện 
103 - Học viện Quân y điều 
trị tẩy độc trên cơ thể bằng 
phương pháp Hubbard...”. Khi 

thông tin này được công bố 
trên báo đã gây hoang mang 
trong cộng đồng. Nhiều 
người dân sống xung quanh 
sân bay Đà Nẵng rất lo lắng, 
hoang mang và có nguyện 
vọng muốn được xét nghiệm 
máu để xác định nồng độ 
dioxin và được đưa đi “điều 
trị tẩy độc bằng phương pháp 
Hubbard”. Nhiều người cũng 
tỏ ra rất bi quan và cho rằng, 
khi trong máu có dioxin có 
nghĩa là họ sẽ sinh con dị tật, 
bị ung thư. Tuy nhiên, thực tế 
không đúng như thông tin đã 
đưa. Những người dân sống 
ở quốc gia khác hay người 
dân sống ở các tỉnh, thành 
phố khác ở Việt Nam cũng 
thường cũng có một hàm 
lượng rất nhỏ dioxin trong 
máu. Nguyên nhân do dioxin 
được thải vào môi trường từ 
các quy trình sản xuất có 
sử dụng clo, đốt rác ở nhiệt 
độ thấp, sử dụng thuốc trừ 
sâu, diệt cỏ… Như vậy, cần 
thông tin rõ 100% mẫu máu 
nhiễm dioxin ở nồng độ nào. 
Chính quyền địa phương 
đã gặp một số khó khăn khi 
giải đáp những thắc mắc và 
nguyện vọng của người dân 
về việc họ mong muốn được 
đưa đi xét nghiệm và tẩy độc 
dioxin. Trong khi đó việc xét 
nghiệm dioxin trong máu là 
rất tốn kém (khoảng 20 triệu 
đồng/1 mẫu) và trên thế giới 
đến thời điểm này hiện vẫn 
chưa có giải pháp nào hiệu 
quả để giảm nhanh nồng độ 
dioxin trong cơ thể. Đối với 
các yếu tố nguy cơ mang tính 
nhạy cảm như dioxin thì 
nếu hoạt động TTNC SKMT 
không được thực hiện tốt sẽ 
gây hoang mang trong cộng 
đồng và có thể để lại những 
tác động tiêu cực về sức 
khỏe, kinh tế, xã hội…
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PHENOL VÀ XYANUA TRONG 
HẢI SẢN 4 TỈNH MIỀN 
TRUNG NĂM 2016

Tháng 6/2016, xyanua và phenol 
trong nước thải của Công ty Formosa 
Hà Tĩnh đã được cơ quan chức năng 
khẳng định là nguyên nhân của thảm 
họa ô nhiễm môi trường biển nghiêm 
trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Ngày 
24/8/2016, một số báo đưa tin Viện 
Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh Thực 
phẩm (ATVSTP) Quốc gia cho biết, 
vừa thực hiện xét nghiệm 9 mẫu cá 
do Chi cục ATVSTP Hà Tĩnh gửi ra. 
Đây là các mẫu cá được lấy tại Gò 
Cá, xã Cẩm Nhượng, huyện Kỳ Anh 
(Hà Tĩnh). Kết quả phát hiện tồn dư 
xyanua trong 5 mẫu cá và hải sản với 
nồng độ dao động từ 0,5 - 3,9 mg/kg. 
Trước đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị kiểm 
tra các cơ sở đông lạnh trên địa bàn 
tỉnh và phát hiện 20 tấn cá nục nhiễm 
phenol với hàm lượng 0,037 mg/kg. 
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị phê 
duyệt phương án tiêu hủy 20 tấn cá 
này. 

Trên một số báo và mạng xã hội 
đưa tin hải sản miền Trung nhiễm 
xyanua và phenol là 2 chất cực độc 
nhưng không phân tích rõ là bình 
thường ở các quốc gia khác thì nồng 
độ xyanua và phenol tồn dư trong 
các loại thực phẩm ở mức nào. Đối 
với xyanua và phenol với mức nhiễm 
bẩn trong hải sản như vậy thì khi chế 
biến và nấu chín thì nồng độ giảm 
còn bao nhiêu và người dân tiêu thụ 
mức nào sẽ vượt giá trị TDI - là mức 
tiêu thụ hàng ngày chịu đựng được 
và tiêu thụ ở mức nào thì vẫn dưới 
ngưỡng. Các thông tin không dựa 
vào kết quả đánh giá nguy cơ khoa 
học đã làm người tiêu dùng hoang 
mang, không biết loại hải sản nào an 
toàn để tiêu thụ. Do đó cần có một 
đánh giá toàn diện về nguy cơ sức 
khỏe đối với việc tiêu thụ hải sản, 
mắm, muối liên quan đến các hóa 
chất tồn dư trong hải sản tại 4 tỉnh 
miền Trung để có thể kịp thời đưa 
ra khuyến cáo cụ thể. Kết quả đánh 
giá nguy cơ cần được minh bạch, là 
cơ sở khoa học cho công tác TTNC 

kịp thời tới cộng đồng để dự 
phòng phơi nhiễm nếu phát 
hiện nồng độ cao và cũng để 
người dân yên tâm tiêu thụ 
hải sản nếu nồng độ thấp, 
ở mức nguy cơ chấp nhận 
được khi phơi nhiễm trong 
thời gian dài. Tuy nhiên, khi 
truyền thông cần đặc biệt lưu 
ý đến tính chất nhạy cảm về 
chính trị, kinh tế, xã hội của 
nguy cơ SKMT này để tránh 
những tác động tiêu cực 
khác có thể xảy ra.

Như vậy, TTNC SKMT là 
một quá trình quan trọng và 
cần được thực hiện trong suốt 
quá trình đánh giá và quản 
lý nguy cơ. Đây là một quá 
trình trao đổi hai chiều các 
thông tin về bản chất, mức 
độ nghiêm trọng, hay mức 
độ chấp nhận các nguy cơ và 
các quyết định được đưa ra 
để kiểm soát nguy cơ. TTNC 
SKMT đòi hỏi sự thẳng thắn 
và cởi mở tất cả các thông 
tin cần thiết cho các bên liên 
quan theo cách dễ hiểu nhất. 
Thông điệp, nội dung và hình 
thức TTNC SKMT cần tùy 
vào mức độ nhận thức của 
cộng đồng. 

Cũng lưu ý rằng, nguy 
cơ là một phần tất yếu của 
cuộc sống và công tác truyền 
thông nguy cơ là hết sức quan 
trọng, giúp cộng đồng hiểu 
đúng về mức độ nguy cơ dựa 
theo kết quả đánh giá nguy 
cơ khoa học, góp phần quản 
lý nguy cơ hiệu quả. TTNC 
SKMT là hoạt động khó có 
thể đảo ngược nên cần đặc 
biệt thận trọng và nội dung 
cần dựa vào kết quả đánh 
giá nguy cơ. Các thông điệp 
TTNC SKMT cần được xây 
dựng dựa vào kết quả đánh 
giá nguy cơ và nhất quán nội 
dung. Tăng cường sự chuẩn 
bị sẵn sàng của Chính phủ 
và các Bộ, ngành liên quan 
trong việc thiết kế sẵn sàng 
các quy trình và hướng dẫn 
TTNC SKMT để tăng khả 
năng đáp ứng nhanh với các 
giải pháp đặc thù của Việt 
Nam. Các cán bộ truyền 
thông và phóng viên cơ quan 
thông tin đại chúng cũng cần 
được tập huấn về công tác 
TTNC SKMT để phối hợp 
hiệu quả và đưa tin chính 
xác về các nguy cơ SKMT tới 
cộng đồngn

 V Cộng đồng là đối tác quan trọng trong TTNC SKMT
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Hoàn thiện mạng lưới quan trắc  
môi trường không khí tại Thành phố Hà Nội
GS.TS. PHẠM NGỌC HỒ - Viện trưởng 
Viện Tự động hóa và Môi trường - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Trong mấy năm gần đây, môi trường không khí tại TP. Hà Nội ngày càng ô nhiễm, đặc biệt là tại các 
trục đường giao thông và khu vực có công trình xây dựng. Nguyên nhân là do Hà Nội có tốc độ đô thị 
hóa cao, các nguồn phát thải khí từ các hoạt động công nghiệp, làng nghề và số lượng các phương 
tiện tham gia giao thông gia tăng, gây ô nhiễm không khí, tác động xấu đến sức khỏe người dân. Để 
quản lý chất lượng không khí (QLCLKK), bên cạnh các giải pháp như kiểm soát chặt chẽ nguồn phát 
thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra về BVMT, nâng cao ý thức BVMT của người dân, thì TP cũng rất 
quan tâm đến việc hoàn thiện mạng lưới quan trắc tự động (QTTĐ) trên địa bàn. 

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI  
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG  
KHÔNG KHÍ (QTMTKK) CỦA TP

Trong giai đoạn 1999 - 2011, tại Hà Nội, 
số lượng trạm quan trắc được đầu tư ít, chỉ 
có 5 trạm), tần suất quan trắc chưa đảm bảo 
100% theo đúng quy trình kỹ thuật đã được 
Bộ TN&MT ban hành, số liệu cập nhật hạn 
chế và sự kết nối giữa các trạm quan trắc của 
TP với các trạm quan trắc môi trường quốc 
gia vẫn chưa được thực hiện... làm cho công 
tác đánh giá hiện trạng, xu thế và diễn biến 
chất lượng môi trường gặp nhiều khó khăn. 
Trước tình trạng đó, từ năm 2012, TP. Hà Nội 
đã tăng cường đầu tư hoàn thiện hệ thống 
mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn. 
TP đã giao Sở TN&MT thực hiện Dự án Quy 
hoạch mạng lưới điểm/trạm quan trắc không 
khí trên địa bàn TP giai đoạn 2012 - 2020. Dự 
án được Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và 
Mô hình hóa Môi trường, Đại học Khoa học 
Tự nhiên thực hiện theo Quyết định số 335/
QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội. Theo đó, 
UBND TP đã phê duyệt mạng lưới quan trắc 
trên địa bàn TP mở rộng, bao gồm 2 loại hình: 
điểm quan trắc định kỳ (chủ động và thụ động) 
và trạm quan trắc cố định tự động. Nguyên tắc 
để lựa chọn các trạm quan trắc cố định đó là 
các trạm phải đặc trưng cho khu vực, hoặc loại 
hình cần giám sát (quan trắc nền, giao thông, 
dân cư...); các vị trí được lựa chọn là các vị 
trí nằm trong khu vực trung tâm nội thành 
và ngoại thành của TP, các cửa ngõ Thủ đô, 
không bị che chắn bởi các cây cối, tường bao 
hoặc các tòa nhà cao tầng, đảm bảo các yếu 
tố tự nhiên về hướng gió, khí tượng, khí hậu; 
các vị trí đất công được lựa chọn thuận tiện 
cho việc thu hồi đất và đảm bảo các điều kiện 

về hạ tầng kỹ thuật như điện, 
viễn thông... 

Theo Quy hoạch, mạng 
lưới quan trắc không khí cố 
định được xây dựng trên cơ 
sở duy trì, cắt giảm những 
điểm thừa và bổ sung những 
điểm mới từ hệ thống mạng 
lưới quan trắc cũ gồm 1.258 
điểm (2 trạm tự động liên 
tục; 716 điểm quan trắc định 
kỳ chủ động và 540 điểm 
quan trắc thụ động) để có 
mạng lưới quan trắc tối ưu 
theo quy hoạch mới gồm 
359 điểm (7 trạm quan trắc 
tự động liên tục; 176 điểm 
quan trắc định kỳ chủ động 
và 176 điểm quan trắc thụ 
động) đến năm 2020. Đối 

với các trạm, điểm quan trắc 
không khí theo các trạm tự 
động liên tục, các điểm quan 
trắc định kỳ chủ động và thụ 
động được quy hoạch theo 
mức độ ưu tiên để đầu tư xây 
dựng, nâng cấp theo 2 giai 
đoạn: 2011 - 2015 và 2016 - 
2020.

RÀ SOÁT MẠNG LƯỚI 
QUAN TRẮC ĐÃ ĐƯỢC 
PHÊ DUYỆT NĂM 2012

Để tiếp tục tăng cường 
giám sát, cảnh báo và đưa 
ra giải pháp cải thiện chất 
lượng môi trường không khí, 
TP có chủ trương lắp đặt các 
thiết bị tự động hóa quan 
trắc liên tục để có số liệu liên 

 V Trạm quan trắc tự động môi trường không khí tại khu vực 
Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình, Hà Nội 
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tục 24/24h, độ chính xác cao, thay thế cho số 
liệu quan trắc định kỳ. Vì vậy, Sở TN&MT 
TP đã kết hợp với các chuyên gia thực hiện 
Dự án Nâng cao năng lực QTMTKK TP giai 
đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến 2030. 
Dự án được thực hiện với mục đích rà soát 
và hoàn thiện hệ thống mạng lưới trạm/điểm 
QTMTKK phù hợp theo giai đoạn 2016 - 
2020 và tầm nhìn đến 2030 để cung cấp số liệu 
QTMTKK một cách chính xác và khách quan 
liên tục 24/24h. Đồng thời, nâng cao năng lực 
quản lý, giám sát chất lượng môi trường phù 
hợp với yêu cầu quản lý và nghiên cứu xây 
dựng mô hình dự báo ô nhiễm môi trường 
không khí để cảnh báo mức độ ô nhiễm đến 
cộng đồng trên các bản tin điện tử, website 
và truyền hình.

Qua rà soát và nghiên cứu, Dự án đã đề 
xuất số lượng các trạm quan trắc không khí 
tự động, gồm 20 trạm, trong đó có 2 trạm 
cũ cần nâng cấp (trạm quan trắc giao thông 
Phạm Văn Đồng, trạm quan trắc khu vực 
Thượng Đình - Nguyễn Trãi); bổ sung 18 
trạm theo các loại hình: 2 trạm nền (cốt 400 
- Ba Vì, trạm nền Hương Sơn - Mỹ Đức); 3 
trạm giao thông (nút giao thông Cầu Giấy - 
Phạm Hùng, nút giao thông Pháp Vân - Cầu 
Giẽ, nút giao thông Thái Hà - Tây Sơn); 3 
trạm đầu và cuối hướng gió (đầu gió Đông 
Nam - Văn Quán, Hà Đông; cuối gió Đông 
Nam - giao Láng Hòa Lạc và đường 70; đầu 
gió - ngã tư Đức Giang, Long Biên); 10 trạm 
với các loại hình khác đặt tại những điểm tập 
trung đông người (sân bay, nhà ga xe lửa, dân 
cư, chung cư đô thị…) và 2 trạm là loại hình 
xe di động.

Ngoài các trạm QTTĐ cố định, sẽ bổ sung 
các trạm quan trắc online cảm biến thay thế 
cho các điểm quan trắc định kỳ trước đây. Hiện 
tại, Sở TN&MT Hà Nội đã lắp đặt được 2 trạm 
QTTĐ cố định tại 2 điểm (UBND phường 
Minh Khai - Bắc Từ Liêm và Quỹ BVMT Hà 
Nội) và 8 trạm online cảm biến tại 8 vị trí 
(UBND phường Mỹ đình 1, UBND phường 
Hoàng Văn Thụ, UBND phường Minh Khai, 
UBND phường Tây Mỗ, Trường Mầm non 
Kim Liên, Công viên hồ Thành Công, trụ sở 
Công an phường Hàng Mã và Công an quận 
Hoàn Kiếm) để thử nghiệm quan trắc và đánh 
giá, làm cơ sở cho việc quy hoạch hệ thống 
QTTĐ và trạm online cảm biến theo lộ trình 
đến 2020, định hướng đến 2030.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ 
GIẢI PHÁP NHẰM 
NÂNG CAO NĂNG LỰC 
QTMTKK

Chủ trương của TP. Hà 
Nội về rà soát, quy hoạch 
mạng lưới điểm/trạm QTTĐ 
cố định và trạm quan trắc 
online cảm biến là phù hợp 
với chủ trương, đường lối 
của Đảng và Nhà nước trong 
thời kỳ công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa. Để đáp ứng yêu 
cầu trên, xin đề xuất một số 
giải pháp:

TP xem xét và có quyết 
định phê duyệt Dự án Rà soát 
tổng thể về mạng lưới QTTĐ 
để sớm thực hiện theo lộ 
trình và có cơ chế, chính sách 
phù hợp trong việc hợp tác 
với các nhà khoa học, DN (hỗ 
trợ kinh phí) để triển khai Dự 
án được hiệu quả.

 Sở TN&MT cần xây 
dựng trung tâm điều hành 
mạng lưới quan trắc (gồm: 
Phòng quản lý các đơn vị có 
đủ năng lực thực hiện quan 
trắc; Phòng tin học và GIS để 
kết nối dữ liệu quan trắc, xây 
dựng phần mềm tính toán 
xử lý, đồng nhất chuỗi số liệu 
quan trắc); Công bố các chỉ 
số ô nhiễm hàng ngày đến 
cộng đồng trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng 
theo 5 cấp đánh giá: tốt; 
trung bình (không ảnh 
hưởng đến sức khỏe), kém 
(bắt đầu ảnh hưởng đến sức 
khỏe), xấu (ảnh hưởng đến 
sức khỏe) và rất xấu (ảnh 
hưởng rất xấu tới sức khỏe), 
tương ứng với các thang màu 
quy định: xanh, vàng, da 
cam, đỏ và nâu. Sở cần tuyển 
chọn những cán bộ có trình 
độ chuyên môn sâu về lĩnh 
vực quan trắc và mô hình 
hóa môi trường; đồng thời, 

thường xuyên tổ chức các 
lớp tập huấn, nâng cao năng 
lực quản lý, quan trắc môi 
trường cho các cán bộ làm 
công tác môi trường. Ngoài 
ra, Sở cũng cần lập kế hoạch 
xây dựng đề tài “Nghiên cứu 
ứng dụng mô hình hóa dự 
báo ngày về chỉ số chất lượng 
ÔNKK” để cảnh báo kịp thời 
mức độ ÔNKK đến cộng 
đồng trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng càng 
sớm càng tốt. 

Mặc dù, trạm quan trắc 
online cảm biến có giá thành 
thấp hơn khoảng 8 lần so với 
trạm QTTĐ cố định, nhưng 
độ chính xác và tuổi thọ của 
các trạm online cảm biến 
chưa được đánh giá. Vì vậy, 
Sở TN&MT cần tổ chức đánh 
giá chất lượng, độ chính xác 
đo các thông số của trạm 
cảm biến online so với trạm 
QTTĐ cố định (được xem 
là có chất lượng và độ chính 
xác cao nhất hiện nay). Nếu 
có sai số lớn giữa 2 loại trạm, 
cần tìm ra một công thức 
hiệu chỉnh số đo của trạm 
online theo số đo của trạm 
cố định tự động. Điều này 
rất quan trọng, là cơ sở để 
lựa chọn số lượng trạm cần 
thiết lắp đặt, bổ sung; còn 
các trạm cảm biến online chỉ 
lắp đặt tại những vị trí thích 
hợp trên địa bàn TP. 

Giảm thiểu ÔNKK một 
cách tổng thể là vấn đề nan 
giải, trước mắt và lâu dài, 
đòi hỏi phải có sự chung tay 
của các nhà quản lý, DN, nhà 
khoa học và cộng đồng mới 
đem lại hiệu quả, phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, 
BVMT bền vững, xứng tầm 
là TP hòa bình, trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa - 
xã hội của cả nướcn
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 V Ông Nguyễn Xuân Huynh  
Phó Tổng Giám đốc Công ty URENCO

Hướng đi mới về năng lượng tái tạo  
và năng lượng sạch
Vừa qua, Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp (CTCN) phát 
điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội (Nhà máy NEDO) sau quá 
trình thi công, lắp đặt, chuyển giao công nghệ và chạy thử 
nghiệm đã chính thức được khánh thành. Đây không chỉ là 
công trình đầu tiên của Việt Nam và khu vực biến chất thải 
thành điện năng mà còn là công trình mang tính hữu nghị 
đặc biệt của hai đất nước Việt Nam - Nhật Bản. Để hiểu rõ hơn 
về vấn đề này, Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện với ông 
Nguyễn Xuân Huynh - Phó Tổng Giám đốc Công ty URENCO, 
Giám đốc Dự án.

9Xin ông cho biết hiện trạng công tác xử lý 
CTCN trên địa bàn Hà Nội hiện nay?

Ông Nguyễn Xuân Huynh: Hiện nay, 
theo thống kê sơ bộ trên địa bàn TP. Hà Nội 
một ngày thải ra khoảng 7.000 tấn chất thải 
trong đó có khoảng 1.000 tấn CTCN, nguy 
hại. Lượng CTCN, nguy hại này nếu không 
được giải quyết triệt để, đúng quy trình sẽ là 
mối đe dọa lớn đối với môi trường.

Tuy vậy, để xử lý được CTCN đòi hỏi các 
cơ sở xử lý phải đủ năng lực, đảm bảo được 
những yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình 
xử lý theo tiêu chuẩn. Trong thực tế không 
chỉ riêng ở Hà Nội, chủ nguồn thải là các 
nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ 
sở sản xuất cắt giảm chi phí xử lý CTCN, 
nguy hại bằng cách xả trộm chất thải ra môi 
trường hoặc thuê những đơn vị vận chuyển 
chất thải với giá thành rẻ và không có chức 
năng xử lý. 

Pháp luật hiện hành cũng quy định “đối 

với CTCN, nguy hại, chủ 
nguồn thải phải có trách 
nhiệm đến cùng đối với chất 
thải của mình thải ra”. Điều 
21, Nghị định 155/2016/
NĐ-CP cũng chỉ rất rõ hình 
thức xử phạt đối với các chủ 
nguồn thải vi phạm các quy 
định về BVMT.
9Xin ông cho biết công tác 
phân loại CTCN cũng như 
những khó khăn khi triển 
khai xây dựng Nhà máy xử 
lý CTCN phát điện tại Nam 
Sơn?

Ông Nguyễn Xuân 
Huynh: Đối với CTCN, 
giá thành xử lý cao hơn so 
với các loại chất thải thông 
thường khác, do vậy các chủ 
nguồn thải thường đã phân 

loại rất kỹ trước khi đưa đi 
xử lý. Sau khi tiếp nhận và 
đưa về Nhà máy, tiếp tục 
phân loại trước khi cho vào 
lò đốt. Cộng với đó là công 
nghệ tiên tiến của lò đốt 
Rotary - Stoker cho phép 
đốt được hầu hết các loại 
chất thải một cách triệt để 
nhất, do đó gần như không 
gặp khó khăn trong quá 
trình đốt rác.

Điểm khó khăn khi triển 
khai Dự án lại chính là làm 
thế nào để nguyên liệu đầu 
vào luôn đảm bảo để đủ 
công suất cho Nhà máy hoạt 
động liên tục. Đây là dự án 
mẫu, mang tính tiên phong 
trong việc xử lý chất thải 
phát điện, do đó chắc chắn 

 V Toàn cảnh Nhà máy xử lý CTCN phát điện V Lễ Khánh thành Nhà máy xử lý CTCN phát điện
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trong thời gian tới sẽ có nhiều 
nhà máy như vậy được nghiên 
cứu và xây dựng. Tuy nhiên để 
nhân rộng mô hình trên cần 
chú ý đến các vấn đề như: điều 
kiện về mặt bằng, nhân lực, công 
nghệ, năng lực quản lý và đặc 
biệt là điều kiện về tài chính.
9Thưa ông, những tính năng ưu 
việt và các giải pháp BVMT của 
công nghệ cũng như ý nghĩa công 
trình là gì?

Ông Nguyễn Xuân Huynh: 
Nhà máy xử lý CTCN phát điện 
tại Khu liên hợp xử lý chất thải 
Nam Sơn sử dụng công nghệ đốt 
rác tiên tiến của Nhật Bản, sử 
dụng loại lò đốt Rotary - Stoker 
với công suất xử lý rác 75 tấn/
ngày và điểm đặc biệt nhất là phát 
được điện năng với công suất là 
1,93 MW điện (trong đó hòa lên 
điện lưới quốc gia khoảng 1,2 
MW điện, số điện năng còn lại 
được phục vụ cho hoạt động nội 
tại của Nhà máy).

Lò đốt này có thể xử lý được 
nhiều loại rác thải khác nhau 
bao gồm chất thải có nhiệt trị 
cao và kích thước lớn, hệ thống 
khử Sox trong khói thải kiểu 
khô dùng đá vôi, lượng Dioxin 
đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt 
Nam. Chất thải cuối cùng được 
thải ra ở dạng tro xỉ có thể dễ 
dàng xử lý bằng phương pháp 
hóa rắn hoặc chôn lấp. 

Việc triển khai thực hiện 
dự án này có ý nghĩa lớn, là dự 
án mẫu do Chính phủ Nhật Bản 
viện trợ không hoàn lại, không 
chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà 
còn mang ý nghĩa chính trị, ngoại 
giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. 
Đồng thời, là dự án đầu tiên biến 
rác thành năng lượng (điện), giải 
quyết vấn đề cấp thiết về xử lý 
triệt để CTCN tại Hà Nội và quan 
trọng hơn, dự án đã mở ra một 
hướng rất mới về năng lượng tái 
tạo và năng lượng sạch.
9Xin trân trọng cảm ơn ông.
 PHẠM ĐÌNH (Thực hiện)

Doanh nghiệp Hàn Quốc 
chung tay bảo vệ  
môi trường tại Việt Nam

Những năm qua, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chọn 
Việt Nam đầu tư và kinh doanh rất hiệu quả. Bên cạnh thành 
công thì việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cũng được coi trọng 
và đặt lên hàng đầu. Trong khuôn khổ của Hội chợ triển lãm 
quốc tế về Sản phẩm sinh thái (EPIF) 2017 vừa diễn ra tại TP. 
HCM, phóng viên Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện với 
ông Jung Gun Young - Trưởng đại diện Viện Công nghệ và 
Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) tại Việt Nam kiêm 
Giám đốc Trung tâm Hợp tác Môi trường Việt Hàn thuộc Bộ 
Môi trường Hàn Quốc (KMoE) về sự hợp tác của doanh nghiệp 
hai nước trong lĩnh vực BVMT.

9Xin ông cho biết kết quả Hội 
chợ triển lãm EPIF 2017 vừa diễn 
ra tại TP. HCM mà các doanh 
nghiệp Hàn Quốc tham dự?

Ông Jung Gun Young: Trong 
khuôn khổ Hội chợ triển lãm lần 
này, Viện Công nghệ và Công 
nghiệp Môi trường Hàn Quốc 
(KEITI), Bộ Môi trường Hàn Quốc 
(KMoE) đã phối hợp với Tổng cục 
Môi trường, Bộ TN&MT cùng với 
Hiệp hội Môi trường Hàn Quốc 
(KEIA) tổ chức Diễn đàn Hợp 
tác Công nghệ Môi trường Việt - 
Hàn năm 2017, nhằm tạo cơ hội 
để các doanh nghiệp Hàn Quốc 

và Việt Nam trao đổi hợp tác. Tại 
Diễn đàn, đại diện các Bộ, ngành 
Việt Nam đã chia sẻ với các doanh 
nghiệp Hàn Quốc về những chính 
sách ưu tiên của Chính phủ trong 
lĩnh vực công nghệ và sản phẩm 
thân thiện môi trường cũng như 
các cơ hội đầu tư cho các doanh 
nhân quốc tế trong lĩnh vực này. 
Bên cạnh đó, trong 3 ngày Hội 
chợ triển lãm đã có nhiều cuộc 
gặp gỡ, kết nối các doanh nghiệp 
tại gian hàng của Bộ Môi trường 
Hàn Quốc (KMoE), Viện Công 
nghệ và Công nghiệp Môi trường 
Hàn Quốc (KEITI). 

 V Ông Jung Gun Young  
Trưởng đại diện KEITI tại Việt Nam
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Quốc và Việt Nam có nhiều 
điểm tương đồng về quy mô 
dân số, diện tích đất đai, văn 
hóa, thói quen làm việc và mô 
hình quản lý doanh nghiệp. 

Công nghệ môi trường 
Hàn Quốc trong những năm 
gần đây được đánh giá cao và 
có khả năng cạnh tranh rất tốt 
trên thị trường thế giới nhờ 
các chính sách BVMT nghiêm 
ngặt cũng như các nỗ lực hỗ 
trợ phát triển công nghiệp 

môi trường của 
Chính phủ Hàn 
Quốc. Do đó, các 
công nghệ được 
phát triển không 
ngoài mục tiêu 
giải quyết các vấn 
đề môi trường ở 
Hàn Quốc. Một số 
vấn đề môi trường 
mà hiện nay Việt 
Nam đang phải 
đối mặt khá tương 
đồng với những 
bài học đắt giá mà 
chính Hàn Quốc 
đã trải qua ở cách 
đây vài thập kỷ. 

Chính vì vậy, tôi cho rằng, các 
công nghệ môi trường của 
Hàn Quốc sẽ rất phù hợp với 
điều kiện phát triển hiện tại 
ở Việt Nam. So sánh với công 
nghệ tiên tiến hàng đầu trên 
thế giới của các quốc gia châu 
Âu, công nghệ của Hàn Quốc 
có chất lượng tốt tương đương 
và có lợi thế cạnh tranh về giá 
cả.
9Năm 2017 đánh dấu sự kiện 
kỷ niệm 25 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn 
Quốc đồng thời Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKFTA Việt Nam - 
Hàn Quốc) chính thức có hiệu 
lực được 3 năm. Trong bối 
cảnh này, Bộ Môi trường Hàn 
Quốc (KMoE) và Viện Công 
nghệ và Công nghiệp Môi 
trường Hàn Quốc (KEITI) đã 
có những hoạt động gì nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp tham 
gia nhằm mục đích xúc tiến 
thương mại và đầu tư giữa 
hai nước, trong đó có lĩnh vực 
môi trường?

Ông Jung Gun Young: 
Chính phủ Hàn Quốc coi 

Tham gia Hội chợ EPIF 2017, có khoảng 20 
doanh nghiệp Hàn Quốc với 28 gian hàng giới 
thiệu các công nghệ vượt trội của Hàn Quốc 
trong lĩnh vực xử lý nước, đất, chất thải, tiết 
kiệm và an toàn năng lượng, các hệ thống bảo 
vệ bờ kè, chống rửa trôi đất bằng thảm thực vật, 
các công nghệ về tòa nhà xanh…Nhiều Công 
ty Hàn Quốc lần đầu tiên tới Việt Nam nên họ 
rất ấn tượng đối với những chính sách kiểm 
soát ô nhiễm và quyết tâm mạnh mẽ của Chính 
phủ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề 
ô nhiễm môi trường. Từ đó, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đã hiểu thêm về tiềm năng thị trường 
công nghệ và sản phẩm thân thiện môi trường 
cũng như các cơ hội đầu tư cho phát triển công 
nghệ và công nghiệp môi trường ở Việt Nam. 
Theo tôi, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã học 
hỏi được nhiều điều tại Hội chợ triển lãm EPIF 
2017. Hy vọng rằng, với những trải nghiệm và 
thông tin thu nhận được ở Hội chợ, các doanh 
nghiệp Hàn Quốc sẽ xác định được chiến lược 
kinh doanh lâu dài tại thị trường Việt Nam, góp 
phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp 
môi trường và BVMT ở Việt Nam nói riêng 
cũng như những nỗ lực chung về BVMT toàn 
cầu.
9So với các nước trong khu vực và trên thế 
giới, những công nghệ môi trường do Hàn 
Quốc nghiên cứu, chế tạo có ưu điểm như thế 
nào và khả năng áp dụng tại Việt Nam, thưa 
ông?

Ông Jung Gun Young: Sự phát triển và tiến 
bộ của công nghệ môi trường có mối liên hệ 
mật thiết với các đặc tính của nền kinh tế cũng 
như chính sách môi trường của quốc gia. Hàn 

 V Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng tham quan gian 
hàng của Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMoE) và Viện Công nghệ 
và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI)

 V Diễn đàn Hợp tác công nghệ môi trường Việt - Hàn
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 V Trao đổi hợp tác giữa Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và  
đại diện Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMoE), Viện Công nghệ và 
Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI),  
Hiệp hội Môi trường Hàn Quốc (KEIA)

 V Gian hàng Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMoE) và Viện Công 
nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI) tại  
Hội chợ - Triển lãm

môi trường của Hàn Quốc áp 
dụng tại Việt Nam?

Ông Jung Gun Young: 
Việc phát triển các công nghệ 
và sản phẩm thân thiện môi 
trường sẽ phụ thuộc nhiều vào 
sự tham gia tích cực của các 
cơ quan quản lý Trung ương 
và địa phương, doanh nghiệp 
nhà nước. Kinh nghiệm ở Hàn 
Quốc cho thấy, ở thời kỳ đầu, 
việc đưa các sản phẩm và công 
nghệ thân thiện ra thị trường 
gặp rất nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên, chúng tôi đã có những 
chính sách đúng đắn nhằm 
thúc đẩy thị trường như các 
chính sách về mua sắm xanh 
(trong đó yêu cầu các hoạt 
động mua sắm bằng ngân sách 
công phải ưu tiên mua các 

sản phẩm xanh). 
Để thúc đẩy thị 
trường công nghệ 
và sản phẩm thân 
thiện môi trường, 
Chính phủ Việt 
Nam cũng cần 
phải xem xét và 
cân nhắc ban 
hành các chính 
sách thúc đẩy 
mua sắm xanh 
để kích cầu tiêu 
dùng. Hiện tại, 
Việt Nam đã triển 
khai Chương 
trình nhãn xanh 
Việt Nam. Tuy 

nhiên, quan sát của tôi cho 
thấy, Chương trình đang gặp 
khó khăn trong triển khai 
do không có các chính sách 
khuyến khích các sản phẩm 
dán nhãn. Do đó, các doanh 
nghiệp không nhìn thấy lợi 
ích để đăng ký cấp nhãn 
xanh. Bên cạnh đó, có rất ít 
người tiêu dùng quan tâm 
mua các sản phẩm được dán 
nhãn. Những lý do này làm 
cho các sản phẩm thân thiện 
môi trường gần như không 
có ưu thế cạnh tranh trên thị 
trường. Vì không có những 
ưu thế cạnh tranh so với các 
sản phẩm thông thường khác, 
tất nhiên, các nhà sản xuất sẽ 
không quan tâm đến việc đầu 
tư phát triển công nghệ và 
sản xuất các sản phẩm thân 
thiện môi trường. Chính vì 
vậy, các doanh nghiệp cũng 
không có động lực để đầu tư 
cho sản xuất sạch, thân thiện 
môi trường. Do đó, Chính 
phủ Việt Nam cần phải tham 
gia mạnh mẽ hơn trong thúc 
đẩy phát triển thị trường cho 
các sản phẩm thân thiện môi 
trường. Chúng tôi cũng đã có 
những thành công nhất định 
trong lĩnh vực này và sẵn sàng 
chia sẻ với các cơ quan hữu 
quan của Việt Nam trong thời 
gian tới.
9Xin cảm ơn ông.
 PHẠM TUYÊN (Thực hiện)

trọng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến 
lược với Chính phủ Việt Nam. Hiện các Công 
ty Hàn Quốc đang là nhà đầu tư số 1 tại Việt 
Nam, vì có nguồn nhân lực rất dồi dào và các 
chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ. Nhờ 
những điều kiện này mà các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã có những thành công nhất định trong 
phát triển kinh doanh và đóng góp đáng kể tạo 
công ăn việc làm, tăng nguồn thu của Chính 
phủ cũng như GDP chung của Việt Nam. Có 
thể nói, chúng ta như những người bạn đồng 
hành đang đi chung trên một con thuyền lớn. 
Nếu nền kinh tế của Việt Nam tốt thì các nhà 
đầu tư Hàn Quốc cũng sẽ thành công. Hai nền 
kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc đã có những sự 
gắn kết mạnh mẽ hơn trong những năm qua. 
Chúng tôi hiểu rằng, sự thành công của các 
nhà đầu tư Hàn Quốc ở đây sẽ phụ thuộc rất 
nhiều vào những hỗ trợ từ phía Chính phủ và 
người dân Việt Nam. Việc Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu 
lực là minh chứng cho sự gắn kết và hợp tác 
ngày càng mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế. Với 
niềm tin vững chắc vào sự gắn kết mạnh mẽ 
này, Bộ Môi trường Hàn Quốc (KMoE) và Viện 
Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn 
Quốc (KEITI) sẽ tăng cường các hoạt động hỗ 
trợ tài chính, sự ủng hộ về mặt chính sách thúc 
đẩy phát triển công nghiệp môi trường ở Việt 
Nam, nhằm đảm bảo chắc chắn tiến trình nâng 
cao chất lượng sống chung cho mọi người dân 
Việt Nam.
9Nhân dịp này, ông có đề xuất, kiến nghị gì 
với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm 
đưa sản phẩm công nghệ mới thân thiện với 
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nhân dân quanh vùng, tọa lạc 
ngay tại trung tâm, tuy nhiên nước 
hồ lại bị ô nhiễm. Chỉ số quan trắc 
môi trường nước hồ được thực 
hiện ngày 12/4/2017 cho thấy, 
BOD5 = 49,7 mg/l (QCVN8-
2015/BTNMT, cột B1 là 15mg/l), 
COD là 93mg/l (QCVN8-2015/
BTNMT, cột B1 là 30mg/l), TSS 
là 126,5mg/l (QCVN08-2015/
BTNMT,cột B1 là 50mg/l). Như 
vậy, chỉ số BOD5, COD trong 
nước của hồ Hạnh Phúc đều cao 
gấp hơn 3 lần so với quy chuẩn 
cho phép. Thí nghiệm trực quan 
cho thấy, chỉ số mùi (amoniac) 
được đo nhanh, mẫu nước hồ 
Hạnh Phúc là 6,5. Sau 10 phút 
cho bột Bakture vào, chỉ số đo 
được là 0.
9Xin ông cho biết kết quả xử lý 
bước đầu của hồ Hạnh phúc và 
cần thời gian bao lâu thì nước 
hồ sẽ sạch; thời gian giữ được 
trạng thái sạch đó như thế nào?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: 
Ngày 17/5/2017 thực hiện phun 
rải bột Bakture tại hồ Hạnh 
Phúc, sau đó một ngày, chúng 
tôi tiến hành lấy mẫu nước để 

kiểm tra các chỉ số TSS, BOD5, 
COD. Theo kết quả phân tích 
của Phòng hóa học Môi trường 
Biển thuộc Viện Tài nguyên và 
Môi trường Biển (IMER) thực 
hiện ngày 18/5/2017 cho thấy, 
các chỉ số đã giảm rõ rệt, cụ thể: 
BOD5 = 37,2 mg/l (QCVN8-
2015/BTNMT, cột B1 là 15mg/l), 
COD là 67mg/l (QCVN8-2015/
BTNMT, cột B1 là 30mg/l), TSS 
là 81,4mg/l (QCVN08-2015/
BTNMT, cột B1 là 50mg/l). 
Như vậy, chỉ sau 1 ngày sử dụng 
Bakture, chỉ số BOD5, COD đã 
giảm từ gấp 3 lần xuống còn 
gấp 2 lần so với quy chuẩn cho 
phép. Dự kiến trong khoảng 3 
ngày đến 1 tuần, các chỉ số sẽ 
nằm trong khung quy chuẩn 
cho phép và khoảng 1 tháng hồ 
sẽ sạch hết mùi và nước sẽ trong 
hơn nhiều; Khoảng từ 2 đến 3 
tháng có thể nhìn xuống tận đáy 
hồ.

Sau khi sử dụng bột Bakture 
làm sạch hồ và giữ không cho các 
nguồn xả thải đổ vào hồ sẽ đảm 
bảo sạch vĩnh viễn, trong trường 
hợp các nguồn nước thải tiếp tục 
đổ vào thì tùy mức độ, định kỳ 
sau 1 năm, trên cơ sở đánh giá lại 
sẽ phải bổ sung thêm một lượng 
bột nhất định để giữ sạch nguồn 
nước. 
9Nguyên lý của công nghệ 
Bakture khác với công nghệ xử 
lý môi trường ở dạng kết tủa và 
hấp phụ như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Sự 
khác biệt lớn nhất giữa Bakture 
với các chất xử lý môi trường ở 
dạng kết tủa, hấp phụ chính là 

Xử lý nước thải bằng công nghệ Bakture của 
Nhật Bản lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam

Theo Báo cáo của UBND TP. Hải Phòng về “Công tác BVMT và kết quả quan trắc môi trường năm 2016, nhiệm vụ 
và giải pháp năm 2017”, các dòng sông trên địa bàn TP đều có dấu hiệu ô nhiễm. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại hồ Hạnh Phúc (Kiến An, Hải Phòng), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Sở Xây 
dựng triển khai ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm nước do Tập đoàn Seibu Steel (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Cải thiện 
môi trường Nhật Việt (JVE) tài trợ. Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE), người có 15 năm sống và làm việc tại 
Nhật Bản, đồng thời là người kết nối và mang công nghệ Bakture từ Nhật Bản về Việt Nam.

9Xin ông cho biết đôi nét về công nghệ môi 
trường Bakture của Nhật Bản được thí nghiệm 
và thực tế xử lý hồ Hạnh Phúc ở Hải Phòng vừa 
qua?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Bột Bakture được 
sản xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, chủ yếu 
là đá núi lửa dạng tổ ong, xốp, với công nghệ riêng 
biệt, giúp thúc đẩy quá trình tự làm sạch của môi 
trường thông qua phát huy tối đa năng lực phân 
giải các chất bẩn, độc hại… bởi các vi sinh vật có 
lợi sẵn có trong môi trường. Sản phẩm đã được 
cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản và được Tổ chức 
Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) 
chứng nhận về công dụng làm sạch môi trường. 
Đặc biệt, công nghệ Bakture sử dụng bột Bakture 
kích hoạt vi sinh vật có lợi sẵn có trong môi 
trường cần xử lý, hoạt động theo nguyên lý thông 
qua vòng tuần hoàn sinh thái tự nhiên để tự phân 
hủy các chất ô nhiễm và độc hại, làm cho các vi 
sinh vật có lợi phát triển, là chất xúc tác giúp tăng 
khả năng tự làm sạch sẵn có của tự nhiên. 

Bakture có nghĩa là trở về với tự nhiên. Công 
nghệ này đã xử lý thành công tại 300 điểm ô 
nhiễm trên nước Nhật Bản, bao gồm khu vực 
nước thải công nghiệp, cơ sở chăn nuôi, nước hồ, 
ao ô nhiễm do tù đọng và được giới thiệu, ứng 
dụng thử nghiệm tại một số nước châu Á như Ấn 
Độ, Lào, Inđônêxia, Thái Lan.

Ngày 17/5/2017, Công ty Cổ phần Cải thiện 
Môi trường Nhật Việt (JVE) và Tập đoàn Seibu 
Steel Nhật Bản đã tài trợ để xử lý ô nhiễm nước 
hồ bằng công nghệ bột Bakture tại hồ Hạnh Phúc 
(quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Đây là lần đầu 
tiên công nghệ xử lý ô nhiễm bằng bột Bakture 
được Nhật Bản tài trợ thực hiện tại Việt Nam.
9Tại sao Nhật Bản lại chọn hồ Hạnh Phúc làm 
nơi thử nghiệm công nghệ Bakture đầu tiên, 
thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Việc chọn hồ Hạnh 
Phúc làm nơi thực hiện tài trợ dựa trên quá trình 
khảo sát, đánh giá về mục đích, ý nghĩa của công 
nghệ. Hồ là nơi sinh hoạt cộng đồng của đông đảo 

 V Ông Nguyễn Tuấn Anh - 
Chủ tịch HĐQT Công ty  
Cổ phần Cải thiện Môi trường  
Nhật Việt (JVE)
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kích hoạt, phát triển khả năng tự phân giải của các 
vi sinh vật có lợi trong môi trường. Thực tế cho thấy, 
kết tủa và hấp phụ thực chất là phương pháp làm 
lắng đọng và thu gom các chất có hại, chất bẩn. Khi 
quan sát bằng mắt thường thì nước có thể sạch, tuy 
nhiên, do các chất bẩn và chất có hại chỉ được xử lý 
dưới dạng kết tủa, lắng đọng, hấp phụ nên những 
chất bẩn vẫn còn lưu lại. Vì vậy, 2 phương pháp này 
chưa xử lý được tận gốc vấn đề ô nhiễm nước. Hơn 
nữa, các chất có hại và chất bẩn sau khi được lắng 
đọng và hấp phụ nếu không được xử lý thì lại chính 
là một trong những nguyên nhân gây phát sinh chất 
có hại và chất bẩn khác sau này. 

Bakture là phương pháp xử lý phân giải làm biến 
chất có hại và chất bẩn thành chất không có hại. Nó 
có khả năng tự làm sạch, giúp giảm công sức lao 
động và chi phí để loại bỏ các cặn bã sau khi được 
cho lắng đọng và hấp phụ.
9Ông có thể cho biết việc ứng dụng công nghệ vào 
việc quan trắc sau khi xử lý ô nhiễm như thế nào?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Sau khi xử lý trực tiếp 
môi trường tại khu vực bị ô nhiễm, tùy nhu cầu của 
các dự án, cơ quan quản lý, Nhật Bản sẽ áp dụng 
công nghệ quan trắc hiện đại phù hợp. Công nghệ 
quan trắc này bao gồm hệ thống cảm biến đặt tại 
vị trí cần quan trắc, các chỉ số COD, BOD5, TTS, 
tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P),… các chỉ số 
khác được hệ thống tự động phân tích lấy mẫu, tự 
động chuyển dữ liệu qua mạng về Sở TN&MT, hay 
phòng xử lý quan trắc của Nhà máy…Đăc biệt, với 
các dự án làm sạch hồ, JVE có thể lắp đặt bảng điện 
tử LED, kết nối trực tiếp với hệ thống quan trắc và 
đặt ngay tại các hồ để người dân có thể trực tiếp 
quan sát các chỉ số nước hồ trong phạm vi giới hạn 
theo QCVN.
9Ông có thể cho biết chi phí để xử lý nước bị ô 
nhiễm khi dùng công nghệ Bakture so sánh với các 
công nghệ xử lý khác có trên thị trường đang áp 
dụng ở Việt Nam hiện nay?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Công nghệ Bakture 
khác biệt với các công nghệ khác ở 2 điểm. Thứ nhất, 
so sánh công nghệ Bakture với công nghệ xây dựng 
nhà máy xử lý nước thải, Bakture không cần tốn chi 
phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hệ thống ống 
dẫn nước thải từ nơi xử lý tới Nhà máy, và đặc biệt 
không cần tốn chi phí bảo trì như các nhà máy xử 
lý nước thải trong suốt thời gian hoạt động. Ví dụ 
khi xử lý nước sông Tô Lịch, nếu xử lý theo cách cũ 
thì rất tốn kém. Theo kết quả thí nghiệm trực quan 
bằng bột Bakture, chỉ số mùi (amoniac) của sông 
Tô Lịch từ 360 giảm mạnh xuống còn 0 sau 10 phút 
thử nghiệm. Sau đó, các nhà khoa học đã trực tiếp 
ngửi mùi của nước sông Tô Lịch trước và sau khi 
xử lý bằng bột Bakture thì thấy sau khi xử lý, không 
còn mùi.

Thứ hai, so sánh công nghệ 
Bakture với công nghệ xử lý 
bằng vi sinh vật, hay các chế 
phẩm hóa học khác đang áp 
dụng tại Việt Nam, bản thân 
Bakture không chứa vi sinh vật 
nên không có khả năng gây hại 
cho hệ sinh thái môi trường; 
Không tạo ra thêm bất kỳ các 
loại vi sinh vật hoặc các vấn đề 
môi trường nào khác; Nguyên 
liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, 
không có yếu tố hóa học nên an 
toàn cho tự nhiên và con người; 
Không có độc tính nên đảm 
bảo. Nhất là xử lý ô nhiễm nước 
hồ bằng công nghệ Bakture 
không làm ảnh hưởng hệ sinh 
thái như vi tảo, thảm thực vật, 
các loài thủy sản trong nước…
9Xin ông cho biết công nghệ 
Bakture có thể ứng dụng xử lý 
các vấn đề môi trường nào ở 
Việt Nam hiện nay?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: 
Ở Việt Nam, gần đây nhất là 
sự cố môi trường biển nghiêm 
trọng xảy ra ở các tỉnh miền 

Trung, làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc nuôi trồng thủy 
sản của nhân dân. Công nghệ 
Bakture của Nhật Bản có thể 
áp dụng xử lý ngay tại chỗ cho 
các hộ gia đình nuôi trồng 
thủy sản để làm sạch và giúp 
môi trường nước nuôi trồng 
thủy sản trở lại như ban đầu.

Ngoài ra, công nghệ 
Bakture xử lý hiệu quả đối với 
nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp, nước ao đầm, 
sông bị ô nhiễm, xử lý mùi 
ở cơ sở chăn nuôi. Đặc biệt, 
không chỉ xử lý nước và mùi, 
Bakture còn ứng dụng xử lý 
hiệu quả tại khu vực đất bị 
nhiễm chất độc màu da cam 
dioxin, cải thiện môi trường 
dinh dưỡng trong đất…

Hiện nay, công nghệ 
Bakture đã xử lý được hơn 
300 ao hồ, sông, cơ sở nuôi 
trồng thủy sản, nước thải công 
nghiệp… tại Nhật Bản.
9Xin cảm ơn ông.
 ĐỨC ANH (Thực hiện)

MỘT SỐ THỬ NGHIỆM TẠI NHẬT BẢN
Loại nước xử lý: Xử lý nước ao hồ
Địa điểm: Ao vườn tại thành phố Misaku, tỉnh Okaya

Loại nước xử lý: Xử lý nước thải công nghiệp
Địa điểm: Nhà máy đậu phụ huyện Tsuyama, tỉnh Okayama
Chỉ số BOD đã giảm hơn 1000 lần từ 3500 mg/l xuống chỉ còn 
3,1mg/l (Cải thiện được 99,9%)
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Thực hiện trách nhiệm xã hội và tuân thủ 
pháp luật về bảo vệ môi trường tại các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Việc thực hiện trách nhiệm xã 
hội (TNXH) sẽ giúp các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) 
phát triển bền vững, thông qua 
các hoạt động như tuân thủ 
pháp luật về BVMT; kiểm soát 
ô nhiễm; tái chế chất thải; tiết 
kiệm tài nguyên… Tuy nhiên, 
các DNV&N Việt Nam đang gặp 
nhiều khó khăn, thách thức 
trong thực hiện TNXH cũng như 
tuân thủ các quy định pháp luật 
về BVMT. Để hiểu rõ hơn về vấn 
đề này, Tạp chí Môi trường đã 
có cuộc trao đổi với bà Nguyễn 
Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu Môi trường và Cộng 
đồng.

 V Bà Nguyễn Ngọc Lý - Giám đốc  
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

9Xin bà cho biết, một số chính sách 
của nhà nước hỗ trợ các DNV&N ở 
Việt Nam phát triển sản xuất cũng 
như thực hiện TNXH và BVMT hiện 
nay?

Bà Nguyễn Ngọc Lý: Ở Việt 
Nam, thực hiện TNXH của doanh 
nghiệp (DN) trước tiên là tuân thủ 
các quy định pháp luật hiện hành 
như Luật Doanh nghiệp, Luật Lao 
động, Luật BVMT năm 2014, Luật 
Thanh tra kiểm tra… Trong lĩnh vực 
môi trường, DN phải có trách nhiệm 
với các tác động tới môi trường và 
cuộc sống cộng đồng, thông qua các 
hành vi kiểm soát ô nhiễm và xử lý, 
tái chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên. 
Đặc biệt, nếu DN tuân thủ pháp luật 
môi trường, sẽ đạt được nhiều lợi ích 
thiết thực. 

Hiện nay, các chính sách hỗ 
trợ DNV&N mới chỉ tập trung chủ 
yếu vào phát triển sản xuất, cụ thể 

quy định tại Nghị định số 
90/2001/NĐ-CP và Nghị 
định số 56/2009/NĐ-CP về 
trợ giúp phát triển DNV&N 
của Chính phủ. Theo đó, 
Chính phủ tạo điều kiện cho 
các DNV&N đổi mới công 
nghệ, trang thiết bị, máy 
móc, phát triển sản phẩm 
mới, hiện đại hóa quản lý 
nhằm nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, tăng 
khả năng cạnh tranh trên thị 
trường. Bên cạnh đó, Luật 
DNV&N đang được Quốc 
hội xem xét thông qua sẽ là 
cơ sở quan trọng để hỗ trợ 
DNV&N phát triển.

Mặc dù, chưa có một 
chính sách cụ thể nào 
dành riêng cho việc hỗ trợ 
DNV&N thực hiện TNXH 
nhằm nâng cao năng lực 
kiểm soát ô nhiễm, BVMT, 
nhưng trong Luật BVMT 
năm 2014 cũng đã có những 
quy định ưu đãi cho các DN 
có thể vay vốn từ Quỹ BVMT 

đối với các lĩnh vực ưu tiên 
liên quan đến xử lý nước thải 
tập trung, cải tạo môi trường 
ô nhiễm, quan trắc môi 
trường, hay sản xuất các sản 
phẩm thân thiện môi trường. 
9Những cơ hội và thách 
thức của DNV&N Việt Nam 
trong việc thực hiện TNXH 
cũng như thực thi pháp luật 
BVMT, thưa bà?

Bà Nguyễn Ngọc Lý: 
Việc thực hiện TNXH sẽ 
giúp các DN có môi trường 
làm việc an toàn, mang đến 
lợi ích về sức khỏe cho cán 
bộ công nhân viên được 
đảm bảo, từ đó cán bộ yên 
tâm công tác, đảm bảo năng 
suất lao động. Bên cạnh đó, 
việc tuân thủ đầy đủ các quy 
định pháp luật môi trường 
sẽ giúp DN không gặp rủi ro 
về pháp lý, thanh kiểm tra và 
chế tài xử phạt. Theo Nghị 
định số 155/2016/NĐ-CP, 
DN có thể bị xử phạt hành 
chính từ mức thấp nhất là 
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vài chục triệu đến mức cao nhất là 1- 2 tỷ 
đồng nếu vi phạm các quy định pháp luật về 
BVMT. Điều quan trọng là khi làm tốt công 
tác BVMT, các DN còn đạt được hiệu quả về 
kinh tế, cụ thể như trường hợp Nhà máy sắn 
Hướng Hóa Quảng Trị đã thu lợi khoảng hơn 
15 tỷ/năm từ việc hồi lưu nước thải và xử lý 
biogas; Công ty Cổ phần phân lân nung chảy 
Văn Điển thu lợi từ tái sử dụng chất thải rắn 
là 30 - 40 tỷ đồng/năm. 

Bên cạnh những cơ hội, các DN cũng gặp 
thách thức trong thực hiện TNXH và tuân 
thủ pháp luật BVMT. Hiện Chính phủ đã ban 
hành các chính sách hỗ trợ DNV&N để phát 
triển sản xuất, tuy nhiên, chính sách này mới 
chỉ nêu các biện pháp mà thiếu các nguyên 
tắc về nguồn lực thực hiện. Các DNV&N 
ở Việt Nam mới tiếp cận các khái niệm về 
TNXH, mà chưa có một chính sách cụ thể 
hay chương trình đào tạo bài bản về vấn đề 
này. Mặc dù hiện nay, Bộ TN&MT đã chỉ đạo 
các Sở TN&MT tổ chức các lớp tập huấn pháp 
luật BVMT cho DN nhưng các DNV&N thì 
gần như chưa tiếp cận được các lớp này. Hơn 
nữa, các lớp tập huấn này mới chỉ dừng lại 
ở việc phổ biến quy định pháp luật mà chưa 
đi sâu vào hướng dẫn thực thi tuân thủ pháp 
luật BVMT. Thêm vào đó là việc hiểu và áp 
dụng các quy định pháp luật về BVMT ở các 
DNV&N còn gặp khó khăn do các quy định 

nằm rải rác ở nhiều văn 
bản pháp luật như Luật 
BVMT năm 2014, Luật Tài 
nguyên nước năm 2012, 
Luật Thanh kiểm tra, Luật 
Thuế BVMT và rất nhiều 
Nghị định, Thông tư khác 
khiến DN lúng túng trong 
áp dụng thực hiện. 
9Xin bà cho biết, một 
số giải pháp nhằm tăng 
cường thực hiện TNXH 
và tuân thủ pháp luật 
về BVMT trong các 
DNV&N?

Bà Nguyễn Ngọc Lý: 
Cần ưu tiên hỗ trợ các 
DNV&N trong việc tiếp 
cận nguồn vốn và công 
nghệ tiên tiến. Đồng thời, 
ban hành bộ tài liệu về 
văn bản pháp luật, trong 
đó có đầy đủ các quy định 
về BVMT. Cần xây dựng 
một nền công nghiệp môi 
trường, trong đó phải quản 
lý được công nghệ hiện có 
và phát triển dựa trên điều 
kiện của Việt Nam. Công 
nghệ đó phải xử lý đạt tiêu 

chuẩn, làm cơ sở để khuyến 
nghị các DNV&N sử dụng, 
đồng thời có chính sách hỗ 
trợ như giảm thuế, hỗ trợ 
vay vốn cho DN…

Mục tiêu quan trọng 
nhất của DN là lợi nhuận, 
nên trong nhận thức của 
DN, việc thực hiện quản 
lý môi trường là tốn kém 
và giảm lợi nhuận. Đây là 
một nhận thức chưa đúng 
đắn. Để thay đổi nhận 
thức đó, phải tổ chức 
một chương trình đào 
tạo chuyên sâu về quản lý 
môi trường, ngoài cung 
cấp các kiến thức về pháp 
luật, cần hướng dẫn DN 
xây dựng kế hoạch quản 
lý môi trường phù hợp. 
Đồng thời, cần cung cấp 
thông tin về các trường 
hợp DN điển hình trong 
cả nước để nhân rộng mô 
hình DN làm tốt công tác 
quản lý môi trường và 
hiệu quả kinh tế. 
9Xin cảm ơn bà!
CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V Cần tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý môi trường cho các DNV&N 
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Mối quan tâm của cộng đồng  
doanh nghiệp về các vấn đề môi trường 
Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) là tập hợp 
tiếng nói của các doanh nghiệp 
(DN) nhằm đánh giá các nỗ 
lực cải thiện môi trường kinh 
doanh của các tỉnh, thành phố, 
qua đó góp phần thúc đẩy phát 
triển DN, thu hút đầu tư và tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam. 
Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền 
thống, lần đầu tiên Báo cáo PCI 
2016 đã phản ánh quan điểm 
của cộng đồng DN trước các vấn 
đề môi trường - lĩnh vực hiện 
đang là mối quan tâm của tất cả 
các bên.

Trong năm 2016, kinh tế Việt 
Nam trải qua nhiều khó khăn 
với những diễn biến phức tạp 

của thời tiết, biến đổi khí hậu, đặc 
biệt là sự cố môi trường biển tại 4 
tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - 
Huế) gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã 
hội, ảnh hưởng xấu đến đời sống 
người dân cũng như hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DN. Bên cạnh 
đó là những tác động từ bên ngoài 
như tình hình kinh tế thế giới phục 
hồi chậm, tăng trưởng thương mại 
toàn cầu giảm mạnh đã làm cho 
nền kinh tế của Việt Nam gặp nhiều 
thách thức. Trong bối cảnh đó, Báo 
cáo Chỉ số PCI năm 2016 lần đầu 
tiên đã tìm hiểu những đánh giá của 
các DN về ảnh hưởng của ô nhiễm 
môi trường (ÔNMT) đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của họ. Theo 
đó, có 10.037 DN dân doanh từ 63 
tỉnh, thành phố và gần 1.600 DN có 
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại 14 
tỉnh, thành phố đã tham gia phản 
hồi điều tra PCI 2016.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 
NHẬN BIẾT VÀ QUAN 
TÂM VỀ MÔI TRƯỜNG 

Theo kết quả điều tra của 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, đa số các 
DN hầu như không lo ngại 
về ÔNMT tại địa phương 
mình đang hoạt động… 
Khoảng 46% DN cả trong 
và ngoài nước đều cho rằng, 
mức độ ÔNMT hiện tại có 
thể chấp nhận được. Chỉ rất 
ít DN (3,8% DN trong nước 
và 3,2% DN FDI) tin rằng, 
ÔNMT đã thực sự nghiêm 
trọng; và 1/3 số DN (28,1% 
DN trong nước và 25,7% DN 
FDI) cho rằng, môi trường 
tại địa phương hiện tại hơi ô 
nhiễm hoặc không ô nhiễm.

Tìm hiểu về tình trạng 
ÔNMT ảnh hưởng tới hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
của DN, kết quả điều tra cho 
thấy: 1/3 DN (32,4% DN 
trong nước và 27,5 DN FDI) 
cho biết, ÔNMT không gây 
ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất của họ; 50,4% DN FDI 
và 45% DN trong nước cho 
rằng bị ảnh hưởng một chút 
từ ÔNMT. Tuy nhiên, một 
số lượng đáng kể cho rằng, 
ÔNMT đang ảnh hưởng khá 
nhiều (17,6% DN trong nước 
và 18,2% DN FDI) hoặc rất 
nhiều (5,3% DN trong nước 
và 3,9% DN FDI) tới hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
của DN.

Câu hỏi đặt ra là DN 
trong lĩnh vực nào lo ngại 
về hiệu quả kinh tế khi môi 
trường bị ô nhiễm. Theo kết 
quả điều tra, số lượng các 
DN chia sẻ về khả năng bị 

ảnh hưởng tiêu cực là khá 
thấp. Mặc dù năm vừa qua 
đã xảy ra một số sự cố môi 
trường, nhưng không một 
khu vực nào có hơn 1/3 số 
lượng DN cho rằng “bị ảnh 
hưởng rất nhiều”. Tuy nhiên, 
có sự khác biệt đáng kể giữa 
DN chế tạo và DN trong 
lĩnh vực xây dựng, dịch vụ 
hoặc tài chính. Chỉ có 11% 
DN FDI và 14% DN dân 
doanh trong lĩnh vực chế tạo 
tin rằng tình hình ÔNMT 
nghiêm trọng và gây tổn hại 
tới hoạt động của họ; từ 20% 
đến 30% DN trong các lĩnh 
vực khác bày tỏ sự lo ngại 
tương tự và các DN FDI tỏ ra 
lo ngại hơn nhiều so với các 
DN trong nước.

Có thể thấy, sự khác biệt 
giữa câu trả lời trên liên quan 
đến định hướng thị trường. 
Hầu hết, các DN FDI tham gia 
lĩnh vực chế tạo đều có định 
hướng xuất khẩu, với mục tiêu 
bán sản phẩm ra thị trường 
nước ngoài. Vấn đề ÔNMT ở 
Việt Nam có ảnh hưởng rất ít 
đến sản lượng tiêu thụ ở nước 
ngoài. Trong khi đó, các DN 
trong các ngành dịch vụ, bán 
lẻ, xây dựng, tài chính đều 
hướng đến thị trường trong 
nước. Thành công của những 
DN này phụ thuộc chủ yếu vào 
mức độ hài lòng và sức khỏe 
của người tiêu dùng Việt Nam 
cũng như khách du lịch nước 
ngoài, đặc biệt là lĩnh vực kinh 
doanh khách sạn và du lịch. 
ÔNMT sẽ gây ảnh hưởng 
mạnh đến các hoạt động của 
họ do chất lượng dịch vụ cung 
cấp bị giảm, dẫn đến việc giảm 
lượng khách hàng.
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Mặt khác, cũng có thể nhận thấy tương 
đối rõ một số khác biệt giữa các vùng miền. 
Trước hết là sự khác biệt giữa khu vực thành 
thị và nông thôn. DN ở Hà Nội (gồm cả Hà 
Tây cũ) bày tỏ quan tâm nhiều nhất về thiệt 
hại do ÔNMT gây ra. Hà Nội là nơi duy nhất 
có trên 30% DN trong nước và FDI cho biết 
bị ảnh hưởng bởi ÔNMT. Ngoài ra, lo ngại 
về ÔNMT được thể hiện nhiều nhất ở những 
tỉnh giáp với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 
Thứ hai, đúng như dự đoán, tỉnh Hà Tĩnh, 
tâm chấn của cuộc khủng hoảng Formosa và 
các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Quảng Trị, 
Quảng Bình, đều bày tỏ sự lo ngại lớn đối với 
vấn đề ÔNMT. Theo kết quả điều tra, hơn 
27% các DN tại Hà Tĩnh cho biết ÔNMT có 
những tác động tiêu cực đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của mình.

VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH  
VỀ MÔI TRƯỜNG

Hiện có khoảng 87% DN có vốn đầu tư 
trong và ngoài nước cho rằng, họ ít nhiều biết 
tới các quy định môi trường áp dụng đối với 
DN của họ. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể 
về mức độ nhận thức. Gần 1/2 DN FDI cho 
rằng họ biết rất rõ về các quy định môi trường, 
trong khi chỉ có 1/3 các DN dân doanh trong 
nước nắm rõ các quy định này. Điều này phù 
hợp với kết quả các nghiên cứu khác khi cho 
rằng, việc hiểu biết pháp lý và tuân thủ các quy 
định pháp luật về BVMT trong các DN vừa và 
nhỏ ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. 

Khảo sát mức độ tuân thủ hiện tại của 
DN về các quy định môi trường cho thấy, 

38% các DN FDI và 44% 
các DN trong nước đã thừa 
nhận rằng, họ chưa tuân thủ 
đầy đủ các quy định về môi 
trường. Hơn nữa, trong số 
đó có 14,5% các DN trong 
nước và 9,4% các DN FDI 
cho biết, họ chỉ tuân thủ 
một phần hoặc thậm chí 
không tuân thủ các điều 
khoản về môi trường. Giải 
thích về vấn đề này, cả DN 
trong nước và nước ngoài 
đều cho rằng, quy mô của họ 
quá nhỏ để có thể tác động 
tiêu cực đến môi trường; các 
quy định về môi trường quá 
rườm rà và chi phí để thực 
hiện tuân thủ chúng quá 
cao. 

Mặt khác, phần đông các 
DN (50% DN FDI và 45% 
DN trong nước) đều tin rằng 
BVMT là vấn đề quan trọng 
và sẵn sàng trả một mức chi 
phí hợp lý cho các hoạt động 
cụ thể, cũng như áp dụng 
thêm các quy định pháp luật 
để tránh ô nhiễm, đặc biệt là 
các DN nông nghiệp, thủy 
sản, tài chính và dịch vụ. Bên 
cạnh đó, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các DN chế 
tạo cũng chịu nhiều thiệt hại 
do ÔNMT. Kết quả điều tra 

PCI cũng thấy, một số lượng 
lớn các DN đã nỗ lực phòng 
chống ÔNMT thông qua 
việc áp dụng các quy chế nội 
bộ và các chương trình đào 
tạo, tập huấn cho người lao 
động về BVMT. 75% DN FDI 
và 73% DN dân doanh hiện 
đang áp dụng các “chính 
sách xanh” như giảm thiểu 
ô nhiễm bằng cách sử dụng 
nguyên liệu và năng lượng 
tiết kiệm. Tỷ lệ DN cho biết 
họ tuân thủ các quy định môi 
trường ở mức cao, đồng thời 
cũng sẵn lòng nỗ lực BVMT 
dù biết rằng việc này sẽ làm 
tăng chi phí của DN.

Sau sự cố môi trường 
Formosa, các DN dường như 
đồng tình cao hơn và chấp 
nhận nghĩa vụ thực thi các 
quy định về môi trường mà 
chính quyền địa phương tiến 
hành, dù điều đó có thể sẽ 
gia tăng gánh nặng chi phí 
và trách nhiệm cho DN (95% 
DN FDI và 91% DN trong 
nước). Đồng thời, các DN 
cho rằng chính các DN phải 
có trách nhiệm BVMT dù 
việc này làm tăng chi phí của 
DN (97% DN FDI và 96% 
DN trong nước đồng ý)n

 HOÀNG OANH

 V ÔNMT gây tổn hại tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trong lĩnh vực chế tạo
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Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến  
sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường
Với phương châm kinh doanh 
bền vững, đồng hành với nhà 
nông làm nên những mùa 
màng bội thu, Công ty Cổ phần 
phân lân nung chảy Văn Điển 
(VADFCO) luôn chú trọng tới 
công tác BVMT, tập trung đầu tư 
khoa học kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ để sản xuất những sản 
phẩm thân thiện với môi trường. 
Tạp chí Môi trường đã có cuộc 
trao đổi với ông Văn Hồng Sơn - 
Phó Giám đốc Công ty về vấn đề 
này.

 V Ông Văn Hồng Sơn  
Phó Giám đốc Công ty VADFCO

9Xin ông giới thiệu đôi nét về quá 
trình hoạt động và những kết quả 
nổi bật của Công ty VADFCO trong 
thời gian qua ?

Ông Văn Hồng Sơn: Công ty 
VADFCO được khởi công xây dựng 
vào năm 1960 và bắt đầu hoạt động 
từ tháng 10/1963. Đến nay, qua 2 lần 
đầu tư mở rộng (1969, 1974) và 2 lần 
cải tạo (1996, 1999), Công ty đã ứng 
dụng thành công công nghệ tiên tiến 
vào quá trình vận hành khai thác. 
Với công nghệ, máy móc và nguyên 
nhiên liệu sản xuất trong nước, Công 
ty đã nâng công suất nhà máy lên 
400.000 tấn/năm (phân lân và NPK) 
với doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, trở 
thành nhà sản xuất phân lân nung 
chảy lớn nhất cả nước. Hiện nay, 
Công ty đang cung cấp ra thị trường 
trên 60 loại phân bón khác nhau, 
phù hợp với từng loại cây, từng loại 
đất, từng thời kỳ sinh trưởng của 
cây trồng; 16 loại phân bón chuyên 
dụng cho chè và rất nhiều loại phân 
bón chuyên dùng cho lúa, khoai tây, 
sắn, ngô, đậu lạc, cà phê, hồ tiêu, cao 
su…. Đặc biệt, Công ty cũng sản 
xuất một số loại phân bón thích nghi 
với sự thay đổi của khí hậu như phân 
bón chống chua phèn; trị mặn, phân 

bón chống hạn hán, chống 
đổ ngã do gió bão và phân 
bón dùng canh tác nông sản 
hữu cơ. 

Hiện nay, trong bối cảnh 
cạnh tranh và yêu cầu ngày 
càng cao đối với các sản phẩm 
nông nghiệp, Công ty đã tập 
trung nghiên cứu thị trường 
để sản xuất dòng phân lân 
có chất lượng tốt, thân thiện 
với môi trường, phục vụ hiệu 
quả canh tác nông sản hữu 
cơ, nông sản sạch. Công ty 
sử dụng nguyên liệu là quặng 
thiên nhiên, không sử dụng 
hóa chất và phương pháp hóa 
học. Với sản phẩm phân bón 
không tan trong nước, chỉ 
tan trong môi trường axít do 
rễ cây tiết ra, Công ty đã giúp 
người nông dân tăng hiệu 
quả sử dụng đến 95-97% do 
không bị rửa trôi, nhiễm kim 
loại trong đất, không gây ô 
nhiễm nước. Đặc biệt, lân 
Văn Điển mang tính kiềm cải 
tạo đất chua (trên 80% đất 
Việt Nam là chua), với tổng 
hàm lượng dinh dưỡng đa, 
trung, vi lượng lên đến 95-
97%, thích hợp cho canh tác 
nông sản hữu cơ, nông sản 
sạch, chống lại các diễn biến 
bất lợi của thời tiết và hạn 

chế sâu bệnh, không hoặc ít 
phải sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật. Dòng sản phẩm này 
đã tạo lợi thế cạnh tranh và 
làm lợi cho Công ty hơn 3,2 
tỷ đồng/năm.

Với phương châm kinh 
doanh bền vững, Công ty 
đã được trao nhiều danh 
hiệu như: Giải thưởng Môi 
trường Xanh 2002; Thương 
hiệu Xanh 2010; Top ten 
Thương hiệu Việt năm 2011- 
2014; Thương hiệu Vàng 
công nghiệp Việt Nam 2015, 
Doanh nghiệp Tiêu biểu 
tiên phong đổi mới công 
nghệ phát triển kinh tế xanh 
2016… Giải thưởng Nhà 
nước về KHCN; Giải thưởng 
Sáng tạo KHKT Việt Nam 
VIFOTEC… 
9Để nâng cao chất lượng 
sản phẩm và tăng cường 
kiểm soát ô nhiễm, Công ty 
đã ứng dụng công nghệ hiện 
đại, tiên tiến trong sản xuất, 
kinh doanh như thế nào, 
thưa ông?

Ông Văn Hồng Sơn: 
Trước đây, do áp dụng công 
nghệ lạc hậu, dẫn tới tiêu hao 
nhiều nhiên liệu và lượng 
nước thải ra môi trường lớn 
nên Công ty đã bị đưa vào 
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danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
(ÔNMT) nghiêm trọng theo Quyết định số 
64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Để khắc phục tình trạng trên, từ năm 
2013, Công ty đã đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học công nghệ, áp dụng thành công 
việc sử dụng than antraxit nội địa thay cho 
than cốc nhập ngoại để sản xuất phân bón. 
Đồng thời, Công ty cải tiến trắc đồ lò cao sản 
xuất phân lân nung chảy phù hợp với than 
antraxit nội địa, nhằm nâng cao năng suất, 
giảm định mức tiêu hao điện năng, góp phần 
BVMT. Ngoài ra, Công ty đã tập trung nghiên 
cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết quả 
chất lượng phân lân đạt mức chất lượng 17, 
18, 19% P2O5, đạt tiêu chí xuất khẩu sang các 
nước như: Ôxtrâylia, Nhật Bản, Malaixia, 
Đài Loan …

Trong công tác quản lý chất thải nguy hại 
(CTNH), Công ty đã đăng ký chủ nguồn thải 
CTNH; Lập phương án kiểm soát, biện pháp 
ứng phó sự cố CTNH theo quy định của Bộ 
TN&MT; Công ty đã thuê đơn vị có chức 
năng vận chuyển và xử lý CTNH. Bên cạnh 
đó, để xử lý triệt để các nguồn thải, Công ty 
đã triển khai một số biện pháp như: đóng 
bánh 100% nguyên liệu quặng mịn để sản 
xuất phân lân; 100% lượng nước thải công 
nghiệp và sinh hoạt được xử lý tuần hoàn; 
Lắp đặt thêm hệ thống lọc bụi tay áo hoàn 
thiện hệ thống xử lý khí thải sau lò, tăng thể 
tích, lưu lượng nước tưới tháp hấp thụ; Áp 
dụng giải pháp sử dụng nhiên liệu trấu ép 
thay thế than antraxit trong công nghệ sấy 
phân bón, góp phần giảm phát thải khí nhà 
kính, giảm ÔNMT.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, Công ty cũng gặp một số khó khăn như 
theo quy định của pháp luật, Công ty phải lắp 
đặt các hệ thống quan trắc khí thải online với 
chi phí khoảng 32 tỷ đồng, với 3 ống khói tại 
Cơ sở sản xuất Văn Điển (12 tỷ đồng); 5 ống 
khói tại dự án đầu tư Bỉm Sơn - Thanh Hóa 
(20 tỷ đồng). Với chi phí lớn như vậy, Công 
ty cần có lộ trình, thời gian thực hiện để đảm 
bảo phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiện Công ty đã được đưa ra khỏi danh 
sách cơ sở gây ÔNMT nghiêm trọng theo 
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Từ năm 
2014 đến nay, các đề tài nghiên cứu của Công 
ty đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN 
trao các bằng phát minh sáng chế gồm: Bằng 
độc quyền giải pháp hữu ích về Nghiên cứu 

thiết kế chế tạo lò cao sản 
xuất phân lân nung chảy, đạt 
năng suất: 5-5,5 tấn/h; sử 
dụng 100% than antraxit nội 
địa thay cho than cốc nhập 
khẩu (HI-0030); Nghiên 
cứu đóng bánh quặng mịn 
nguyên liệu trong sản xuất 
phân lân nung chảy, tận 
dụng 100% phế thải rắn 
trong nguyên liệu sản xuất, 
triệt tiêu 100% chất thải rắn 
(HI-0031); Nghiên cứu trắc 
đồ lò cao để xây dựng phối 
liệu sản xuất phân lân nung 
chảy, giảm định mức tiêu 
hao nguyên liệu, giảm giá 
thành (HI-0089); Thiết kế 
chế tạo sàng rửa quặng trong 
sản xuất phân lân nung chảy 
đảm bảo: Loại bỏ triệt để 
quặng mịn lẫn trong quặng 
cục (265)… 
9Xin ông cho biết, định 
hướng phát triển của Công ty 
trong thời gian tới?

Ông Văn Hồng Sơn: 
Để thực hiện tốt công tác 
BVMT, góp phần phát triển 

bền vững, Công ty sẽ tổ chức 
các buổi tập huấn đào tạo, 
nâng cao trình độ nhận thức 
cho cán bộ công nhân viên 
để mọi người tự giác chấp 
hành. Ngoài ra, Công ty sẽ 
đẩy mạnh các phong trào thi 
đua, đảm bảo an toàn vệ sinh 
lao động và công tác BVMT. 
Bên cạnh đó, Công ty sẽ chú 
trọng tới công tác vệ sinh môi 
trường, gắn với trách nhiệm 
cụ thể cho từng tổ, từng đơn 
vị sản xuất. Đồng thời, đẩy 
mạnh nghiên cứu, đổi mới 
công nghệ; đầu tư khoa học 
kỹ thuật nhằm cải thiện điều 
kiện làm việc cho cán bộ, 
công nhân viên. Sắp tới, Công 
ty sẽ triển khai thực hiện giải 
pháp hữu ích về việc tận dụng 
nhiệt khí thải để sấy phân 
lân đã được Cục Sở hữu Trí 
tuệ cấp bằng sáng chế số 7, 
áp dụng đưa vào thiết kế dây 
chuyền sản xuất mới đầu tư 
tại Bỉm Sơn - Thanh Hóa.
9 Xin cảm ơn ông!
 CHÂU LOAN (Thực hiện)

 V Lễ gắn biển Công trình “Hệ thống tuần hoàn nước thải”
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CÔNG TY TNHH MTV LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN:

Phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong 
trong phát triển bền vững
của ngành công nghiệp lọc - hóa dầu
Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa Dầu Bình 
Sơn (BSR) được thành lập vào năm 2008 
với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận 
hành sản xuất kinh doanh Nhà máy lọc 
dầu (NMLD) Dung Quất. Việc đưa NMLD 
Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa 
quan trọng đối với việc đảm bảo an 
ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Với tầm nhìn chiến lược 
đầu tư - phát triển bền vững, Công ty 
BSR luôn phấn đấu trở thành đơn vị tiên 
phong và đặt nền móng cho sự phát 
triển ngành công nghiệp lọc - hóa dầu; 
tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện 
tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam 
trên trường quốc tế.

NMLD Dung Quất là công trình trọng 
điểm quốc gia, được xây dựng tại Khu 
kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi 

với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ USD; công 
suất chế biến là 6,5 triệu tấn/năm. Thương hiệu 
Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn đã trở nên quen thuộc 
với người tiêu dùng xăng dầu trong cả nước, 
nhờ sản phẩm có chất lượng tốt, nguồn cung 
ứng ổn định. Các sản phẩm của NMLD Dung 
Quất gồm: Khí hóa lỏng LPG, khí hóa lỏng 
Propylene, xăng RON 92/A95, xăng E5/10, 
dầu hỏa, xăng máy bay Jet A1/JetA1K, dầu 
DO/DO L62, dầu FO, hạt nhựa Polypropylene 
và lưu huỳnh. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của khách hàng, Công ty BSR luôn đề ra 
các chính sách, các giải pháp sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, quyết tâm vận hành NMLD Dung 
Quất ổn định để cung ứng sản phẩm xăng dầu 
chất lượng tốt cho đất nước, cạnh tranh với 
các sản phẩm xăng dầu nhập khẩu. Các sản 
phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng và được 
nhiều tổ chức trao tặng giải thưởng như Giải 
vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Huy 

chương vàng Hội chợ Thương 
mại Quốc tế Việt Nam; Cúp 
vàng TOPTEN Thương hiệu 
Việt; Sao vàng Đất Việt. 

Trong năm 2016, mặc 
dù gặp nhiều khó khăn do 
chính sách thuế nhập khẩu 
xăng dầu, biến động tỷ giá, 
biến động giá dầu thô và sản 
phẩm, nhưng với sự nỗ lực 
của tập thể cán bộ công nhân 
viên (CBCNV), Công ty BSR 
đã đạt được những kết quả 
kinh doanh quan trọng. Sản 
lượng sản xuất đạt khoảng 
6,84 triệu tấn, vượt 117,16%; 
sản lượng tiêu thụ đạt 6,8 
triệu tấn, vượt 116,47% so 
với kế hoạch năm; doanh 
thu đạt 72.516 tỷ đồng, nộp 
ngân sách nhà nước khoảng 
11.986 tỷ đồng và tham gia 
các hoạt động an sinh xã hội 
với khoảng 25,52 tỷ đồng. 
Ngoài ra, Công ty BSR đã tiết 
kiệm 633,08 tỷ đồng từ việc 
nâng cao hiệu quả sản xuất, 
tiết giảm các chi phí sản xuất 
kinh doanh, vượt kế hoạch 
tiết kiệm cả năm 43%.

Trong quá trình sản xuất, 
Công ty luôn quan tâm đến 
công tác BVMT. Ngay từ 
giai đoạn thiết kế cho Dự án 
NMLD Dung Quất, Công ty 
đã lựa chọn các công nghệ 
lọc dầu hiện đại trên thế 
giới để đảm bảo tiết kiệm về 
năng lượng tiêu hao và hạn 
chế phát sinh chất thải. Các 
nguồn phát thải chính của 
Nhà máy bao gồm: Nước 
thải (nước thải nhiễm dầu, 
nước tách muối, nước thải 
sinh hoạt và nước làm mát); 
khí thải (từ các ống khói của 
lò hơi, lò gia nhiệt sử dụng 
dầu hoặc khí nhiên liệu); bụi 
(phát sinh trong quá trình 
nạp/tháo xúc tác); tiếng ồn 
(từ hoạt động của máy móc 
thiết bị); chất thải rắn (từ hóa 
chất/xúc tác đã qua sử dụng, 
chất thải rắn nhiễm dầu, bùn 
nhiễm dầu, chất thải xây 
dựng, chất thải sinh hoạt)… 
Để kiểm soát các nguồn thải, 
Công ty đã đẩy mạnh đầu tư 
các công trình xử lý chất thải 
như xây dựng hệ thống xử lý 

 V Hệ thống xử lý nước thải
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nước thải kết hợp lý-hóa-sinh với công 
suất thiết kế 560 m3/h; thiết kế chiều cao 
ống khói phù hợp và lắp đặt thiết bị lọc 
bụi tĩnh điện để xử lý dòng khí thải có 
chứa hàm lượng bụi cao (RFCC); lắp đặt 
hệ thống xử lý khí chua… đảm bảo chất 
lượng nguồn thải đạt các quy chuẩn/tiêu 
chuẩn về môi trường. 

Đối với chất thải rắn, Công ty bố trí 
các điểm tập kết chất thải, thùng chứa 
chất thải tại từng khu vực làm việc để thu 
gom chất thải và xây dựng 2 kho chứa 
chất thải nguy hại và 1 kho chứa tạm thời 
chất thải công nghiệp. Chất thải sau khi 
được thu gom, phân loại sẽ được chuyển 
cho nhà thầu xử lý chất thải có giấy phép 
để xử lý đúng quy định của Nhà nước. 
Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, Công ty 
luôn tuân thủ tốt các quy định pháp luật 
hiện hành và không có vi phạm trong 
công tác BVMT. 

Để nâng cao năng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, Công ty đã đẩy mạnh công 
tác tối ưu hóa sản xuất và tiết kiệm năng 
lượng. Tiêu thụ năng lượng tính trên 
khối lượng dầu thô chế biến đã giảm liên 
tục qua các năm vận hành, từ 7,81% năm 
2012 xuống còn 7,26% năm 2016 đã tiết 
kiệm được tương đương với hàng chục 
nghìn tấn dầu. Đây là kết quả của việc 
triển khai hàng loạt các giải pháp năng 
lượng, bao gồm các giải pháp vận hành và 

giải pháp đầu tư cải hoán. Chỉ 
tính riêng trong năm 2016, 
BSR đã thực hiện thành công 
13 giải pháp giúp Công ty 
tiết giảm chi phí năng lượng 
khoảng 50 tỷ VNĐ/năm. Một 
số giải pháp tiêu biểu như: 
giảm tỷ lệ hồi lưu tháp NHT 
Splitter T1202 giúp tiết kiệm 
khoảng 20 tỷ VNĐ/năm, 
giảm áp suất đầu ra máy nén 
MAB giúp tiết kiệm khoảng 6 
tỷ VNĐ/năm, giảm tỷ lệ tuần 
hoàn hydro (H2:Oil) ở phân 
xưởng CCR giúp tiết kiệm 
khoảng 7 tỷ VNĐ/năm... 

Cùng với việc cải tiến/
hợp lý hóa sản xuất, BSR đã 
thực hiện và phối hợp với các 
đơn vị trong, ngoài ngành và 
những đối tác có kinh nghiệm 
thực hiện 33 nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học, trong 
đó có nhiều đề tài/nhiệm vụ 
quan trọng làm tăng hiệu quả 
kinh doanh của Công ty như: 
đánh giá khả năng tăng tối 
đa công suất vận hành phân 
xưởng Chưng cất dầu thô 
(trên 110%) với cải hoán nhỏ 
nhất, nghiên cứu tăng công 
suất phân xưởng sản xuất hạt 

nhựa với cải hoán nhỏ nhất 
(mục tiêu 120% công suất), 
nghiên cứu tăng công suất 
cụm phân xưởng xử lý tăng 
chỉ số RON của xăng (NHT/
CCR/Isomer) lên 125% công 
suất…

Đặc biệt, trong năm 2016, 
Công ty BSR lần thứ hai liên 
tiếp được Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 
Giải thưởng môi trường về 
những thành tích xuất sắc 
trong công tác BVMT. Ngoài 
ra, Công ty đã đạt Chứng nhận 
“Trusted Green - Chỉ số Tín 
nhiệm Xanh” do Trung tâm 
Đánh giá chỉ số Tín nhiệm 
Châu Á Thái Bình Dương 
khảo sát và InterConformity 
- Đức giám sát chất lượng, 
Viện Doanh nghiệp Việt 
Nam cấp. Việc được cấp 
Chứng nhận “Trusted Green” 
là một thước đo chuẩn xác 
về những nỗ lực của Công 
ty trong công tác BVMT, tiết 
kiệm năng lượng, an toàn, có 
trách nhiệm với xã hội. Công 
ty BSR cũng đã được Tổ chức 
chứng nhận quốc tế doanh 
nghiệp cấp giấy chứng nhận 
Hệ thống quản lý tích hợp An 
toàn - Sức khỏe - Môi trường 
theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
14001:2015 về hệ thống quản 
lý môi trường; OHSAS 18001: 
2007 về hệ thống quản lý an 
toàn, sức khỏe nghề nghiệp; 
OSHA 3132 về hệ thống quản 
lý an toàn công nghệ. Trong 
năm 2017, nhiệm vụ trọng 
tâm của Công ty BSR là tiếp 
tục vận hành Nhà máy lọc 
dầu an toàn ổn định và đảm 
bảo công tác an toàn, BVMT. 
Với tầm nhìn chiến lược đầu 
tư - phát triển bền vững, 
Công ty BSR phấn đấu trở 
thành một tổng công ty thuộc 
PVN đi tiên phong trong lĩnh 
vực lọc - hóa dầun

 NGUYỄN HẢI

 V Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
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 l ADB sẽ phát hành "trái 
phiếu xanh" tại Nhật Bản

Để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư 
ở Nhật Bản tham gia vào việc ngăn 
chặn tình trạng Trái đất ấm lên và ô 
nhiễm môi trường, Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ABD) đã quyết định 
phát hành "trái phiếu xanh" tại thị 
trường Nhật Bản.

 Dự kiến, ADB sẽ tăng gấp đôi 
mức tài trợ hàng năm cho công tác 
ứng phó với BĐKH từ 3 tỷ USD vào 
năm 2015 lên 6 tỷ USD vào năm 
2020. Theo đó, ADB sẽ lồng ghép 
vấn đề BĐKH vào các kế hoạch và 
hoạt động đầu tư để đảm bảo tăng 
trưởng kinh tế và một tương lai bền 
vững cho tất cả các quốc gia trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Đặc biệt, từ ngày 12 - 23/5/2017, 
ADB phát hành "trái phiếu xanh" 

bằng đồng USD kỳ hạn 5 năm, bằng 
đồng AUD của Ôxtrâylia kỳ hạn 5 
năm, bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ 
kỳ hạn 4 năm, với lãi suất hàng năm 
tương ứng là 1,7%, 2,1% và 12,9%, 
cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi 
0,001% tại nhiều ngân hàng Nhật 
Bản.
 ANH TUẤN

 l Tìm kiếm các ý tưởng 
xuất sắc giúp Việt Nam ứng 
phó với biến đổi khí hậu

Ngày 4/5/2017, tại Hà Nội, 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng 
phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) 
(VCIC) đã tổ chức Hội thảo Kêu 
gọi đề xuất Cuộc thi Chứng minh ý 
tưởng lần thứ hai, nhằm tìm kiếm ý 
tưởng xuất sắc giúp Việt Nam ứng 
phó với BĐKH.

VCIC sẽ hỗ trợ các doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó 
với BĐKH từ giai đoạn ươm tạo, 
cho đến thương mại hóa, phát triển 
kinh doanh, tiếp cận thị trường 
trong nước và quốc tế, nhân rộng 
các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực 
công nghệ sạch. Từ đó, biến những 
thách thức về khí hậu trở thành cơ 
hội phát triển bền vững, góp phần 
thực hiện Chiến lược quốc gia về 
Tăng trưởng xanh theo Quyết định 
số 1.393/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ.

Tại Cuộc thi lần thứ nhất (tổ 
chức năm 2016), 18 doanh nghiệp có 
ý tưởng xuất sắc, chứng minh được 
tác động tích cực của công nghệ đối 
với tăng trưởng xanh và xây dựng 
nền kinh tế các bon thấp ở Việt Nam 
đã được nhận tài trợ. 
 CHÂU LOAN

HỘI THẢO THAM VẤN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG XANH 
TỈNH BẮC CẠN

Ngày 5/5/2017, tại Bắc Cạn, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (KH&ĐT) phối hợp với UBND tỉnh, Sở 

KH&ĐT tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ nhất về 
Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh (TTX) tỉnh 
Bắc Cạn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn 
Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo 
dục, TN&MT, Bộ KH&ĐT cho biết, qua hơn 6 
tháng làm việc với Sở KH&ĐT và các Sở, ngành 
liên quan của tỉnh, chuyên gia tư vấn đã xây 
dựng Dự thảo Kế hoạch hành động TTX của tỉnh 
Bắc Cạn. Đây là hoạt động quan trọng của Bộ 
KH&ĐT với vai trò là cơ quan đầu mối hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện Kế hoạch hành động TTX của 
các Bộ, ngành và địa phương. Việc thực hiện Kế 
hoạch hành động TTX sẽ thu hút được nguồn lực 
đầu tư cho TTX, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận 

về quy hoạch hợp lý giao 
thông đường bộ và đường 
thủy; bảo tồn nguồn nước; 
xây dựng đô thị xanh; xanh 
hóa lối sống; phát triển lâm 

nghiệp thông qua chi trả 
dịch vụ rừng để gia tăng 
chuỗi giá trị gắn kết với ứng 
phó biến đổi khí hậu…
 THU HẰNG
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Mô hình đô thị tăng trưởng xanh  
và các chỉ số phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Hội nghị Các quan 
chức cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

2017, vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ 
Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đồng chủ trì Đối 
thoại APEC 2017 về Đô thị hóa bền vững. Đối 
thoại tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng 
của đô thị hóa bền vững nhằm đề xuất các 
khuyến nghị chính sách hỗ trợ “Các thành phố 
trở nên an toàn, vững chắc và bền vững”.

Tham dự chương trình Đối thoại có Chủ 
tịch Hội nghị Các quan chức cấp cao APEC 
2017 lần thứ hai (SOM2), đại diện các nền kinh 
tế của APEC, các cán bộ cao cấp thuộc Chính 
phủ, các đô thị trong APEC, các tổ chức Quốc 
tế, các tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp và 
đại diện của các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp 
hội, trường Đại học và Viện nghiên cứu của 
Việt Nam...

Diễn đàn APEC là cơ chế hợp tác kinh tế 
hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh 
vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Là một nền kinh tế có vị trí quan trọng ở khu 
vực Đông Nam Á và châu Á, việc xây dựng và 
phát triển bền vững đô thị ở Việt Nam hiện là 
nhiệm vụ trọng tâm của các khu đô thị mới, 
đẹp, hiện đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của nhân dân. Trong quá trình phát 
triển đô thị, Chính phủ Việt Nam đã nhận thức 
rõ việc phát triển đô thị bền vững cần phải quy 

hoạch và tiến hành đồng bộ từ 
các nhà lãnh đạo, chính quyền 
tỉnh/thành phố, các nhà hoạch 
định chính sách, nhà đầu tư…

Buổi đối thoại đã nhận 
được sự quan tâm của các 
chuyên gia, học giả, đại diện 
thành viên kinh tế APEC cũng 
như các đối tác phát triển 
trong và ngoài nước với hơn 
20 bài tham luận về thực trạng 
đô thị tại Việt Nam, Chiến 
lược phát triển đô thị mới Việt 
Nam, báo cáo về Việt Nam 
năm 2035 - Quản lý đô thị hóa 
để nâng cao hiệu quả kinh tế... 

Đặc biệt, trong phiên họp, đại 
diện quốc gia của Viện Tăng 
trưởng xanh toàn cầu (GGGI) 
- bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã trình 
bày mô hình đô thị tăng 
trưởng xanh (TTX) cùng các 
chỉ số về phát triển bền vững 
do GGGI xây dựng dựa trên 
kinh nghiệm quốc tế gắn liền 
với Chiến lược quốc gia TTX 
và Kế hoạch hành động TTX 
Việt Nam.

GGGI là một tổ chức liên 
chính phủ được thành lập để 
hỗ trợ và khuyến khích mô 
hình tăng trưởng kinh tế mới - 
“TTX” nhằm các mục tiêu chủ 
chốt của phát triển kinh tế như 
giảm nghèo, tạo việc làm, hòa 
nhập xã hội và môi trường bền 
vững. GGGI hiện có 27 nước 
thành viên, Việt Nam là một 
trong những thành viên sáng 
lập và phê chuẩn Hiệp định 
thành lập từ năm 2012. GGGI 
hiện hợp tác với nhiều nước 
trên thế giới, giúp đỡ xây dựng 
năng lực và cộng tác với họ 
về các chính sách TTX có tác 
động đến hàng triệu người. Tổ 
chức này cũng hợp tác với các 
nước, các thể chế đa phương, 

 V Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - đại diện quốc gia của Viện GGGI 
trình bày mô hình đô thị TTX

 V Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc Đối thoại APEC Việt Nam 2017
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các cơ quan chính phủ và khu 
vực tư nhân nhằm hỗ trợ các nền 
kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 
quả và bền vững hơn, ít các bon 
và ứng phó tốt hơn với biến đổi 
khí hậu (BĐKH). 

Hiện nay các thử thách trong 
phát triển đô thị xanh (ĐTX) như 
cơ sở hạ tầng trong năng lượng 

tái tạo, vận tải, xử lý nước thải…
vẫn còn khó khăn, khả năng tăng 
lượng phát thải cao và thiếu giám 
sát đánh giá. Mặc dù có nhiều 
thử thách nhưng phát triển ĐTX 
sẽ đưa ra nhiều cơ hội như tạo 
ra công việc xanh, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế bền vững và nâng 
cao sự sẵn sàng của Chính phủ 
Việt Nam, từ Trung ương đến địa 

GGGI cam kết đem lại tăng trưởng kinh tế xanh, tạo hòa 
nhập xã hội giảm nghèo và môi trường bền vững. GGGI 
hợp tác chặt chẽ với Chính phủ các nước đang phát triển 

để đảm bảo rằng tăng trưởng không chỉ bảo vệ mà còn thúc đẩy 
việc BVMT, tức là tập trung vào chính sách và sáng kiến hỗ trợ 
năng lượng sạch, quản lý nước thải, và huy động tài chính cho 
các dự án TTX.

Các quốc gia mà GGGI hợp tác là những nước dễ bị tổn 
thương trước tác động của BĐKH, phải đối mặt với thảm họa 
thiên nhiên, bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng. Bên cạnh 
đó, với sự tăng trưởng nhanh khiến các nước này đang tăng 
lượng phát thải khí nhà kính.

GGGI có chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam kể 
từ năm 2011, thông qua Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, tập trung 
vào các lĩnh vực tài chính, đô thị, năng lượng và nước nhằm thúc 
đẩy các sáng kiến TTX.

GGGI đã và đang hợp tác với Bộ KH&ĐT trong xây dựng 
hướng dẫn đầu tư cho TTX, đào tạo áp dụng hướng dẫn cho hơn 
100 cán bộ của 7 Bộ và 31 tỉnh/thành phố trong cả nước; tăng 
cường điều phối thực hiện Chiến lược TTX Việt Nam và đưa ra 
khuyến nghị về chính sách để lồng ghép TTX cho các khoản vay 
của Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. GGGI cùng với 
Bộ KH&ĐT đã xây dựng kế hoạch hợp tác năm 5 đến năm 2020. 

Đồng thời, GGGI đã và đang hợp tác với Bộ Xây dựng cùng 
các địa phương trong khởi động Chiến lược TTX, trong đó có 
TP.Đà Nẵng; xây dựng Bộ chỉ số đô thị TTX để theo dõi các dự 
án TTX tại các thành phố, nâng cao năng lực cho cán bộ về đô 
thị TTX. GGGI cũng đang hợp tác với Bộ Xây dựng soạn thảo 
Chiến lược quốc gia về phát triển đô thị xanh kết hợp các mục 
tiêu trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Chiến 
lược TTX Việt Nam (VGGS) và tạo điều kiện cho các dự án TTX 
có khả năng thu hút nguồn vốn.

GGGI đang hợp tác với Bộ Công Thương, chính quyền địa 
phương và Hợp tác phát triển Đức (GIZ) ban hành Kế hoạch 
hành động cấp tỉnh về năng lượng sinh khối; hỗ trợ tiếp cận tài 
chính cho dự án có khả năng huy động nguồn vốn về năng lượng 
sinh khối và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án 
năng lượng sinh khối trong ngành công nghiệp đường mía.

GGGI đã hợp tác với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam để 
xuất bản cuốn “TTX tại Đồng bằng sông Cửu Long” với nội 
dung nhằm hướng dẫn đưa TTX tới vùng đồng bằng kinh tế 
chiến lược dễ bị tổn thương cũng như các khuyến nghị về xử lý 
nước thải ở đồng bằng sông Cửu Long.

phương trong tiếp cận nguồn tài chính để 
đối phó với BĐKH.

Qua đây, GGGI đã đưa ra mô hình đô 
thị TTX dựa trên Hướng dẫn phát triển 
ĐTX, bao gồm bộ chỉ số đô thị TTX giúp 
cho Chính phủ cũng như các tỉnh/thành 
phố có thể đo lường và quản lý tiến độ 
trong quá trình lồng ghép các khái niệm, 
hành động và sáng kiến xanh vào các khâu 
quản lý và quy hoạch không gian đối với 
các đô thị và thành phố trong Hệ thống 
Phân loại đô thị của Việt Nam. Bốn nhóm 
chủ đề chính trong Bộ chỉ số được cụ thể 
hóa trong các tiểu nhóm và chỉ tiêu: Tính 
bền vững về môi trường; Phát triển kinh 
tế; Hòa nhập xã hội; Khả năng đáp ứng 
của thể chế. Sự khác biệt của bộ chỉ số đô 
thị TTX là được xây dựng dựa trên kinh 
nghiệm quốc tế nhưng luôn được cân nhắc 
cho phù hợp với bối cảnh phát triển đô thị 
Việt Nam và mang tính tổng quan, nhắm 
vào tính bền vững của nhiều mảng: môi 
trường, kinh tế, tính hòa nhập xã hội và 
khả năng của thể chế.

Chỉ số đô thị TTX được xây dựng dựa 
trên bối cảnh của Chiến lược TTX cùng 
với các tầm nhìn và mục tiêu của Chiến 
lược, đồng thời xem xét tính hợp lý của các 
chỉ số này trong tình hình cụ thể của Việt 
Nam. Chỉ số ĐTX cũng được xây dựng 
dựa trên các kinh nghiệm quốc tế và trong 
khu vực, gồm: Chỉ số chương trình ĐTX 
của OECD; Chỉ số ĐTX của Economist 
Intelligence Unit (EIU); Khung tham 
chiếu đô thị bền vững của châu Âu: Khung 
chỉ tiêu đô thị toàn cầu và Phát triển đô thị 
bền vững toàn cầu do Ủy ban các vấn đề 
đô thị của Nhà Trắng (Mỹ) xây dựng.

Trong khuôn khổ buổi Đối thoại, Lãnh 
đạo Bộ Xây dựng cùng với các đại diện từ 
các tổ chức phát triển trong và ngoài nước 
đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong 
quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô 
thị và thiết lập mạng lưới liên kết, hợp tác. 
Theo đó, hầu hết các nhà lãnh đạo và đại 
biểu tham dự đều nhấn mạnh đến việc 
trao đổi kinh nghiệm trong đô thị hóa bền 
vững giữa các thành phố, chuyên gia trong 
các nền kinh tế APEC và việc tăng cường 
các mạng lưới hợp tác giữa các nền kinh 
tế APEC đối với sự bền vững về kinh tế và 
môi trường cho một tương lai chungn

NGUYỄN THANH HẰNG -  
TẠ THỊ THANH HƯƠNG
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Độc đáo mô hình “thư viện xanh”  
bằng đất sét

Hiện nay, mô hình “thư viện xanh” 
đang thu hút sự quan tâm của học 
sinh, giáo viên tại các trường tiểu 

học trong cả nước. Mô hình nhằm đa dạng 
hóa các loại hình hoạt động, với cách bài trí 
khoa học, hợp lý từ không gian đọc, viết, trò 
chơi, kể chuyện, với nhiều đầu sách phong 
phú: Sách tham khảo, sách giáo khoa, truyện 
tranh... đã giúp học sinh tiếp cận nhiều hơn 
với văn hóa đọc.

Xuất phát từ thực tế trên và từ việc tổ 
chức một chương trình tình nguyện giáo dục 
và truyền thông môi trường, nâng cao năng 
lực thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) 
tại Bình thuận, hai sinh viên Nguyễn Vũ 
Luân và Bùi Thiện Nhân đến từ trường Đại 
học TN&MT TP. Hồ Chí Minh đã nảy sinh ý 
tưởng thiết kế mô hình “thư viện xanh”. Tại 
đây có nhiều trường tiểu học nhưng đặc biệt 
có trường Tiểu học Xuân Mỹ (Phú Xuân, thị 
trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc), các 
thầy cô ở đây đều hiểu được những giá trị 
mà nhóm mang lại nên giúp đỡ nhiệt tình. 
Sau khi chương trình tình nguyện kết thúc, 
nhóm đã về lại TP và quyết định tiếp tục giúp 
đỡ nhà trường bằng cách quyên góp sách, các 
loại sách về BVMT, thích ứng với BĐKH, 

phòng tránh thiên tai và sách 
về giáo dục tiểu học tiên tiên. 
Sau khi quyên góp xong, nhà 
trường lại không có chỗ để 
sách vì không có thư viện. 
Từ đó, ý tưởng thiết kế một 
“thư viện xanh” xuất hiện.

“Thư viện xanh” mang lại 
không gian vừa học vừa chơi 
dành cho các em học sinh 
tiểu học, thực hiện hai chức 
năng chính là lưu trữ sách 
“xanh” và mô hình giáo dục 
tiên tiến cho “mầm xanh”, 
thư viện được thiết kế hoàn 
toàn “xanh” từ các vật liệu 
sử dụng, nguồn năng lượng 
sử dụng đến trồng cây xanh 
trên mái của thư viện. Thư 
viện có diện tích 32 m2 (4m 
x 8m). Khu vực bên trong 
thư viện là nơi lưu trữ, học 
tập và sinh hoạt của các bạn 
học sinh. Khu vực đọc sách 
phí trước và 2 bên thư viện 
được đặt 2 dãy bàn để học 
sinh và giáo viên có thể ngồi 
nghỉ ngơi và đọc sách. Do 

nhà trường có 1 cây cổ thụ, 
nếu chặt bỏ để xây thư viện 
thì hủy hoại môi trường nên 
nhóm quyết định thiết kế 
kiến trúc thư viện lấy cây 
làm trung tâm và xoay quanh 
nó, khu này có chức năng lấy 
sáng, thông gió, ngoài ra còn 
là nơi các em có thể đọc sách 
dưới tán cây .

Bên cạnh chức năng cơ 
bản là lưu trữ sách, “thư viện 
xanh” còn có những điểm 
độc đáo trong xây dựng và 
vận hành như 3 mảng tường 
chính của thư viện nằm ở 3 
hướng Đông, Tây và Nam 
(ngoại trừ mảng tường bằng 
kính nằm ở hướng Bắc) được 
xây dựng trên nguyên liệu 
đất sét. Tuy còn tồn tại một 
số hạn chế về độ bền, độ ẩm 
và cường độ nén nhưng có 
thể được khắc phục và ổn 
định bằng cách kết hợp việc 
xử lý đất sét ban đầu (phơi 
khô, xay nhuyễn và lọc mịn) 
với sử dụng khung sắt để ổn 
định vật liệu. Đặc biệt, nhóm 
sinh viên còn tận dụng phần 
không gian còn trống trên 
mái thư viện để trồng các 
loại cây thuốc nam phù hợp 
với điều kiện khí hậu tại địa 
phương, phục vụ cho nhu 
cầu chữa trị tại chỗ các bệnh 
phổ thông, ví dụ cây ngọc 
hoàn (chữa lở loét hay viêm 
nhiễm đường tiêu hóa) và 
cây đinh lăng (chữa phong 
thấp, thấp khớp, hen suyễn, 
nổi mề đay, ngứa, dị ứng). 
Các loại cây này sẽ được bảo 
vệ của trường phân công tưới 
nước và chăm sóc. Ngoài ra, 
đây có thể là giờ ngoại khóa 
để các em học sinh tìm hiểu 
về thực vật.

 V Mô hình “thư viện xanh”
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Nhằm hướng đến việc sử 
dụng nguồn năng lượng sạch, 
thân thiện với môi trường, nhóm 
sinh viên đã đề xuất lắp đặt 5 tấm 
pin năng lượng mặt trời với công 
suất 100 W/tấm, cung cấp điện 
năng để sử dụng hệ thống thiết 
bị điện trong thư viện (đèn led, 
quạt treo tường, máy tính bàn, 
máy chiếu…) và dự trữ điện vào 
ắc quy. Mặt khác, trong thư viện 
còn tận dụng tối đa ánh sáng tự 
nhiên qua mặt kính và 2 cửa sổ 
2 bên, tuy nhiên, để hạn chế ánh 
sáng cũng như ngăn ngừa hiệu 
ứng nhà kính, nhóm sinh viên 
lắp thêm rèm tre để cản bớt ánh 
sáng. Hai cửa sổ 2 bên có chức 
năng lưu thông dòng không khí 
trong thư viện, do thuộc khu vực 
gió quanh năng theo hướng Tây 
- Bắc và Đông - Nam nên quá 
trình thông gió cho thư viện đạt 
hiệu quả cao.

Ngoài những nét độc đáo 
trong xây dựng, “thư viện xanh” 

còn là nơi thực hiện áp dụng 
một mô hình giáo dục tiểu học 
tiên tiến với các lớp học về kỹ 
năng sống, kiến thức về BVMT 
và BĐKH… thông qua các “hoạt 
động vòng tròn” được tổ chức 
định kỳ mỗi tuần.

Tuy nhiên, khi thực hiện 
mô hình nhóm cũng gặp nhiều 
thách thức do là sinh viên 
chuyên ngành môi trường, nên 
việc thực hiện các công việc của 
người kiến trúc vừa mới mẻ vừa 
khó khăn. Vì thế, nhóm đã tìm 
hiểu và nhờ thêm 1 bạn sinh 
viên học kiến trúc để giúp đỡ. 
Trong suốt quá trình thực hiện 
mô hình, nhóm đã "đập đi xây 
lại" 3 lần vì nếu có bất kỳ sai sót 
nào về mặt kiến trúc, tiêu chuẩn 
xây dựng, tiêu chuẩn môi trường 
là nhóm phải làm lại từ đầu, với 
quan niệm rằng một mô hình 
hoàn chỉnh thì không được chắp 
vá. Mặc dù vậy, nhờ cô Nguyễn 
Ngọc Trinh (giảng viên trường 

ĐH TN&MT TP. Hồ Chí Minh) 
đã luôn bên cạnh động viên và 
nhiệt tình giúp đỡ, đồng thời 
nhóm cũng nhận được sự ủng 
hộ từ phía gia đình nên nhóm 
đã xuất sắc hoàn thành mô hình.

Với những yếu tố nổi bật 
trên, nhóm sinh viên đã giành 
giải Nhất, với mô hình ‘thư viện 
xanh” tại Giải thưởng Xây dựng 
Bền vững 2017, phần thưởng trị 
giá 100 triệu đồng. Nói chung, 
đây là một ý tưởng mới, giúp các 
em học sinh tiếp cận nhiều hơn 
với văn hóa đọc, đặc biệt góp 
phần nâng cao nhận thức của 
các em về BVMT và BĐKH. Qua 
đó cũng cho thấy sự đóng góp 
của thế hệ trẻ với việc xây dựng 
và phát triền bền vững; cùng 
nhau chia sẻ những ý tưởng dự 
án cụ thể về các giải pháp thân 
thiện môi trường trong các lĩnh 
vực như giao thông, xây dựng, 
du lịch, nông nghiệp…
 LÊ THƯƠNG

Ngày 4/5/2017, Bộ NN&PTNT 
đã tổ chức Hội nghị công bố 

Chương trình quốc gia về giảm 
phát thải khí nhà kính từ mất rừng, 
suy thoái rừng (REDD+) đến năm 
2030 và đường tham chiếu rừng 
(FREL/FRL). 

Mục tiêu của Chương 
trình là đến năm 2020, các 
hoạt động REDD+ sẽ góp phần 
giảm phát thải khí nhà kính, 
nâng cao độ che phủ rừng toàn 
quốc lên 42% và diện tích các 
loại rừng đạt 14,4 triệu ha. 

Đến năm 2030, độ che phủ 
rừng toàn quốc sẽ lên 45%, 
góp phần thực hiện cam kết 
tại Thỏa thuận Pari về biến đổi 
khí hậu (BĐKH).

Chương trình cũng đặt mục 
tiêu nhân rộng các mô hình 
có hiệu quả cao về REDD+ và 
quản lý rừng bền vững, lồng 
ghép REDD+ vào chương trình 
phát triển lâm nghiệp bền vững. 
Theo đó, Chương trình sẽ ưu 
tiên thực hiện các khu vực là 
điểm nóng về mất rừng và suy 
thoái rừng, vùng chịu tác động 
của BĐKH và có tiềm năng tăng 
trữ lượng các bon rừng. Thời 
gian thực hiện từ năm 2017 đến 
hết năm 2030.  

 NAM HƯNG

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
TỪ MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG
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Năm 2016, gần 90% năng lượng mới 
ở châu Âu từ các nguồn tái tạo

Năm 2016, năng lượng gió vượt 
qua than đá trở thành nguồn 
năng lượng lớn thứ hai của châu 

Âu (EU), tuy nhiên vẫn còn nhiều mối 
quan tâm về triển vọng lạc quan đối với 
năng lượng tái tạo này.

Các nguồn năng lượng tái tạo chiếm 
gần 90% năng lượng mới được bổ sung 
vào lưới điện của EU vào năm 2016, một 
dấu hiệu cho thấy sự thay đổi nhanh 
chóng của châu lục này nhằm giảm sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà lãnh đạo công nghiệp lo lắng 
về việc thiếu sự ủng hộ của các Chính phủ 
sau năm 2020, khi cam kết về các mục tiêu 
năng lượng tái tạo của EU kết thúc.

Trong số công suất 24.5 GW mới được 
xây dựng trên khắp EU vào năm 2016 là 
21,1 GW (hay 86%) từ năng lượng gió, 
năng lượng mặt trời, sinh khối và thủy 
điện, vượt mức cao trước đây là 79% vào 
năm 2014.

Theo số liệu của WindEurope lần đầu 
tiên trang trại gió chiếm hơn một nửa 
công suất lắp đặt. Năng lượng gió vượt 
qua than để trở thành loại năng lượng 
điện lớn thứ hai của EU sau khí đốt, tuy 
nhiên do các đặc tính công nghệ, than 
vẫn đáp ứng được phần lớn nhu cầu năng 
lượng điện.

Năm 2016, Đức đã tăng công suất 
điện gió mới nhiều nhất, trong khi Pháp, 
Hà Lan, Phần Lan, Ailen và Lithuania đều 
thiết lập các kỷ lục xây dựng mới các trang 
trại điện gió. 

Tổng công suất tăng thêm là 3% 
nhưng tăng mạnh nhất là các trang trại 
gió ngoài khơi, mặc dù chi phí đắt gấp 
đôi so với xây dựng trên đất liền, với tổng 
đầu tư của toàn EU (bao gồm cả Anh) đạt 
mức kỷ lục 27,5 tỷ Euro (23 tỷ bảng Anh).

Dự án lớn nhất là trang trại gió Gemini 
ngoài bờ biển của Hà Lan, được kết nối với 
lưới điện vào tháng 2/2016 và là trang trại gió 
lớn thứ hai thế giới sau khi hoàn thành năm 
nay. Xếp sau Gemini là hai dự án trang trại 
gió ngoài khơi khác, Gode Wind 1 và 2 của 

 V The London Array, trang trại điện gió lớn nhất 
thế giới tại biển Bắc

Đức với công suất 582 MW 
và Westermeerwind của Hà 
Lan với công suất 144 MW.

Mặc dù công suất 
điện gió lắp đặt ở EU 
hiện đứng ở mức 153,7 
GW, nhưng nó vẫn chiếm 
một phần nhỏ trong tổng 
công suất điện 918.8 GW 
của khu vực. Ngành công 
nghiệp đang hy vọng sự 
tăng trưởng của điện gió 
sẽ đến từ việc các Chính 
phủ buộc các nhà máy 
điện than cũ phải đóng 
cửa để đáp ứng các mục 
tiêu ứng phó với biến đổi 
khí hậu (BĐKH), trong 
đó có Anh đã cam kết 
thực hiện vào năm 2025. 

Báo cáo mới nhất của 
WindEurope (European 
Statistics 2016) đưa ra bức 
tranh về một EU ngày càng 
phân tán về năng lượng 
gió. Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Ý và Hy Lạp, các 
quốc gia đã đóng góp vào 
sự tăng trưởng mạnh mẽ 
của năng lượng gió mới, 
nhưng hiện chỉ chiếm một 
phần nhỏ các công trình 

mới. Ba Lan năm ngoái 
đã thông qua một đạo luật 
giới hạn khoảng cách xây 
dựng các tuabin gió tới 
các công trình xây dựng, 
điều này phần nào giảm 
sự phát triển ngành công 
nghiệp này tại Ba Lan.

Kết quả là ngày càng 
có ít quốc gia tham gia 
các dự án điện gió mới. 
Đức, nước đã đầu tư điện 
gió gấp ba lần so với bất 
kỳ nước EU khác, đã 
chiếm 44% công suất điện 
gió mới của EU vào năm 
2016.

Hiện các nhà lãnh 
đạo ngành công nghiệp 
điện gió đang vận động 
các Chính phủ ở EU ủng 
hộ sự phát triển điện gió, 
đưa vào các Kế hoạch về 
năng lượng và ứng phó 
BĐKH của quốc gia. Theo 
dự kiến, các quốc gia EU, 
trong đó có cả Anh, sẽ 
phải đệ trình dự thảo các 
Kế hoạch này lên Ủy ban 
châu Âu vào năm 2017n

HOÀNG DƯƠNG
(Theo WindEurope)
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Bảo vệ các loài cầy vòi hương hướng tới 
mục tiêu bảo tồn loài bền vững
MINH HẠNH
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cầy vòi hương hay còn gọi là chồn hương 
là loài động vật có vú thuộc họ cầy. Hiện 
trên thế giới, có khoảng trên 200 chủng 

loại cầy khác nhau như cầy mực, cầy mèo, cầy 
giông, cầy vằn, cầy vòi đốm, cầy vòi mốc, cầy 
gấm, cầy giêng… 

ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT 
TRIỂN CỦA LOÀI CẦY VÒI HƯƠNG

Cầy vòi hương vốn là thú hoang dã ngoài 
tự nhiên, có tập tính kiếm ăn đơn độc, chúng 
chỉ gặp nhau vào mùa sinh sản. Ban ngày, chúng 
trốn tránh và ngủ ngày trong các hang hốc, kẽ 
đá, ban đêm mới đi kiếm ăn. Nguồn thức ăn chủ 
yếu của loài này là các loại quả (hồng xiêm, xoài, 
chôm chôm) và các động vật nhỏ (chim, chuột, 
rắn...). Loài cầy vòi hương phân bố nhiều ở các 
tỉnh phía Nam từ Ninh Thuận trở vào đến Long 
An. Ngoài ra, chúng thường sinh sống ở các khu 
rừng nguyên sinh và thứ sinh ở một số tỉnh miền 
Bắc nhưng với mật độ thấp. 

Loài cầy hương có thân hình nhỏ, chân 
ngắn, mõm nhọn, tai tròn rất thính, hai mắt lớn 
và cực kỳ tinh anh, có thể nhìn xuyên trong bóng 
đêm. Dọc theo cơ thể, trên phía lưng của cầy vòi 
hương có 4 - 6 dải lông màu vàng nhạt hoặc xám 
nhạt hơn so với lông toàn thân, tạo nên các vệt 
sọc dưa chạy dài từ cổ đến đuôi.

Khi trưởng thành, cầy vòi hương nặng 
trung bình từ 2- 6 kg. Vào mùa sinh sản, con 
đực thường tiết ra chất xạ hương sánh đặc như 
mật ong, màu nâu đỏ, có mùi thơm nồng để 
dẫn dụ con cái. Cầy vòi hương cái mỗi năm 
đẻ từ 1-2 lứa, mỗi lứa từ 1 - 6 con, thời gian 
mang thai khoảng 85 - 90 ngày. Cầy vòi hương 
con mới đẻ, sau 7 - 10 ngày mới mở mắt, được 
mẹ cho bú từ 30 - 40 ngày tuổi. Tuổi thọ của 
loài cầy vòi hương khá cao, có thể sống trên 
10 năm. 

NGUY CƠ SUY GIẢM LOÀI VÀ ĐỀ 
XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN

Những năm gần đây, số lượng loài cầy vòi 
hương bị săn bắt để làm thịt ngày càng tăng. 
Ngoài ra, loài này còn bị bắt để gây nuôi làm 

cà phê chồn nên số lượng suy 
giảm nghiêm trọng ngoài tự 
nhiên, dẫn tới nguy cơ tuyệt 
chủng. Để bảo vệ loài cầy vòi 
hương và bảo vệ sinh cảnh của 
chúng, hiện Trung tâm nghiên 
cứu và bảo tồn động vật hoang 
dã (Save Vietnam’s Wildlife) đã 
phát động chiến dịch bảo tồn 
các loài thú quý hiếm ở Việt 
Nam, trong đó có loài cầy vòi 
hương. Gần 2.000 bộ lịch và 
áp phích về loài thú đã được 
Trung tâm gửi đến Chi cục 
kiểm lâm của 63 tỉnh, thành 
và các cơ quan bảo tồn thiên 
nhiên tại Việt Nam, nhằm kêu 
gọi bảo vệ các loài động vật quý 
hiếm. 

Trong thời gian tới, Chi 
cục kiểm lâm các tỉnh Phú 
Yên, Long An, Ninh Thuận, 
Bình Phước - nơi có sự phân 
bố nhiều loài cầy vòi hương sẽ 
triển khai thực hiện một số giải 
pháp bảo vệ cấp bách loài cầy 
vòi hương như: 

Tăng cường kiểm tra, xử 
phạt các hành vi săn bắn trái 
phép loài cầy vòi hương; phối 
hợp với các ban ngành chức 
năng ở các địa phương có phân 
bố loài cầy vòi hương để có 
biện pháp quản lý, giám sát loài 
này; đẩy mạnh hơn nữa việc 
bảo vệ rừng, BVMT tại các khu 

vực này nhằm tạo sinh cảnh 
tốt nhất để bảo tồn loài cầy vòi 
hương.

Đầu tư cho công tác cứu 
hộ cầy vòi hương, trong đó chú 
trọng đầu tư về cơ sở vật chất 
cứu hộ, đào tạo nhân lực và 
ban hành quy định về chế độ 
chăm sóc, kiểm dịch đảm bảo 
an toàn cho loài cầy vòi hương 
tịch thu từ các vụ buôn bán trái 
phép về các trung tâm cứu hộ.

Đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa học về sinh học, sinh thái 
của quần thể, xu hướng biến 
động của loài cầy vòi hương, 
đặc biệt tại các Vườn quốc gia, 
Khu bảo tồn thiên nhiên còn 
sự phân bố.

Tăng cường công tác 
truyền thông về tầm quan 
trọng của loài cầy vòi hương 
tới mọi tổ chức, cá nhân và 
cộng đồng dân cư; Xây dựng 
các Chiến dịch nâng cao nhận 
thức và giảm nhu cầu tiêu 
thụ cầy vòi hương tại các địa 
phương trên cả nước.

Có chế độ khuyến khích, 
hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi 
ích hợp pháp cho tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân bảo vệ loài 
cầy vòi hương. Đồng thời, khen 
thưởng những tấm gương, mô 
hình thực hiện tốt công tác bảo 
tồn loài cầy vòi hươngn

 V Loài cầy vòi hương
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Hải quỳ - tài nguyên quý  
cần được quản lý, bảo tồn
ThS. LÊ XUÂN ÁI
Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Trong những chuyến lặn khảo sát các hệ 
sinh thái san hô, cỏ biển tại Khu bảo tồn 
biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, 

chúng tôi phát hiện nhóm hải quỳ và cá hải quỳ 
phân bố rải rác và quan hệ gần gũi với rạn san 
hô ở biển. Tuy nhiên, tại Cù Lao Chàm chưa có 
một nghiên cứu chi tiết về nhóm sinh vật biển 
này. Dưới góc độ trực tiếp quan sát và tìm hiểu, 
xin được chia sẻ một số thông tin về nhóm sinh 
vật có giá trị thẩm mỹ và kinh tế này.

Hải quỳ là một nhóm động vật săn mồi 
sống dưới nước thuộc bộ actiniaria, cá hải 
quỳ (anemonefish), hay còn gọi là cá hải quỳ 
(clownfish) thuộc họ cá thia (pomacentridae). 
Trên thế giới đã xác định được 29 loài cá hải 
quỳ, tại vùng biển Việt Nam đã thống kê được 7 
loài, trong đó đã xác định được tên của 6 loài và 
1 loài chưa được xác định. Tại vùng biển Cù Lao 
Chàm, qua quan sát sơ bộ ước tính có ít nhất 5 
loài cá hải quỳ phân bố rải rác ở các rạn san hô 
trên các đảo. Cá hải quỳ là những loài cá bản 
địa của các vùng biển nước ấm thuộc Ấn Độ 
Dương, Thái Bình Dương kể cả biển Đỏ. Tất cả 
các loài cá hải quỳ thuộc nhóm cá có kích thước 
nhỏ, loài có kích thước lớn nhất dài khoảng 18 
cm nhưng chúng có màu sắc đẹp; tùy thuộc vào 
từng loài, cá hải quỳ có những màu sắc khác 
nhau như: màu vàng, cam, đỏ nhạt, đen nhạt… 
nhiều loài có những vạch trắng hay đốm hai 
bên thân, thường gọi là cá hải quỳ khoang cổ.

Trong môi trường thiên nhiên hoang dã 
dưới nước, tất cả các loài cá hải quỳ đều sống 
cộng sinh với loài hải quỳ - có thể nói đây là 
mối quan hệ hợp tác đồng tiến hóa mà cả hai 

nhóm loài có thể tồn tại cùng 
nhau, chia sẻ những lợi ích có 
lợi mà không đe dọa đến sự 
sống còn của nhau. Các nghiên 
cứu đã cho thấy, cá hải quỳ ở 
rạn san hô ăn những động vật 
không xương sống nhỏ mà có 
khả năng đe dọa đến loài hải 
quỳ và những chất mà cá hải 
quỳ thải ra lại cung cấp nguồn 
dinh dưỡng cho hải quỳ. Ngoài 
ra, sự hoạt động thường xuyên 
của cá hải quỳ mang lại kết quả 
tích cực làm tăng nguồn ô xy 
hòa tan cho hải quỳ; để trả ơn 
người “bạn tốt” này, hải quỳ lại 
cung cấp nơi ẩn nấp lý tưởng và 
an toàn cho cá hải quỳ khi gặp 
nguy hiểm, vì hải quỳ là loài có 
nọc độc (kể cả con người mỗi 
khi tác động), nhưng duy nhất 
chỉ có cá hải quỳ không bị ảnh 
hưởng khi sống chung với hải 
quỳ. Vì vậy, cần thời gian để 
tìm hiểu thêm về cơ chế cho 
mối quan hệ hợp tác hoàn hảo 
này cũng như các đặc điểm 
sinh học và sinh sản thú vị từ 
các loài cá hải quỳ.

Sự tồn tại và cùng chung 
sống trên các rạn san hô của 
loài hải quỳ, cá hải quỳ đã làm 
tăng sự đa dạng của các hệ sinh 
thái san hô ở biển. Hải quỳ và 
cá hải quỳ là những sinh vật có 
màu sắc đa dạng, do vậy chúng 
có giá trị trên thị trường trong 
nước và thế giới. Hiện nay, 
nguồn lợi cá hải quỳ trong tự 
nhiên bị cạn kiệt, trong khi đó 
nhu cầu trong và ngoài nước 
cao, vì thế việc quản lý, bảo tồn 
nguồn lợi cá hải quỳ tại Khu 
bảo tồn biển Cù Lao Chàm là 
một thách thức cần được quan 
tâm đúng mứcn

Sông Hồng, đoạn 
chảy qua khu vực 
Hà Nội với chiều 

dài khoảng 100 km, qua 
nhiều năm bồi đắp của 
dòng phù sa đã kiến tạo 
nên nhiều bãi bồi, bãi giữa. 
Trong đó có các bãi bồi 
(khu vực phường Phúc Tân, 
Phúc Xá); bãi giữa (xã Liên 
Hồng, Liên Hà, chân cầu 
Long Biên) và bãi đá (Nhật 
Tân). Đến nay, các bãi giữa, 
bãi bồi là nơi sinh sống của 
nhiều cư dân nông nghiệp, 
tạo thành các hệ sinh thái 
nông nghiệp bán tự nhiên.

Hiện nay, khu vực bãi 
giữa, bãi bồi, bãi đá sông 
Hồng thu hút một lượng 
lớn du khách đến tham 
quan, đặc biệt vào mỗi dịp 
cuối tuần, lễ tết. Khu vực 
này đã trở thành một trong 
các điểm du lịch lý tưởng 
của giới trẻ thủ đô với các 
hình thức tham quan vườn 
hoa, chụp ảnh, đạp xe, đi 
bộ trải nghiệm sinh thái, 
tham quan làng nghề ven 
sông Hồng; nghiên cứu, 
quan sát chim hoang dã… 

Đến đây, du khách sẽ 
được ngắm những cánh 
đồng ngô xanh ngắt, dòng 
sông uốn lượn bên những 
bụi lau, những con thuyền 
nhỏ dập dềnh đánh cá đậu 
ven sông. Nếu đến vào lúc 
hoàng hôn, du khách sẽ 
thấy ánh mặt trời vàng úa 
lúc cuối chiều, làm cho 
phong cảnh nơi đây càng 
cuốn hút. 

Đặc biệt, các khu vực 
bãi đá sông Hồng, có rất 
nhiều loài hoa như bách 
nhật, cải vàng, hồng leo, 
cúc, đồng tiền, mào gà, 
quất, đào… tạo nên những 
khu vườn đầy màu sắc. 
Khung cảnh nơi đây gắn 
với những cây cầu gỗ, bắc  V Cá hải quỳ tại Cù Lao Chàm
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Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái 
sông Hồng
VƯƠNG TIẾN MẠNH
Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

ngang hồ nước, dưới những hàng cỏ lau bay 
lơ thơ trong gió đã tạo nên một không gian 
lãng mạn. Để thu hút du khách, người dân 
nơi đây đã đầu tư xây dựng các căn lều, ghế 
đá, xích đu để du khách tham quan chụp ảnh, 
vui chơi giải trí. 

Mặc dù, các bãi giữa, bãi bồi, bãi đá sông 
Hồng đáp ứng các tiêu chí du lịch sinh thái, 
tuy nhiên, các hoạt động du lịch này, hiện 
chưa được quản lý tốt mà do các hộ gia đình 
tự tổ chức kinh doanh. Do phát triển tự phát 
nên các hoạt động này không kiểm soát được 
các vấn đề về môi trường như sức chịu tải 
của hệ sinh thái, rác thải gây ô nhiễm môi 
trường. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác 
cát, hoạt động của tầu thuyền, canh tác nông 
nghiệp có thể ảnh hưởng đến các hệ sinh thái 
khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng.

Như vậy, để phát triển du lịch sinh thái 
các bãi bồi, bãi giữa, bãi đá sông Hồng, đáp 
ứng tiêu chí là địa điểm du lịch sinh thái của 

Hà Nội, chính quyền địa 
phương cần có quy hoạch 
và quản lý hoạt động du 
lịch sinh thái; Xây dựng bản 
đồ chỉ dẫn các địa điểm vui 
chơi, giải trí; Hình thành 
các phân khu cung cấp dịch 
vụ, tuyến tham quan với 
các sản phẩm văn hóa địa 
phương; Thực hiện những 
đề tài nghiên cứu, điều tra 
cơ bản về tài nguyên thiên 
nhiên, hệ sinh thái của khu 
vực sông Hồng, từ đó làm cơ 
sở để xây dựng quy hoạch…; 
Đồng thời có kế hoạch đào 
tạo nguồn nhân lực chuyên 
nghiệp có kiến thức, nghiệp 
vụ về du lịch... 

Bên cạnh đó, kiểm soát 
các hoạt động khai thác tài 
nguyên cát tránh làm biến 
đổi dòng chảy, gây xói lở các 
bãi bồi, bãi giữa sông Hồng. 
Mặt khác, cần ban hành 
quy chế quản lý du lịch sinh 
thái, trong đó quy định về 

giới hạn số lượng khách, các 
hoạt động không được tổ 
chức trong các khu du lịch. 
Xây dựng nội quy, quy định, 
giao lực lượng kiểm lâm 
tăng cường quản lý các hoạt 
động săn bắt chim, động vật 
hoang dã. Ngoài ra, hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp sạch 
theo tiêu chuẩn Việt GAP, 
hạn chế sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật gây ô nhiễm môi 
trường và tác động xấu đến 
các hệ sinh thái tự nhiên 
trong khu vực. Đồng thời, 
khuyến khích phát triển các 
loại hình du lịch như: Du 
lịch trải nghiệm thiên nhiên 
(quan sát các loài chim, côn 
trùng hoang dã, cây cỏ tự 
nhiên); Du lịch trải nghiệm 
nông nghiệp (tham gia sản 
xuất nông nghiệp cùng 
người dân địa phương); Du 
lịch ngắm hoa, cảnh sắc 
nhân tạo, tự nhiênn

 V Du khách tham quan vườn hoa tại khu vực bãi Đá, Nhật Tân
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KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN: 

Nơi ẩn chứa những giá trị  
đa dạng sinh học độc đáo
TẠ KIỀU ANH
Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học
Tổng cục Môi trường

Được thành lập từ năm 2002, với diện 
tích 41.433 ha, thuộc địa bàn hai huyện 
Phong Điền và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên 
- Huế, Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) 
Phong Điền là nơi ẩn chứa nhiều giá trị 
đa dạng sinh học (ĐDSH) độc đáo và có 
tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái 
gắn với nét văn hóa bản địa đặc sắc của 
đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Nằm trong vùng sinh thái Trường Sơn, 
KBTTN Phong Điền ẩn chứa nhiều 
giá trị về ĐDSH, với những phát hiện 

kỳ thú về các loài động, thực vật quý hiếm. Năm 
1924, nhà tự nhiên học người Pháp - Cean Dela 
Coul đã phát hiện ở vùng rừng phía Tây huyện 
Phong Điền một cặp gà lôi lam mào trắng và 
đưa về nuôi tại Pháp, từ đó giới chuyên môn 
về chim trên thế giới cho rằng, gà lôi lam mào 
trắng đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Cho đến 72 
năm sau, gà lôi lam mào trắng mới xuất hiện 
trở lại tại vùng rừng phía Tây huyện Phong 
Điền. Đây cũng là vùng duy nhất trên thế gới có 
gà lôi lam mào trắng sinh sống. Ngoài ra, nhiều 
loài chim quý khác cũng được ghi nhận ở đây 
như gà so Trung bộ, gà so ngực gụ, trĩ sao... Từ 
những phát hiện mới trên cùng với công tác 
nghiên cứu vùng rừng đặc hữu, các nhà điểu 
học trên thế giới xác định đây là vùng chim 
quan trọng của thế giới. 

Bên cạnh đó, nhiều loài thú quý hiếm khác 
cũng được phát hiện tại KBTTN Phong Điền 
như sao la, mang lớn, hổ, báo gấm, gấu ngựa, 
vượn đen má hung, cầy vằn... Trong số các loài 
thú được ghi nhận có hai loài lần đầu tiên được 
tìm thấy trong KBTTN là sao la và mang lớn. 
Hai loài này là loài thú lớn hiện tại chỉ được 
biết đến tại Việt Nam và Lào. Kết quả khảo sát 
đã ghi nhận, KBTTN có 44 loài thú (7 bộ và 20 
họ), trong đó có 19 loài được ghi trong Danh 
lục đỏ IUCN (chiếm 43%) và 16 loài được ghi 
trong Sách đỏ Việt Nam (chiếm 34%).

Thành phần loài bò sát 
- ếch nhái ở KBTTN Phong 
Điền cũng phong phú so với 
toàn khu Bắc Trường Sơn. 
Kết quả khảo sát đã ghi nhận 
có 34 loài bò sát và 19 loài ếch 
nhái, trong đó có 20 loài nằm 
trong Danh lục đỏ của IUCN 
và Sách đỏ Việt Nam. Trong 
số các loài ếch, loài ếch độc 
đáo có thể kể tới đầu tiên là 
ếch cây mép trắng, tiếp đến là 
ếch cây oc lốp, ếch cây sần, ếch 
cây Trung bộ… Không chỉ sở 
hữu nhiều loài ếch lạ, KBTTN 
Phong Điền còn là nơi trú ngụ 
của nhiều loài bò sát quý hiếm 
khác như rắn mối nước, thằn 
lằn ngón…

Tuy nhiên, trong những 
năm qua, KBTTN đang phải 
chịu những áp lực từ các hoạt 
động khai thác, săn bắt, buôn 
bán, vận chuyển động, thực 
vật trái phép... Nhiều loài gỗ 
quý (trầm hương, đỗ trọng tía, 
sến mật, cẩm lai, sưa) và động 
vật quý hiếm (hổ, gấu, sao la, 
gà lôi...) đang đứng trước sự đe 
dọa nghiêm trọng và có nguy 
cơ bị tuyệt chủng. Trước thực 

trạng đó, Ban quản lý KBTTN 
cũng như các cấp, các ngành 
có liên quan đã có nhiều nỗ 
lực trong việc bảo vệ, ngăn 
chặn, xử lý kịp thời các hoạt 
động khai thác trái phép, đồng 
thời khuyến khích người dân 
tham gia các hoạt động bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong thời gian qua, Ban 
Quản lý KBTTN đã phối hợp 
với cộng đồng địa phương 
quản lý và làm giàu tài nguyên 
rừng thông qua việc xây dựng 
mô hình làng sinh thái lâm 
nghiệp tại một số xã vùng 
đệm. Mô hình làng sinh thái 
lâm nghiệp góp phần thúc đẩy 
tính tích cực, tự giác của người 
dân địa phương trong việc bảo 
vệ tài nguyên rừng. Mô hình 
được xây dựng với một số tiêu 
chí như sinh hoạt và sản xuất 
thân thiện với môi trường, 
góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống cùng sự phát triển 
nguồn tài nguyên, nâng cao ý 
thức và hành vi bảo vệ và phát 
triển tài nguyên rừng.

Để mô hình đạt hiệu quả, 
Ban Quản lý đã đề ra một số 

 V Cầy vằn là loài nguy cấp cần ưu tiên bảo vệ được tìm thấy ở 
KBTTN Phong Điền thông qua bẫy ảnh vào tháng 7/2016
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định hướng thực hiện nhằm khuyến khích 
người dân tham gia, đồng thời tạo cơ hội cho 
người dân nâng cao cuộc sống như tăng cường 
công tác giao đất lâm nghiệp với quyền lợi cụ 
thể, phát triển du lịch sinh thái trong vùng đệm, 
từ đó có hướng hỗ trợ đi vào chiều sâu và đạt 
hiệu quả cao trong công tác bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên. Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến kiến 
thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; đầu tư 
cơ sở vật chất phòng cháy, chữa cháy rừng; tạo 
vườn ươm cây giống để phát triển chất lượng 
rừng cũng như hỗ trợ cộng đồng trong tạo tính 
pháp lý để thực sự là chủ quản lý sử dụng rừng 
được giaon

 V Lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng

Bảo tồn bền vững cảnh quan thiên nhiên 
Khu di tích lịch sử Mỹ Sơn - Quảng Nam
NGUYỄN THỊ THỦY
Viện Hàn lâm Khoa học, xã hội Việt Nam

Tọa lạc trong một thung lũng, Khu 
di tích (KDT) Mỹ Sơn (tỉnh Quảng 
Nam) có tổng diện tích 11.580.000m2, 

được bao bọc bởi một vòng tròn núi non 
khép kín. Các khu đền tháp xây dựng trên 
những ngọn đồi thấp được ví như những 
ngọn đuốc rực đỏ giữa màu xanh của cỏ cây, 
núi rừng. Trong KDT, có 320 ha là khu trung 
tâm và 1.158 ha rừng được bảo vệ nghiêm 
ngặt, với nhiều loài động thực vật quý hiếm. 
Với những giá trị văn hóa đặc trưng, năm 
1999, KDT Mỹ Sơn được công nhận là Di 
sản Thế giới.

KDT Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ 
IV và phát triển trong thế kỷ VII, XIII. KDT 
có tổng thể kiến trúc phong phú và đa dạng 
nhất của nghệ thuật Chăm, với hơn 70 kiến 
trúc đền tháp và một số lớn bia ký có niên đại 
trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ 
Sơn chỉ còn khoảng gần 20 đền, tháp. Các 
đền, tháp nơi đây có tư thế vút lên cao, biểu 
trưng cho sự vĩ đại và thanh khiết, được xây 
bằng gạch với kỹ thuật tinh tế. Đền tháp Mỹ 
Sơn được bố trí theo tổng thể: một đền thờ 
chính nằm ở giữa tượng trưng cho ngọn núi 

Ménu, trung tâm vũ trụ, nơi 
ngự trị của thần linh, gồm 
3 phần (đế tháp, thân tháp 
và mái tháp). Đế tháp được 
xây vuông hoặc hình chữ 
thập, tượng trưng cho thế 
giới trần tục; quanh đế tháp 
được trang trí các mô típ hoa 
văn, hoặc những hình động 
vật, hình người cầu nguyện 
mặt kala, makala hay là các 

vũ nữ, nhạc công… Trải qua 
bao thăng trầm của lịch sử, 
gánh chịu sự khắc nghiệt 
của thời tiết cùng với những 
năm tháng chiến tranh đã 
làm cho KDT Mỹ Sơn xuống 
cấp trầm trọng. 

Để gìn giữ những nét 
văn hóa Chăm độc đáo này 
cho muôn đời sau, Nhà nước 
đã có sự quan tâm trùng 

 V Nhóm tháp G, KDT Mỹ Sơn, Quảng Nam đã được trùng tu 
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tu, bảo tồn KDT. Năm 2008, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự 
án Quy hoạch bảo tồn và phát huy 
giá trị KDT Mỹ Sơn giai đoạn 2008 
- 2020, với tổng diện tích quy hoạch 
gần 11.160 ha. Định hướng chiến 
lược là bảo tồn KDT một cách bền 
vững, lâu dài, tương xứng với giá trị 
và phù hợp với điều kiện môi trường 
tự nhiên - xã hội. Theo đó, Dự án 
được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 
1, từ năm 2010 đến năm 2016, triển 
khai xây dựng dữ liệu, tài liệu khoa 
học; giải quyết triệt để bom mìn còn 
sót lại trong khu vực; xử lý chất độc 
hóa học; cải tạo kỹ thuật hạ tầng; xây 
dựng các công trình quản lý dịch 
vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường; 
giải quyết giao thông nội bộ, phục 
hồi rừng bản địa để nâng giá trị di 
tích. Giai đoạn 2, từ năm 2016-2020, 
trùng tu gia cố một số di tích có nguy 
cơ sụp đổ cao.

Bên cạnh các hoạt động trùng 
tu bảo vệ di sản, BQL KDT Mỹ Sơn 
còn xác định bảo vệ rừng là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng. 
Theo đó, diện tích rừng bao quanh 
KDT Mỹ Sơn chủ yếu thuộc địa bàn 
các xã Duy Phú, Duy Hòa, Duy Sơn 
và một phần giáp ranh với xã Quế 
Trung, huyện Nông Sơn. Thời gian 
qua, tình trạng người dân săn bắt 
động vật, chặt phá rừng làm cho tài 
nguyên rừng và đa dạng sinh học bị 
suy giảm. Trước tình trên, BQL đã 
thành lập đội an ninh bảo vệ rừng 
và đầu tư các trang thiết bị, công 
cụ chuyên dụng phòng cháy rừng. 
Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức phát 
tuyến hàng chục ki lô mét đường 
băng xanh ngăn chặn cháy rừng. 
Bên cạnh đó, BQL còn bố trí lực 
lượng truy quét các đối tượng săn 
bắt động vật hoang dã, phá dỡ các 
bẫy thú đặt trong rừng. 

Công tác phát triển rừng, bảo 
tồn các nguồn gen quý cũng được 
BQL KDT Mỹ Sơn quan tâm. BQL 
tổ chức triển khai các hoạt động 
trồng các loài cây bản địa (lim 
xanh, gõ đỏ, cẩm lai, lát hoa, dầu 
rái…) nhằm phát triển rừng theo 

 V Du khách đến tham quan Mỹ Sơn ngoài tìm hiểu, trải 
nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử còn khám môi trường sinh 
thái xung quanh

tiêu chí rừng đặc dụng và 
tôn tạo cảnh quan di tích 
lịch sử. Đối với các loại cây 
có nguy cơ tuyệt chủng như 
chua, trao, kơ nia, giẻ đỏ… 
đã được bảo vệ và phát triển 
tốt. Cùng với đó là sự trở về 
của các loài động vật hoang 
dã như heo rừng, gà rừng, 
gà gô, trĩ, mang, khỉ và các 
loài chim…

Để nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý và bảo vệ 
rừng bền vững, BQL KDT 
Mỹ Sơn đã đề ra một số giải 
pháp như: Kiện toàn hệ thống 
các trạm bảo vệ, tổ tuần tra 
rừng; xây dựng phương án 
quản lý bảo vệ rừng, giảm 
tình trạng chặt phá rừng và 
phòng cháy, chữa cháy rừng; 
lập sơ đồ tuyến tuần tra rừng 
tự nhiên đối với các Trạm 
Kiểm lâm đảm bảo khép kín 
đến từng lô, khoảnh rừng; 
Đồng thời, đẩy mạnh, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức 
của người dân về BVMT, 
phổ biến kiến thức, kỹ năng 
quản lý hiệu quả tài nguyên 
rừng…

Ngoài ra, với mục tiêu 

bảo tồn KDT bền vững, lâu 
dài, tương xứng với giá trị 
và phù hợp với điều kiện 
môi trường tự nhiên - xã 
hội, trong thời gian tới, 
UBND tỉnh Quảng Nam sẽ 
tổ chức các Chương trình tái 
hiện lại các lễ hội của người 
Chăm xưa trong thánh địa 
Mỹ Sơn. Đồng thời, ưu tiên 
hàng đầu bảo vệ nguyên vẹn 
những giá trị về mặt lịch sử, 
văn hóa, khoa học và những 
chức năng truyền thống 
của KDT; Đẩy mạnh tuyên 
truyền quảng bá ý nghĩa 
lịch sử của di tích… Cùng 
với đó, nghiêm cấm các loại 
phương tiện có động cơ và 
khí thải đi vào vùng trung 
tâm của Di sản văn hóa Thế 
giới Mỹ Sơn và thay vào đó 
là đi bộ hoặc di chuyển bằng 
xe điện. Những hoạt động 
này sẽ phát huy tốt giá trị 
di sản thông qua khai thác 
tham quan du lịch và các 
dịch vụ, tạo nguồn kinh phí 
để góp phần đầu tư cho công 
tác quản lý, bảo vệ cảnh 
quan và tu bổ tôn tạo di tích 
lâu dàin
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HÀN QUỐC: 

Nỗ lực xóa bỏ ngành công nghiệp nuôi 
nhốt gấu lấy mật 
ĐỖ MINH PHƯỢNG
Trung tâm Giáo dục và Thiên nhiên

Hàn Quốc là đất nước có nền kinh tế 
phát triển, đứng thứ ba ở châu Á và 
đứng thứ 10 trên thế giới. Cùng với 

quá trình phát triển, Hàn Quốc cũng là một 
trong những quốc gia đi tiên phong tại châu 
Á trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và BVMT... 
Mới đây, Hàn Quốc đã hoàn thành chương 
trình triệt sản toàn bộ các cá thể gấu nuôi lấy 
mật để đảm bảo không có gấu mới phát sinh 
tại các cơ sở nuôi nhốt gấu. Trong giai đoạn 
2014 - 2016, đã có 967 cá thể gấu được tiến 
hành triệt sản và hiện nay con số này chỉ còn 
660 cá thể đang được nuôi nhốt tại 36 trang 
trại ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hệ thống cơ 
sở dữ liệu ADN đã được xây dựng để hỗ trợ 
giám sát và quản lý số lượng gấu trong các 
cơ sở nuôi nhốt. Đây là một bước ngoặt quan 
trọng trong việc tiến tới đóng cửa ngành công 
nghiệp nuôi nhốt gấu lấy mật tại quốc gia này.

Bước tiến quan trọng này đạt được là nhờ 
những nỗ lực của Tổ chức Bảo vệ Động vật 
Thế giới, một tổ chức phi chính phủ về phúc 
lợi động vật toàn cầu và Hiệp hội vì một Hàn 
Quốc Xanh (GKU) trong việc vận động Chính 
phủ Hàn Quốc và các chủ nuôi nhốt gấu trong 
suốt 14 năm qua. Mục tiêu của chương trình 
là ngăn chặn gấu mới phát sinh tại các cơ sở 
nuôi nhốt gấu lấy mật và hy vọng những cá thể 
gấu hiện đang bị nuôi nhốt ở các trang trại là 
những nạn nhân cuối cùng của tình trạng này.

Từ năm 2003, Tổ chức Bảo vệ Động vật 
Thế giới đã phối hợp với GKU huy động sự 
tham gia của người dân Hàn Quốc để vận 
động bảo vệ gấu tốt hơn. Năm 2014, Chính 
phủ và Hiệp hội chủ gấu Hàn Quốc đã đạt 
được một thỏa thuận quan trọng. Theo đó, 
kế hoạch từng bước chấm dứt tình trạng nuôi 
nhốt gấu lấy mật đã được vạch ra với sự tham 
gia tự nguyện của các chủ nuôi nhốt gấu. 
Mục tiêu của kế hoạch là khuyến khích chủ 
gấu triệt sản cho gấu để đảm bảo không có 
gấu mới phát sinh tại các cơ sở nuôi nhốt. Kế 
hoạch này đã được hoàn thành vào đầu năm 
2017. Sau chiến dịch kéo dài hơn 1 thập kỷ 

của Tổ chức Bảo vệ Động vật 
Thế giới và GKU, Chính phủ 
Hàn Quốc đã chứng minh sự 
quyết tâm đóng cửa vĩnh viễn 
hoạt động nuôi nhốt gấu lấy 
mật tại quốc gia này. Đây là ví 
dụ điển hình về nỗ lực chung 
của cộng đồng và các tổ chức 
trong cuộc vận động thay đổi 
chính sách của Nhà nước, tạo 
nên sự thay đổi thực sự và lâu 
dài để bảo vệ động vật. Tuy 
nhiên, cần đảm bảo việc giám 
sát, tiếp nối những kết quả đã 
đạt được của chương trình 
triệt sản gấu cũng như đảm 
bảo không có gấu mới phát 
sinh tại các cơ sở nuôi nhốt 
gấu lấy mật.

Thành công của Hàn 
Quốc cũng là một áp lực lớn 
đối với các quốc gia châu Á 
khác, đặc biệt là Trung Quốc. 
Hiện đang có khoảng 10.000 
cá thể gấu bị nuôi nhốt để lấy 
mật tại Trung Quốc, trong 
đó chủ yếu là gấu đen châu 
Á, hay còn gọi là gấu ngựa. 
Những con gấu này bị nuôi 
nhốt trong một chiếc chuồng 
chật hẹp cho đến khi hết 
khả năng sản sinh mật. Tình 
trạng trên đã dẫn tới nhiều 

hệ lụy nguy hiểm, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới thể 
xác và tinh thần của loài gấu. 
Nhiều con đã bị mất hết răng 
vì gặm thanh chắn chuồng 
sắt, ngoài ra còn bị ép phải 
mặc "giáp sắt" nhằm phục vụ 
tối đa nhất cho việc hút mật 
luân phiên. Sau khi hết giá trị 
lợi dụng, những con gấu này 
sẽ bị giết và bán cho những 
tay buôn rượu trên khắp châu 
Á. Năm 2016, một nghiên 
cứu của Tổ chức Bảo vệ Động 
vật Thế giới cho thấy, 97% 
người dân Trung Quốc cho 
rằng hoạt động nuôi nhốt gấu 
lấy mật là rất tàn nhẫn; 84% 
người được phỏng vấn mong 
muốn Chính phủ sẽ cấm hoạt 
động này. Một nhóm chuyên 
gia hàng đầu của Chính phủ 
Trung Quốc đã khuyến nghị 
chấm dứt hoạt động nuôi 
nhốt gấu lấy mật tại quốc gia 
này trong vòng 20 năm tới. 
Đây là một dấu hiệu đáng 
mừng cho thấy việc đóng 
cửa hoạt động này tại Trung 
Quốc sẽ sớm diễn ra trong 
thời gian tới.

Tại Việt Nam, tình trạng 
nuôi nhốt gấu lấy mật đã từng 

 V Hành vi nuôi nhốt gấu để lấy mật bị lên án mạnh mẽ tại 
Hàn Quốc
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diễn ra phổ biến. Đỉnh 
điểm là năm 2005 có tới 
hơn 4.300 cá thể gấu được 
ghi nhận bị nuôi nhốt tại 
hàng trăm cơ sở trên khắp 
cả nước. Chính phủ Việt 
Nam cũng đã thực hiện 
chương trình gắn chíp đăng 
ký quản lý gấu để đảm bảo 
không có gấu mới phát sinh 
tại các trang trại. Trong 10 
năm qua, những nỗ lực của 
các cơ quan chức năng, tổ 
chức phi chính phủ và cộng 
đồng nhằm chấm dứt tình 
trạng nuôi nhốt gấu lấy 
mật đã đạt được những 
bước tiến quan trọng. Theo 
số liệu năm 2015 của Bộ 
NN&PTNT, số lượng cá thể 
gấu bị nuôi nhốt đã giảm 
mạnh, còn khoảng 1.200 
cá thể. Tuy nhiên, chặng 
đường phía trước vẫn còn 
dài, đòi hỏi Chính phủ Việt 
Nam, các tổ chức và cộng 
đồng cần hành động mạnh 
mẽ hơn nữa để tiến đến 
đóng cửa vĩnh viễn các trại 
nuôi nhốt gấu. 

Hiện nay, châu Á có 
hơn 20.000 cá thể gấu đang 
bị nuôi nhốt để khai thác 
mật và túi mật nhằm phục 
vụ nhiều mục đích nhưng 
chủ yếu là làm thuốc cổ 
truyền. Trung Quốc hiện 
được coi là thị trường sản 
xuất và tiêu thụ mật gấu và 
túi mật lớn nhất thế giới. 
Thành công của Hàn Quốc 
trong chương trình triệt sản 
gấu và những diễn biến mới 
tại Trung Quốc cho thấy xu 
thế tất yếu phải đóng cửa 
hoạt động nuôi nhốt gấu 
lấy mật. Đây cũng là bài 
học kinh nghiệm có giá trị 
và là động lực để chính phủ 
các nước như Việt Nam nối 
tiếp Hàn Quốc cùng quyết 
tâm hành động xóa bỏ nuôi 
nhốt gấu lấy mậtn

Trung Quốc: Quyết tâm phát triển 
năng lượng xanh, ứng phó với  
biến đổi khí hậu
Trung Quốc là một nền kinh tế mạnh nhất thế giới, nhưng cũng là 
nước có lượng xả thải các bon lớn thứ hai toàn cầu (sau Mỹ). Môi 
trường không khí ở nhiều TP lớn của Trung Quốc bị ô nhiễm nghiêm 
trọng, chủ yếu là do sự phát triển của các nhà máy nhiệt điện. 
Trước tình hình đó, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực triển khai các 
giải pháp để giảm phát thải, bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay, 
Trung Quốc đang đi đầu trong việc phát triển năng lượng xanh, trở 
thành cường quốc số một thế giới trong lĩnh vực này.

CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ
Từ chỗ phụ thuộc vào nguồn 

nhiên liệu hóa thạch (than, dầu mỏ, 
khí đốt…), đến nay, Trung Quốc đã 
từng bước đa dạng hóa nguồn cung 
cấp điện năng thông qua việc phát 
triển năng lượng tái tạo (NLTT). Để 
phát triển NLTT và hạn chế sử dụng 
năng lượng hóa thạch, Trung Quốc đã 
ban hành Luật NLTT vào năm 2006, 
đặt nền móng cho cuộc cách mạng 
phát triển năng lượng sạch. Sau đó, 
nhiều chính sách và kế hoạch ở cấp 
quốc gia và địa phương đã được ban 
hành nhằm đẩy mạnh phát triển NLTT. 
Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ XII 

(2011 - 2015) và 5 năm lần thứ XIII 
(2016 - 2020) của Trung Quốc cũng 
đã nêu rõ quan điểm, phải ưu tiên phát 
triển năng lượng xanh và BVMT, đảm 
bảo thực hiện các cam kết quốc tế về 
giảm phát thải các bon và thay đổi cấu 
trúc thị trường than. Song song với đó, 
Trung Quốc còn ban hành một số quy 
định, tiêu chuẩn đối với các sản phẩm 
NLTT, điều chỉnh giá điện từ nguồn 
NLTT và hủy bỏ kế hoạch triển khai 
104 dự án nhà máy nhiệt điện đốt than 
ở 13 tỉnh, TP. 

Bên cạnh việc thúc đẩy các chính 
sách phát triển NLTT, Trung Quốc 
còn tập trung đầu tư phát triển các 

 V Hệ thống năng lượng mặt trời ở Hami, thuộc khu tự trị Tân Cương 
(Trung Quốc)
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cung cấp nguồn điện lớn cho 
đất nước. Trung Quốc đã tập 
trung phát triển năng lượng 
mặt trời theo mô hình phát 
điện quy mô nhỏ, nằm gần 
hoặc ngay tại điểm tiêu thụ 
điện năng, song song với việc 
xây dựng các nhà máy quang 
điện lớn tại các địa phương 
có tiềm năng phát triển điện 
mặt trời. Để khuyến khích đầu 
tư, các dự án điện mặt trời sẽ 
được ưu đãi thuế, giảm lãi suất 
các khoản vay tín dụng... Với 
những ưu đãi đó, năm 2013, 
Trung Quốc đã có hơn 400 
công ty quang điện trên khắp 
đất nước, tạo ra nguồn lực lớn 
để khai thác và phát triển điện 
mặt trời, nhằm giảm phát thải 
khí gây hiệu ứng nhà kính. 
Năm 2015, Trung Quốc trở 
thành một trong những nước 
sản xuất điện quang lớn nhất 
thế giới, với công suất đạt 43 
GW và đến năm 2016, công 
suất tăng lên 77 GW, cho 
phép tạo ra 66,2 tỷ KWh điện. 
Trong đó, các tỉnh Sơn Đông, 
Tân Cương, Hà Nam là những 
địa phương có các dự án năng 
lượng mặt trời lớn nhất cả 
nước.

Ngoài ra, một loại hình 
năng lượng sạch được Chính 
phủ Trung Quốc quan tâm 
phát triển là năng lượng sinh 

khối thông qua việc tận dụng 
chất thải từ chăn nuôi, nông 
nghiệp và lâm nghiệp, chất 
thải rắn ở đô thị. Để tạo điều 
kiện cho năng lượng sinh khối 
phát triển, Trung Quốc đã đưa 
ra những cơ chế, chính sách 
ưu đãi riêng nhằm khuyến 
khích phát triển và ứng dụng 
công nghệ sản xuất nhiên liệu 
sinh khối. Theo Cục Quản lý 
Năng lượng Trung Quốc, mỗi 
năm, Trung Quốc sản xuất 
năng lượng sinh khối tương 
đương khoảng 460 triệu tấn 
than, chủ yếu là khí sinh học, 
năng lượng sinh khối và nhiệt 
sinh khối. Trong thời gian 
tới, Trung Quốc sẽ xây dựng 
hơn 300 nhà máy sử dụng 
chất thải sinh hoạt để phát 
điện, phấn đấu đạt mục tiêu 
sử dụng năng lượng sinh khối 
tương đương 58 triệu tấn than 
vào năm 2020 

Nhờ những chính sách 
hiệu quả và hướng đi hợp lý, 
ngành năng lượng sạch của 
Trung Quốc đang phát triển 
mạnh mẽ, đóng góp đáng kể 
vào sản lượng điện quốc gia, 
đưa ngành năng lượng phát 
triển theo hướng bền vững, 
giảm thiểu ô nhiễm và ứng 
phó với biến đổi khí hậu.

THANH GIANG  
(Theo Cleantechnical)

 V Nhiều địa phương của Trung Quốc hướng tới phát triển 
năng lượng xanh

công nghệ, sản phẩm NLTT và nhanh chóng 
trở thành nhà sản xuất các sản phẩm NLTT 
hàng đầu thế giới. Theo Báo cáo của Chương 
trình Môi trường Liên hợp quốc về NLTT, 
trong năm 2015, Trung Quốc đã đầu tư khoảng 
103 tỷ USD vào lĩnh vực NLTT, nhiều hơn 
Mỹ là 44,1 tỷ USD, tương đương 36% toàn 
thế giới. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ XIII 
(2016 - 2020), Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 360 
tỷ USD vào NLTT. Không chỉ gia tăng đầu tư 
trong nước, Trung Quốc còn đẩy mạnh đầu tư 
ra nước ngoài. Hiện nay, Trung Quốc đang trở 
thành quốc gia đứng đầu thế giới trong đầu tư, 
sản xuất, khai thác và sử dụng NLTT, đặc biệt 
là năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng 
lượng sinh khối. 

TẬN DỤNG LỢI THẾ ĐỂ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Là đất nước có nguồn tài nguyên gió lớn 
nhất thế giới và 3/4 nguồn tài nguyên thiên 
nhiên này nằm trên biển, Chính phủ Trung 
Quốc đã xác định năng lượng gió là một thành 
phần quan trọng trong nền kinh tế của đất nước 
và tập trung đầu tư phát triển nguồn năng lượng 
này. Với định hướng rõ ràng, Trung Quốc đã 
đầu tư phát triển năng lượng gió, đóng góp 
đáng kể cho lưới điện quốc gia và tạo thêm 
công ăn việc làm cho đông đảo người lao động 
trong nước. Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc 
cũng khuyến khích các công ty nước ngoài đầu 
tư sản xuất điện gió tại Trung Quốc. Trong 5 
năm trở lại đây, lượng năng lượng gió sản xuất 
tại Trung Quốc mỗi năm đều tăng gấp đôi. Vào 
cuối năm 2008, điện gió ở Trung Quốc chiếm 
12,2 GW (1GW = 1.000 MW) công suất phát 
điện và đến năm 2009, Trung Quốc đã vượt 
qua Mỹ để trở thành thị trường năng lượng 
gió lớn nhất thế giới, với công suất lên đến 26 
GW. Trong năm 2015, điện gió đã cung cấp 33 
GW cho Trung Quốc, gấp 3 lần công suất năng 
lượng sạch tại Pháp. Với nhiều doanh nghiệp 
sản xuất tuabin gió hàng đầu thế giới, Trung 
Quốc đang “nuôi tham vọng” tăng công suất 
điện gió lên 150 GW vào năm 2020 (gần tương 
đương với tổng công suất điện gió của cả thế 
giới). Tại các tỉnh, TP như Nội Mông, Hà Bắc, 
Bắc Kinh, Cam Túc…, hàng loạt các trang trại 
điện gió có quy mô lớn được xây dựng trong 
thời gian gần đây.

Bên cạnh việc phát triển năng lượng gió, 
Trung Quốc cũng rất chú trọng đến năng lượng 
mặt trời, xem đây là loại năng lượng quan trọng, 
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